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НIKОЛИ 
ЗНОВУ

1939
1945

Шановні співвітчизники!
                     Шановні ветерани!

У ці травневі дні пам’яті і примирення ми з вдячністю  згадуємо 
тих,  хто бився на передовій, героїчно працював у тилу, чинив 
опір ворогу в складі партизанських загонів, виборював свободу 
і незалежність нашої країни, відновлював господарство у  по-
воєнні роки, — всіх  борців проти  нацизму.

Дорогі наші ветерани! Досьогодні ви є взірцем патріотизму, 
 само відданості та мужності, що дає нам силу й наснагу захи-
щати свою землю, боротися за мир в Україні та непорушність 
її кордонів. У вічному боргу  перед вами всі, кого ви звільнили 
від фашистської навали.

Вже 70 років минуло від того незабутнього травня 1945 року, 
та  донині ми схиляємо перед вами голови за вашу обірвану 
війною юність, за мужність, за силу духу, за само пожертву, що 
виявили ви в боях за  рідну землю.

Сердечно вітаю вас із 70-ю річницею великого Дня  Перемоги 
над  нацизмом у Європі!

Щиро бажаю міцного здоров’я, душевного тепла,  добробуту 
й мирного неба над головою.

Вічна слава і вічна пам’ять героям!
З повагою

Голова Верховного Суду України                  Я. М. Романюк

Голова Верховного Суду України Ярослав Романюк 
під час зустрічі з працівниками телевізійної програми 
«Факти тижня з Оксаною Соколовою» (ICTV) прокомен-
тував ситуацію щодо формування Вищої ради юстиції 
(ВРЮ). Було, зокрема, наголошено, що відсутність ВРЮ 
вкрай негативно позначається на функціонуванні судової 
 системи України. 

23
квітня

Відбувся Пленум Верховного Суду України. Із  резуль-
татами його роботи можна ознайомитися на c. 3 журналу.

24
квітня

Голова Верховного Суду 
України Ярослав Романюк 
 зустрівся з експертами та 
представниками Ради Європи 
на чолі з головою департамен-
ту з питань правосуддя та пра-
вового співробітництва дирек-

торату з питань 
правосуддя та 
людської гідності Генерального директо-
рату з прав людини та верховенства пра-
ва Ради Європи Ханне Юнкер. У контексті 
розмови Голова Верховного Суду України 
наголосив, що на сучасному етапі рефор-
мування судової системи в Україні спів-
праця Верховного Суду України з фахівця-
ми Ради Європи є особливо актуальною.

27
квітня

Практичним підтвердженням тісної співпраці з європейськими 
фахівцями став проведений цього дня семінар на тему «Особ ливості 
перегляду рішень Верховним Судом України по дисциплінарних 
справах суддів», у якому взяли участь: Ярослав Романюк, секретар 
Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України 
Віктор Кривенко, судді цієї палати, експерти і представники Ради 
Європи. 

У понеділок, 27 квітня, також відбулися збори суддів Верховного 
Суду України, на яких було обговорено такі питання порядку денного: 
«Про передачу транспортних засобів (автомобілів) до сфери управління 
Державної судової адміністрації України з подальшою їх передачею на 
баланс судів загальної юрисдикції», «Про внесення змін до Положення 
про збори суддів Верховного Суду України, затвердженого рішенням 
зборів суддів Верховного Суду України від 14 червня 2013 року № 4», 
«Про внесення змін до Положення про офіційний друкований орган 
Верховного Суду України, затвердженого рішенням зборів суддів Вер-
ховного Суду України від 23 травня 2014 року № 7» та «Про затверджен-
ня Положення про заохочувальні відзнаки Верховного Суду України». 
Зі всіх розглянутих питань збори суддів прийняли відповідні рішення.



У рамках річної навчальної програми для суддів усіх 
рівнів, що здійснює Національна школа суддів Украї-
ни, у Верховному Суді України відбувся завершальний 
етап навчання для суддів найвищої судової інстанції в си-
стемі судів загальної юрисдикції. 

Судді Верховного Суду України, провідні вітчизняні науковці та між-
народні експерти серед нагальних питань обговорювали  й  такі, як роль 
Верховного Суду України в імплементації Конвенції про захист прав лю-

дини і основоположних свобод, виконання рішень 
Європейського суду з прав людини, роль верхов-
них судів у забезпеченні єдності судової практики, 
висновки Європейської комісії «За демократію 
через право» (Венеціанська комісія) й посилення 
незалежності суддів в Україні, міжнародні стандар-
ти антикорупційного законодавства та їх запрова-
дження в Україні.

18-22
травня

Голова Ради суддів України, суддя Верховного Суду 
України Валентина Сімоненко перебувала з робочим 
 візитом у Канаді в рамках українсько-канадського  проекту 
«Судова освіта для економічного розвитку».  Такий  візит 
був викликаний започаткуванням нової програми спів-
праці Ради суддів України з міжнародними організаціями 
щодо комунікативної політики та адміністрування судів.

5-16
травня

Напередодні  Дня пам’яті та  примирення і 70-ї річниці 
Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершен-
ня Другої світової війни працівники апарату Верховного 
Суду України відвідали за місцем проживання ветеранів 
війни, пенсіонерів — суддів у відставці й колишніх пра-
цівників апарату Верховного Суду України — та від імені 
Голови Верховного Суду України Ярослава Романюка їх 
привітали, побажали міцного здоров’я, родинного затиш-
ку і мирного неба над головою.

7-8
травня

        Голова Верховного Суду України Ярослав Романюк 
зустрівся із директором департаменту з прав людини та 
верховенства права Ради Європи, спеціальним представ-
ником Генерального секретаря Ради Європи в Україні 
Крістосом Джакомопулосом та обговорив з ним питан-
ня реформування судової влади через внесення змін до 

Конституції України. 
На переконання Го-
лови Верховного 
Суду України, для 
нашої держави опти-
мальною є трилан-
кова судова система, 
де у максимально 
наближеному до лю-
дей суді працюватимуть судді різних спеціалізацій. Так система здатна 
не тільки спростити громадянам доступ до правосуддя, зменшити 
бюджетні витрати на утримання судів, а й раз та назавжди вирішити 
проблему розподілу юрисдикцій, і сприяти забезпеченню єдності су-
дової практики.

14
травня

Президент України підписав Указ 
№  252/2015 «Про призначення членів 
Вищої ради юстиції», згідно з яким при-
значив за своєю квотою трьох членів ВРЮ. 
 Серед них — суддю Верховного Суду 
України  Миколу  Гусака. У присутності 
Глави держави новопризначені члени 
ВРЮ склали присягу.

30
квітня

      У Верховному Суді України відбулася зустріч суддів  
Верховного Суду України Василя Гуменюка та Гали ни 
Канигіної із керівником експертів проекту Європейсько-
го Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Украї ні» 
Віргіліюсом Валанчюсом і експертом цього проекту, 

суддею судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Литов-
ської Республіки  Артурасом Дрюкасом. Учасники зустрічі обговорили 
особливості застосування Кодексу суддівської етики та притягнення 
судді до дисциплінарної відповідальності в Україні, а європейські екс-
перти, в свою чергу, розповіли про процедуру, яка функціонує в Литві. 
Вони, зокрема, наголосили на тому, що процедура притягнення судді 
до відповідальності є збалансованою і жоден із учасників політичного 
процесу не має переваги над іншими. Оскільки в цьому процесі беруть 
участь і комісія з етики, і рада суддів, і парламент або президент. Отже,  
така модель притягнення судді до відповідальності свідчить про міні-
мізацію політичного впливу на судовий корпус у Литовській Республіці.

15
травня

21
травня

Судді та працівники апарату Верховного Суду України долучились до всеукраїнської акції «День вишиванки».



24 квітня відбувся Пленум Верховного 
Суду України, який розглянув такі питання:  
«Про затвердження Регламенту Пленуму 
Верховного Суду України», «Про звернен
ня Вищого адміністративного суду Украї
ни щодо внесення до Конституційного 
Суду України конституційного подання 
стосов но конституційності частини першої 
стат ті 92 Закону України від 5 листопада 
1991 року № 1788XII «Про пенсійне забез
печення», «Про обрання заступників Голови 
Верховного Суду України» та «Про зміни пер
сонального складу судових палат Верхов
ного Суду України». Зі всіх питань порядку 
денного доповідав Голова Верховного Суду 
України Ярослав Романюк.

У результаті голосування затверджено Рег
ламент Пленуму, при цьому було визнано та
кою, що втратила чинність, постанову Пленуму 
Верховного Суду України від 9 квітня 2012 р. 
№ 5 «Про затвердження Регламенту Пленуму 
Верховного Суду України». Прийнято також 
постанову про відмову у  зверненні до Кон
ституційного Суду України з конституційним 
поданням щодо конституційності ч. I ст. 92 За
кону України від 5 листопада 1991 р. № 1788XII 
«Про пенсійне забезпечення», оскільки підста
ви для такого звернення відсутні.

Розглядаючи третє питання порядку ден
ного, судді виходили із того, що набрання 
чинності 28 березня 2015 р. нової редакції 
Закону України від 7 липня 2010 р. № 2453VI 
«Про судоустрій і статус суддів» обумовило 
необхідність обрання заступників Голови 
Верховного Суду України. Зазначимо, що 
законо давством, зокрема, встановлено таке: 
в суді, де кількість суддів нараховує понад  
30 осіб, у голови суду має бути два заступ
ники, термін перебування кожного з них на 
посаді становить п’ять  років. 

Отже, канди
датами на посади 
заступників Голови 
Верховного Суду 
України було ви
сунуто секретаря 
Судової палати 
у господарських 
справах Верховного 
Суду України Ва-

лентина Барбару, суддю Судової палати 
у кримінальних справах Верховного Суду 
України Марину Кліменко та суддю Судо
вої палати у цивільних справах Верховного 
Суду України Василя Гуменюка. У  резуль
таті голосування на посади заступників Го

лови Верховного Суду України строком на 
п’ять років обрано Валентина Барбару та 
Марину Кліменко.  
Їх загальний стаж 
роботи на посаді 
судді становить від
повідно 30 і 34 роки, 
а у Верховному Суді 
України — відпо
відно 14 та 10 років.

На завершення 
роботи Пленуму  
суддю Верховного Суду України Юрія  
Тітова  виведено із персонального складу 
Судової палати в адміністративних справах 
Верховного Суду України у зв’язку з обран
ням його членом Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України на час відрядження 
до цієї комісії. А  в зв’язку з досягненням 
65 років виведено з персонального скла
ду судових палат Верховного Суду України 
таких суддів: у  господарських справах — 
суддю Верховного Суду України Леоніда 
Фесенка, у кримінальних справах — суд
дю Верховного Суду України Валентина 
Косарєва, у цивільних справах  — суддів 
Верховного Суду України Василя Онопен-
ка та Миколу Патрюка.

У Пленумі Верховного Суду України
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М.Р. Кліменко



4

С
уд

о
ва

 р
еф

о
рм

а
 в

 у
кр

а
їн

і: 
є

вр
о

п
ей

С
ьк

и
й

 в
ек

то
р

№ 5 ( 1 7 7 ) ’ 2 0 1 5

Як уже повідомлялося в попередніх номерах журналу, 19—20 березня у Верховному Суді України працював 
ІІІ Міжнародний судово-правовий форум «Судова реформа в Україні: європейський вектор».  
Пропонуємо до уваги читачів продовження публікації матеріалів цього заходу *

Проблеми з європеїзації права схожі й для тих країн, що вже стали членами ЄС, 
і для України, яка нещодавно підписала Угоду про асоціацію з ЄС 

Основні аспекти процесу євроінтеграції в контексті 
міжнародного досвіду і виклики, з якими стикаються 
національні правові системи при входженні в євро-
пейський правовий простір, — головна проблематика 
виступів іноземних учасників заходу  — фахівців з 
питань імплементації європейських стандартів у судо-
вих системах Польщі, Литви, Фінляндії.1

Для успішної євроінтеграції судово-правової сис-
теми України, підкреслили міжнародні експерти, важ-
ливо, щоб норми національного права збігалися із 
законодавчими актами ЄС і були прийнятними для 
українського суспільства. Тому вже з перших кроків 
слід ураховувати ці виклики й ретельно опрацьовувати 
кожен законодавчий акт, практикувати режим тимча-
сового застосування певних норм права, створювати ті 
інституції, які на практиці реалізовуватимуть ці норми, 
перевіряючи їх на придатність до сталого застосування.

Угода про асоціацію між Україною і ЄС є ґрунтовним 
та значним за обсягом документом, який дає можли-
вість зрозуміти, що Україна прагне отримати в резуль-
таті євроінтеграції та наскільки тривалим буде цей про-
цес, зазначили судді з країн — членів ЄС, запрошені до 
участі в роботі форуму. Вона значно більша за обсягом 
і докладніша порівняно з Угодою про асоціацію між 

1* Закінчення. Початок матеріалу опубліковано в журналі за 2015 р. № 4. —  
С. 3—13.

Польщею і ЄС, зокрема у сфері судочинства, прокура-
тури,  — зауважив суддя Варшавського окружного 
комерційного суду Лукаш П’єбіяк. Він навів низку 
переваг у сфері правосуддя, які має Польща як член 
ЄС: 1)  можливість визначати спрямованість політики і 
правових норм, а також ухвалювати рішення, маючи 
представників у таких органах ЄС, як Європейська комі-
сія, Європейський парламент, Європейський суд спра-
ведливості, а також беручи участь у переговорах між 
національними урядами та органами ЄС; 2)  можли-
вість уніфікувати законодавство для полегшення спів-
праці у сфері судочинства через правила, директиви та 
інші правові акти ЄС; 3)  можливість діяти у спільних 
органах, наприклад у Європейській судовій навчальній 
мережі (EJTN), Європейській мережі судових рад (ENCJ).

Організатори

Генеральний партнер

«Судова реформа в Україні: 
європейський вектор»

19–20 березня 2015 року

2015

Верховний Суд
України

Місце проведення:
Верховний Суд України (м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 8, Кловський палац) 

Верховний Суд 
України

«Судова реформа в Україні: 
європейський вектор»
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Крім того, Лукаш П’єбіяк зазначив і певні нега-
тивні чинники процесу впровадження європейських 
стандартів судочинства, як-то: ускладнення правових 
систем держав-членів унаслідок наявності нового, 
унікального типу правової системи, що відрізняється 
від національних та міжнародних правових систем; 
проблеми пріоритету і суверенітету (національна кон-
ституція чи європейське право); безумовне визнання 
судових рішень, винесених в інших державах-членах, 
без урахування особливостей національного правопо-
рядку тощо.

Виступ судді Верховного адміністративного суду 
Литви, д.ю.н. Ірмантаса Ярукайтіса був присвячений 
викликам, які постають перед національною правовою 
системою в процесі євроінтеграції.

Щоб приєднатися до ЄС, зазначив доповідач, країна- 
кандидат має відповідати певним умовам, загальнові-
домим як Копенгагенські критерії: 1)  політичним (ста-
більність установ, які гарантують демократію, верховен-
ство права, дотримання прав людини та захист прав 
меншин); 2)  економічним (дієва ринкова економіка, 
здатність витримати конкуренцію та ринкові чинники 
всередині ЄС); 3)  законодавчим (прийняття законодав-
чого доробку ЄС, здатність виконувати зобов’язання, 
пов’язані з приєднанням до ЄС, зокрема визнання цілей 
у політичній, економічній та фінансовій сферах).

Процес євроінтеграції є масштабним і складним 
проектом для законодавчого та адміністративного апа-
рату будь-якої держави. Тож при входженні в європей-
ський правовий простір перед національною правовою 
системою постають такі виклики:

1) інституційні (створення державних установ, 
міністерств, відомств, департаментів, відділів, які 
б скеровували законопроекти щодо відповідності 
законодавства до стандартів ЄС; добір кадрів для таких 
інститутів; створення/зміцнення незалежних агенцій);

2) законодавчі, пов’язані з адаптацією законодав-
ства (окремі статті Угоди про асоціацію між Україною і 
ЄС, у яких йдеться про поступову адаптацію законодав-
ства України до законодавства ЄС,  — це лише почат-
ковий етап, надалі доведеться адаптувати величезний 
обсяг законодавства ЄС (директиви, правові норми, що 

не мають обов’язкового характеру, та ін.). Наприклад, 
Литві довелось запровадити 13 тис. підзаконних актів 
за понад десять років, а також здійснити конституційну 
реформу);

3) світоглядні (сприйняття ролі судді в суспільстві 
від bouche de la loi (голосу закону) до cervau de la loi 
(слуги закону); безпосереднє застосування міжна-
родних договорів, наприклад Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, Угоди про 
асоціацію між Україною і ЄС; важливість вивчення 
законодавства ЄС).

Литва готова допомогти в підготовці українських 
юристів на спеціалізованих курсах з вивчення євро-
пейського законодавства у провідних університетах, 
зауважив доповідач, зазначивши, що практика такого 
навчання для литовських юристів засвідчила його 
ефективність при врахуванні можливих ризиків у про-
цесі євроінтеграції.

Досвідом європеїзації кримінального права в Литві 
поділився суддя Верховного суду Литви, д.ю.н., про-
фесор Арманас Абрамавічюс. При цьому доповідач 
зосередив увагу на аналізі інститутів кримінальної від-
повідальності юридичних осіб та відповідальності за 
корупційні злочини. Кримінальний кодекс Литовської 
Республіки гармонізовано з нормами актів ЄС, доданих 
до цього Кодексу. Крім того, Конституцією Литовської 
Республіки закріплено верховенство права ЄС над 
національним правом.

Довкола інституту кримінальної відповідальності 
юридичних осіб, запровадженого в Литві під впли-
вом законодавчих актів ЄС, і дотепер точаться супе-
речки науковців,  — зауважив Арманас Абрамавічюс. 
Кримінальний кодекс визначає такі умови притяг-
нення до відповідальності юридичних осіб: злочинні 
дії повинні бути здійснені фізичною особою на користь 
чи в інтересах юридичної особи; фізична особа, що вчи-
нила такі злочинні дії, повинна обіймати керівну посаду 
в юридичній особі. Проте в судовій практиці траплялись 
випадки, коли сам факт отримання вигоди юридичною 
особою від дій фізичної особи давав підстави для при-
тягнення юридичної особи до кримінальної відпові-
дальності, незважаючи на те, що власник чи акціонер 
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юридичної особи не знав про дії керівника такої юри-
дичної особи. Отже, зазначив доповідач, досить важ-
ливим є питання встановлення вини юридичної особи.

Аналізуючи інститут відповідальності за коруп-
ційні злочини, Арманас Абрамавічюс охарактеризував 
поняття хабара, яке відповідно до стандартів ЄС має 
розширене тлумачення: це не лише майнові матері-
альні цінності, а й немайнові блага та послуги. Проте 
таке широке поняття хабара, наголосив доповідач, може 
створювати певні труднощі при розмежуванні власне 
хабара і зловживання службовим становищем. Крім того, 
може виникати небезпека безпідставного притягнення 
посадових осіб до кримінальної відповідальності.

Особливо актуальним, на думку судді, є питання 
відповідальності суддів за прийняття незаконних 
рішень. Якщо в Кримінальному кодексі України 
передбачено відповідальність судді за завідомо 
неправосудне рішення, то в законодавстві Литовської 
Республіки суддя може бути притягнений до відпові-
дальності лише за зловживання чи халатність. Тому 
Верховний суд Литви роз’яснив, що в лише окремих 
випадках суддя може бути притягнений до криміналь-
ної відповідальності за умови, що його рішення було 
усвідомленим.

Про адаптацію фінського законодавства до законо-
давства ЄС доповів генеральний адвокат Європейського 
суду справедливості Нііло Яаскінен. Після тривалої 
внутрішньої дискусії Фінляндія вирішила слідом за 
Австрією та Швецією у березні 1992 р. подати заявку 
на членство в ЄС. Переговори тривали з лютого 1993 р. 
до березня 1994 р. Договір про приєднання був укла-
дений у червні 1994 р. і набув чинності 1 січня 1995 р.

Метою Угоди про європейський економічний про-
стір було створення єдиного ринку між ЄС і держа-
вами Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) на 
основі прийняття останніми відповідного законодав-
ства і прецедентного права як складової частини своїх 
правових систем. Додатки до Угоди про європейський 
економічний простір нараховували понад 1,2 тис. 
законодавчих актів ЄС, які держави EFTA мали ввести 
в дію і забезпечити їх виконання. Такий самий робо-
чий механізм, зауважив Нііло Яаскінен, використо-
вується й в Угоді про асоціацію між Україною і ЄС, 

додатки до якої містять список законодавчих актів 
ЄС, які необхідно імплементувати й застосовувати.

Країна розпочала цілеспрямований процес адапта-
ції до Угоди про європейський економічний простір ще 
в 1989 р., коли Міністерство юстиції Фінляндії видало 
циркуляр для інших міністерств з інструкціями про те, 
щоб законодавство ЄС бралося до уваги при підготовці 
проектів нормативних актів за відсутності особливих 
причин для зворотного. Тому поправки до законодав-
ства Фінляндії, необхідні для європейського економіч-
ного простору, були здебільшого розроблені та всту-
пили в силу вже в ході переговорів або в період між 
завершенням переговорів і набуттям чинності Угоди.

Членство в ЄС привнесло у правову систему 
Фінляндії учетверо більше сторінок законодавства 
цього Співтовариства порівняно з Угодою про євро-
пейський економічний простір. Це були норми щодо 
загальної політики ЄС, зокрема спільної сільсько-
господарської стратегії, спільної стратегії рибальства 
та Митного союзу тощо.

Завданням національної законопроектної роботи 
була адаптація національного законодавства до 
законодавства ЄС, зокрема тих положень ЄС, які під-
лягали безпосередньому застосуванню і були складо-
вими основного законодавства прямої дії. Це перед-
бачало, з одного боку, скасування національних норм, 
які суперечили правилам ЄС, наприклад, вимоги 
щодо громадянства та місця проживання, а з другого 
боку  — прийняття додаткових національних поло-
жень, необхідних для прямого застосування положень 
ЄС, зокрема прийняття кримінальних санкцій, пов’яза-
них із зобов’язаннями відповідно до законодавства ЄС, 
та домовленості про компетенцію різних адміністра-
тивних органів у ході застосування законо давства ЄС.

Досвід Фінляндії свідчить, що адаптація положень 
національного законодавства до законодавства пря-
мої дії ЄС викликає різні юридично-технічні труднощі. 
У тій частині, в якій законодавство ЄС не мало пря-
мого застосування, Фінляндія повинна була перенести 
в національне законодавство положення ЄС, зокрема 
директиви. Основний зміст відповідного національного 
імплементованого положення міг бути скопійований з 
директиви.

Проте в таких традиційних галузях права, як кор-
поративне, договірне та деліктне право, національна 
законопроектна робота стикалася з важким вибором, 
особливо коли потрібно було вводити більш жорсткі 
положення ЄС. Крім того, постали проблеми, пов’язані з 
відмінністю термінології та правових понять, адже при 
розробці нормативних положень ЄС досить складно 
дібрати загальновживані означення та поняття, які 
прийнятні для 28 різних національних правових систем 
і не завжди прямо відповідають національним право-
вим традиціям. З огляду на це нове законодавство ЄС 
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часто приймається у вигляді регламентів, наприклад, 
у галузі міжнародного приватного права.

Ще однією характерною ознакою законодавства 
ЄС є певний дисбаланс у його підготовці. Часом поло-
ження акта ЄС може бути нечітким або неточним, тому 
що бракувало політичної волі уточнити текст під час 
переговорів у рамках Ради міністрів, а також між цією 
Радою і Європейським парламентом. Крім того, деякі 
деталі в нормативному акті, можливо, були предметом 
компромісу, результати якого відображені в технічно 
казуїстичному і складному положенні. Отже, складання 
положень для збалансованої національної імплемента-
ції може виявитися практично неможливим.

Адаптація до законодавства ЄС є непростою спра-
вою. Вона вимагає прийняття іноземних моделей і 
мови регулювання. Положення ЄС можуть виявитися 
незрозумілими щодо задіяної конструктивної основи. 
Крім того, констатація їх точного змісту може вияви-
тися складною, наприклад, через численні зміни, а 
також через прецедентне право, що врізається в інтер-
претацію самого тексту.

На думку Нііло Яаскінена, технічна якість законопро-
ектної роботи у Фінляндії не може вважатися задовіль-
ною, оскільки країна опинилася в ситуації, коли у стислі 
строки необхідно було розробляти сотні законопроектів, 
пов’язаних з Угодою про європейський економічний 
простір і членством в ЄС. Незважаючи на це, адаптація 
фінського законодавства до положень ЄС була кроком 
уперед, вважає доповідач. Угода спонукала Фінляндію 
привести своє законодавство відповідно до стандартів 
країн з ринковою економікою, в той час як раніше регу-
лювання економіки часто відображало протекціоністські 
тенденції і завдавало шкоди конкуренції.

Особливістю ЄС як механізму міжнародної співпраці 
є багатомовність. Основним мовним принципом ЄС є 
рівність усіх офіційних мов держав-членів. Тому всі офі-
ційні мови держав-членів є також офіційними мовами 
ЄС. Законодавчі акти ЄС приймаються з перекладами 
на 24 мови, що мають однакову юридичну силу.

Держава, яка приєдналася до ЄС, повинна створити 
ефективний національний механізм підготовки та прий-
няття рішень у європейських справах. Те ж саме стосу-
ється й України, яка погодилася на поглиблену і все-
осяжну угоду про вільну торгівлю, включаючи широко-
масштабні зобов’язання з узгодження законодавства. 
Функціонування такого механізму здебільшого анало-
гічне до роботи ефективного переговорного механізму. 
Завданням системи прийняття рішень на рівні уряду є 
забезпечення того, щоб представництво держави-члена 
у відносинах з ЄС було налагодженим, ефективним і ско-
ординованим. Порядок прийняття рішень в ЄС часто не 
відповідає національному розподілу компетенції між 
міністерствами та іншими органами державної влади. 
Наприклад, законодавча пропозиція Європейської комі-
сії на національному рівні може стосуватися кількох 
міністерств. Трапляється навіть, що справу, яка виникає 
в ЄС, нелегко віднести до сфери повноважень будь-якого 
національного органу. Ураховуючи це держава повинна 
мати підготовчий і координаційний механізм, що долає 
розмежованість між різними міністерствами.

У Фінляндії з цією метою було створено трирівневу 
систему: основні робочі групи між міністерствами та 
іншими установами, координаційний орган вищих 
державних службовців та політичний координаційний 
орган міністрів. У такий спосіб національні позиції, 
представлені різними міністерствами, були скоорди-
новані та відповідали погодженій політиці уряду.

Безперечно, конституція країни, яка прагне бути 
членом ЄС, також має відповідати законо давству 
Співтовариства. Статус парламенту Фінляндії в держав-
ному процесі прийняття рішень щодо інтеграції також 
потребував конституційних змін. Наприклад, питання, 
які стосуються ЄС, за загальним правилом належать 
до компетенції уряду, а не до зовнішньополітичних 
повноважень президента. Конституційні поправки 
можуть стосуватися й екстрадиції власних громадян 
або вимог щодо громадянства, які застосовуються у 
сфері державної служби, тощо.

Форми, моделі та механізми реалізації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС 
мають запропонувати й науковці

Україна має адаптувати вітчизняне законодав-
ство до законодавства ЄС у тих сферах, напрямах та 
в обсязі, які передбачені Угодою про асоціацію. І саме 
проблемам адаптації українського законодавства до 
європейських стандартів присвятила виступ професор, 
академік НАПрНУ, д.ю.н. Наталія Кузнєцова.

Однією з основоположних статей Угоди про асоці-
ацію є ст. 14 «Верховенство права та повага до прав 
людини і основоположних свобод», яка передбачає, 
що в «рамках співробітництва у сфері юстиції, сво-
боди та безпеки Сторони надають особ ливого значення 

утвердженню верховенства права та укріпленню інсти-
туцій усіх рівнів у сфері управління загалом та право-
охоронних і судових органів зокрема.

Співробітництво буде спрямоване на зміцнення 
судової влади, підвищення її ефективності, гаранту-
вання її незалежності й неупередженості та боротьбу 
з корупцією. Співробітництво у сфері юстиції, свободи 
та безпеки буде відбуватися на основі принципу поваги 
до прав людини та основоположних свобод».

Для українського законодавства і загалом для 
української правової доктрини принцип верховенства 
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права не є новим, нагадала Наталія Кузнєцова. У при-
ватному праві він певною мірою реалізується через 
засади добросовісності, розумності та справедливості. 
Як самостійний чинник у правозастосуванні він діє 
у разі виявлення прогалин правового регулювання. 
Водночас цей принцип має бути збалансований у 
правозастосовній практиці принципом неухильного 
дотримання приписів закону.

Вітчизняні правники мають глибоко проаналізу-
вати зміст та межі застосування загальних принципів 
права, чинних у європейській правовій системі зага-
лом і ЄС зокрема. Безумовно, надзвичайно важли-
вого значення набуває практика ЄСПЛ. Невипадково у 
наведеній ст. 14 Угоди про асоціацію між Україною і ЄС 
особливу увагу звернено на зміцнення судової влади, 
підвищення її ефективності, гарантування її незалеж-
ності та неупередженості і боротьбу з корупцією.

Зміни, що відбувалися у вітчизняній судовій системі, 
починаючи з 1992 р., не тільки не підвищували ефек-
тивність судової влади, а навпаки, дестабілізували її 
структуру, а отже і зводили нанівець зовні обнадійливі 
новели.

Все це можна пояснити, насамперед, відсутністю 
стратегічного бачення місця і ролі судової влади в 
організації суспільства та механізмів її збалансова-
ного (разом з іншими регуляторами) впливу на роз-
виток демократичних процесів у державі. Хочеться 
вірити, зазначила Наталія Кузнєцова, що розпочата на 
 сьогодні судова реформа врахує усі недоліки, допущені 
на попередніх етапах, і відкриє нові можливості для 
зміцнення судової влади, очищення її від корупційних 
нашарувань, забезпечення кожному українському гро-
мадянину права на справедливий суд.

Водночас ці складні процеси повинні проходити 
системно, оскільки їх успіх залежить не тільки (а  може 
і не стільки) від змін у самій судовій системі — реформа 
має охопити всю владу. Якісне правосуддя може бути 
результатом послідовних і системних змін не тільки у 
самій судовій системі, але й в усіх державних інституціях.

Нову редакцію Закону № 2453-VI Наталія Кузнєцова 
вважає першим кроком у такому реформуванні, але 
попереду ще процес підготовки змін до Основного 
Закону нашої держави, які мають збалансувати дію 

всіх владних механізмів: законотворчих, виконавчих, 
судових. І Угода про асоціацію зобов’язує Україну про-
водити такі зміни на основі принципу поваги до прав 
людини та основоположних свобод.

Не оминула увагою Наталія Кузнєцова і питання 
очищення судової влади. На жаль, зазначила вона, 
глибокий аналіз і серйозні практичні зауваження 
Венеціанської комісії не сприймаються розробниками 
так званого люстраційного закону, і це можна певною 
мірою розглядати як нерозуміння наслідків підписання 
Угоди про асоціацію. Навряд чи можна пояснити пору-
шення фундаментальних засад проведення люстрації, 
заснованих на європейському досвіді, на які неодно-
разово звертає увагу Венеціанська комісія, «особли-
востями української національної люстрації», як це 
намагаються зробити представники Громадської ради 
з питань люстрації при Міністерстві юстиції України.

Україна є учасником Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, яка з моменту 
ратифікації стала невід’ємною складовою українського 
законодавства, як і юриспруденція ЄСПЛ із застосу-
вання зазначеної Конвенції. Наша правозастосовна 
практика сприйняла ці важливі документи як джерело 
українського права. Ця тенденція має розширюватися 
і поглиблюватися.

Форми, моделі та механізми реалізації Угоди 
про асоціацію мають також запропонувати вчені, 
завдання яких, як зауважив професор, завідувач 
кафедри європейського права Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка, д.ю.н. Михайло 
Микієвич, — узагальнити існуючу практику і вивчити, 
що зроблено вченими тих країн Європи, які вже набули  
членство в ЄС.

У відносинах з країнами, які не є членами 
Співтовариства, ЄС застосовує широкий спектр міжна-
родно-договірних механізмів залежно від рівня роз-
витку держави. Для України, вважає Михайло Микієвич, 
цікаво дослідити і використати досвід співробітництва 
ЄС з такими країнами, як Швейцарія і Норвегія, які хоча 
й не є членами ЄС, проте через договірні правові меха-
нізми поширили на своїх територіях 90 % законодав-
ства Співтовариства.
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Винятковий інтерес становить правова природа і 
особливості угод про асоціацію, оскільки Україна під-
писала таку форму угоди, що перебуває у процесі рати-
фікації. Правовідносини асоціації пройшли значний 
еволюційний шлях від технічної допомоги і сприяння 
в економічній сфері до правовідносин політичної асо-
ціації та поглибленого співробітництва.

Особливість Угоди про асоціацію України і ЄС, її 
унікальність полягає в рамковому характері: у про-
цесі адаптації вітчизняного законодавства до євро-
пейського передбачено, зокрема, моніторинг і оцінку 
попереднього етапу імплементації Угоди про асоціацію 
на предмет готовності до наступного.

У питанні забезпечення єдності судової практики 
Україна, на думку Михайла Микієвича, має запрова-
дити так звану французьку модель, яка поєднує риси 
романо-германської та англосаксонської правових 
 систем, коли національні суди можуть, а вищі суди 
держав зобов’язані користуватися таким інструментом, 
як преюдиційний запит, для тлумачення норм права.

Завідувач кафедри організації судових та право-
охоронних органів Національного юридичного універ-
ситету імені Ярослава Мудрого, професор, д.ю.н. Лідія 
Москвич, зосерджуючи увагу учасників форуму на 
подальших кроках судової реформи, зазначила, що 
якість правосуддя  — один з найважливіших показ-
ників інвестиційної привабливості держави. Будь-який 
підприємець має бути впевненим, що в разі виник-
нення правового спору він зможе захистити свої права 
та інтереси в судовому порядку.

Найважливіший показник якості правосуддя — спра-
ведливе, законне, обґрунтоване судове рішення, що є 
результатом правозастосовної діяльності судді. У процесі 
наближення до європейських стандартів у сфері право-
суддя Україна має забезпечити єдність судової прак-
тики щодо однотипних правових спорів. Відповідність 
судової практики стандарту правової передбачуваності 
може суттєво знизити робоче навантаження на суддів, 
бюджетні витрати на утримання судової системи, а 
також сприятиме своєчасному захисту права.

Докорінне знищення колишньої правової системи і 
формування принципово нової системи законодавства 

наштовхується на його нестабільність, зокрема колі-
зійність норм щодо розподілу компетенції між судами 
та якість окремих законів і правових норм, що істотно 
ускладнюють правозастосовну діяльність. Тому проб-
леми вдосконалення правосуддя необхідно розглядати 
й вирішувати в контексті вдосконалення законотвор-
чого процесу, підвищення якості законодавства та 
ефективності кадрової політики судової влади.

Реальним показником обґрунтованості існування суду, 
його утримання за рахунок платників податків, на переко-
нання Лідії Москвич, є рівень виконання судових рішень. 
На жаль, в Україні цей показник не перевищує  6—8  %. 
ЄСПЛ вважає стадію виконання судового рішення части-
ною загального процесу судового захисту права. У сучас-
ному світі ця функція не завжди покладається на державу. 
У багатьох країнах позитивно зарекомендувала себе прак-
тика, коли суд вправі накладати штрафи на осіб, винних у 
невиконанні або неналежному виконанні судових рішень, 
і не тільки у справах, де боржником є суб’єкт владних 
повноважень.

На сьогодні український суд не вправі впливати 
на виконання судових рішень, які вступили у законну 
силу, але від невиконання судових рішень потерпає 
саме репутація суду як інституту. За даними соціоло-
гічних досліджень, громадськість вважає, що судова 
влада здатна підпадати під комерційний та політичний 
впливи, які також необхідно усунити в процесі набли-
ження до європейських стандартів у сфері правосуддя.

Дотримання принципу незалежності суддів 
невід’ємно пов’язане з якісним здійсненням право-
суддя. Чинне законодавство створило передумови для 
інституціональної незалежності суддів, але разом із 
тим, як зазначають експерти, рівень залежності суддів 
підвищується. Тому стратегічним завданням судової 
реформи має бути забезпечення дієвої, а не деклара-
тивної, незалежності суддів від будь-якого впливу на 
процес прийняття судового рішення та надання належ-
них державних гарантій статусу судді.

Ефективний суспільний контроль за здійсненням 
правосуддя може стати одним із механізмів підви-
щення суспільної довіри до суду, якщо передбачатиме 
не лише моніторинг недоліків у діяльності судової 
системи, але і суспільну підтримку судів у їх супротиві 
тиску з боку представників законодавчої та виконавчої 
влади, зацікавлених груп та приватних осіб.

Встановлення відкритого і чесного діалогу між 
судами та громадськістю, повна прозорість судових 
процедур і відкритість результату судової діяльності 
є найважливішим чинником підвищення сумлінності 
суддів під час здійснення судочинства, а також пере-
думовою здобуття довіри громадян до судової влади.

Суспільство не є учасником формування політики 
судової влади, не може вплинути на зміст судового 
рішення, оскільки діють гарантії незалежності суддів, 



10

С
уд

о
ва

 р
еф

о
рм

а
 в

 у
кр

а
їн

і: 
є

вр
о

п
ей

С
ьк

и
й

 в
ек

то
р

№ 5 ( 1 7 7 ) ’ 2 0 1 5

недопустимість впливу на суддю, його підкорення 
тільки закону тощо. Щодо останнього, то постанов-
лення складних у змістовному розумінні, а звідси  — 
незрозумілих громадськості, судових рішень і відсут-
ність роз’яснень судом причин та підстав їх ухвалення 
відчутно знижують легітимність судової влади, довіру 
населення до неї. Звісно, це не означає, що суд пови-
нен підлаштовуватися до громадської думки, але в разі 
виникнення принципової розбіжності між позицією 
суду й панівними настроями соціуму органи судової 
влади мають зробити все можливе, аби пояснити, 
обґрунтувати та популяризувати причини винесення 
того чи іншого рішення. Лише тоді можна здолати 
прірву, що так часто виникає між судом і громадянами, 
сформувати ставлення до суду як до об’єктивного, про-
фесіонального і справедливого органу державної влади.

Вирішуючи проблеми, які виникають при рефор-
муванні судової системи, постає також питання: зміни 
мають відбутися одночасно за всіма напрямами чи 
послідовно? Багатовекторність реформування, на 
переконання адвоката, професора, члена-кореспон-
дента НАПрНУ, д.ю.н. Євгена Кубка, не призведе до 
позитивних змін. Вирішення комплексу об’єктивних 
проблем має бути послідовним у часі та здійснюватися 
під суспільним контролем.

Досвід багатьох країн світу, особливо з розвиненою 
демократією, свідчить, що системне реформування — 
досить тривалий процес, який не можна завершити за 
два-три роки чи за більш короткий період.

У найближчий час, на думку Євгена Кубка, зміни мають 
торкнутися таких питань, як надмірне робоче наванта-
ження суддів та ланковість судової системи. Триланкова 
судова система, яка існувала до відновлення статусу 
Верховного Суду України як найвищої судової інстанції, 
функції якої були обмежені, не може бути зразком, але 
на сьогодні чотириланкова судова система є досить гро-
міздкою і вимагає реформування. Проте більш важливим 
є вдосконалення власне судової діяльності. Саме це зможе 
не лише розвантажити суддів, але й підвищити загальну 
ефективність роботи усієї судової системи. Насамперед, 
це стосується запровадження таких сучасних засобів 
розгляду, наприклад, господарських спорів, як медіація, 

третейські суди тощо. Необхідно також вдосконалити 
технологію судової діяльності, зокрема, визначити про-
цедури визнання юрисдикції судового органу (аби один 
і той самий спір не розглядався судами декілька разів).

Верховний Суд України, після ухвалення відповід-
них законодавчих змін, має ставити остаточну крапку 
у вирішенні будь-якої справи, а не направляти її на 
новий розгляд, як це передбачено чинним законодав-
ством, що, на думку Євгена Кубка, невиправдано і не 
відповідає ролі й місцю найвищої судової інстанції в 
системі судів загальної юрисдикції.

Разом із тим, вирішуючи нагальні питання сього-
дення, має бути загальне бачення етапів, строків 
та основних параметрів, до яких має наблизитися 
судова система України в майбутньому як складна 
соціальна  система, найважливішим елементом якої 
є системоутворюючі зв’язки, що існують усередині 
самої  системи, а також зв’язки між системою і оточу-
ючим її політико-правовим середовищем. Саме вони 
утворюють якісний стан системи, перетворюють 
сукупність органів у системні утворення, які можуть 
 демонструвати ефективність судочинства.

З огляду на це дуже важлива синхронізація реформ, 
зокрема, реформування прокуратури та адвокатури, 
органів внутрішніх справ, служби безпеки, допоміж-
них органів. Синхронізація рефор мування є найважли-
вішим методологічним принципом, який має застосо-
вуватися в будь-яких реформаторських діях.

Судова реформа не відбудеться, упевнений Євген 
Кубко, якщо вона не буде синхронізована, наприклад, 
з діяльністю законодавчого органу та виконавчої влади 
загалом. На його думку, сьогоднішні зміни в процесу-
альному законодавстві, які повинні супроводжувати 
реформаторські дії, нагадують звичайну потребу у 
застосуванні тих чи інших законодавчих актів. Разом 
із синхронізацією процесуального законодавства зміни 
необхідні також і в матеріальному праві, оскільки це те 
середовище, в якому здійснюється судочинство.

Законодавство має сьогодні докорінно змінити 
правову ідеологію, яка до останнього часу розви-
валася в рамках так званої правової ідеології країн 
Співдружності Незалежних Держав. При цьому треба 
враховувати міжнародні юридичні тенденції, що про-
являються в діяльності різного роду міжнародних 
юрисдикційних органів, у двосторонніх і багатосто-
ронніх міжнародних договорах.

Вітчизняна судова система нині практично функ-
ціонує в умовах Угоди про асоціацію, відповідно до 
якої держава взяла на себе дуже важливі зобов’я-
зання. Міжнародне оточення  — це досить складний 
механізм впливу на судову систему, який має як 
ідеологічні, політичні, так і суто майнові параметри. 
Наприклад, у контексті впливу відповідних конвенцій 
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щодо виконання міжнародних арбітражних рішень 
слід зазначити, що якщо рішення українських судів 
не відповідатимуть міжнародним конвенціям, то це 
може призвести до суттєвих матеріальних збитків. Як 
приклад можна навести рішення міжнародних інвес-
тиційних арбітражів.

Висвітлюючи питання імплементації правових 
норм ЄС на макро- і мікрорівнях у правову систему 
України, завідувач кафедри цивільного права юридич-
ного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, професор, академік НАПрНУ, 
д.ю.н. Роман Майданик визначив Угоду про асоціа-
цію між Україною і ЄС як історичний шанс для переходу 
нашої держави з її нормативістсько- авторитарними 
звичаями до європейської традиції права.

Імплементація європейських стандартів права 
передбачає істотні зміни насамперед у розумінні сис-
теми джерел права України, зокрема, визнання джере-
лом права як актів «формального» («суворого») права, 
так і актів «м’якого» права (acts of soft law), викори-
стання механізмів застосування актів «первинного» 
і «вторинного» законодавства. З огляду на це для 
судової системи України важливе значення має євро-
пейська практика поширення інституту судового пре-
цеденту на акти «м’якого права» у сфері правосуддя. 
Йдеться, зокрема, про преюдиційні запити і консуль-
тативні висновки, які за правовою природою є актами 
рекомендаційного характеру.

На сьогодні концепція квазіпрецедента, заснована 
на ідеї субсидіарного джерела права, що доповнює 
закон, юридично втілена в окремих повноваженнях 
вищих судових органів. Одна з особливостей концеп-
ції квазіпрецедента в Україні полягає в застосуванні 
одночасно мало відомих країнам ЄС різновидів судо-
вого квазіпрецеденту, а саме: «нормативних» рішень 

Верховного Суду України та постанов пленумів і роз’яс-
нень вищих спеціалізованих судів України.

Застосовувані нині способи формування однакової 
судової практики в Україні є ревізією судових рішень, 
тобто судовий контроль над вже ухваленими судо-
вими рішеннями. Перевага преюдиційного запиту 
та консультативного висновку полягає в їх спрямо-
ваності на превентивне формування судової прак-
тики. Механізм консультативного запиту передбаче-
ний Протоколом № 16 до Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, який підписано 
Україною 20 червня 2014 р.

В Україні на законодавчому рівні, на думку Романа 
Майданика, доцільно передбачити, що рішення ком-
петентного суду (Верховного Суду України або ЄСПЛ) з 
питань консультативного висновку та преюдиційного 
запиту, які подано з підстав та в порядку, встановле-
ному законом, є офіційним тлумаченням норм мате-
ріального та процесуального права України. Зазначені 
рішення не мають статусу юридичного прецеденту, але 
фактично розглядаються як офіційне казуальне тлума-
чення та враховуються судами при ухваленні рішень 
щодо застосування однієї і тієї самої норми матеріаль-
ного чи процесуального права.

Для судової системи України актуальною є імплемен-
тація європейського досвіду вирішення міжюрисдикцій-
них спорів. Стабільність законодавства також підвищить 
роль судової практики, потребу у розширювальному 
тлумаченні, застосування аналогії в праві для відпо-
відності офіційного тлумачення закону на конкретний 
момент прийняття такого тлумачення (казуального при 
розгляді конкретних спорів та офіційного, що міститься 
в рекомендаційних роз’ясненнях вищих судів).

У праві ЄС зазначена категорія спорів належить 
до компетенції окремих державних органів (Трибунал 
з конфліктів у Франції) або вищих судових орга-
нів (Великий сенат у Німеччині). В Україні подібну 
категорію спорів доцільно віднести до компетенції 
Верховного Суду України, що, очевидно, потребує 
певного уточнення компетенції Конституційного Суду 
України, підкреслив Роман Майданик.

Учасники судово-правового форуму також обгово-
рили найбільш актуальні для українського суспільства 
і вітчизняної економіки теми у секціях, присвячених 
кримінальному, адміністративному, цивільному і гос-
подарському процесам та міжнародному арбітражу.
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Рекомендації ІІІ Міжнародного судово-правового форуму 
«Судова реформа в Україні: європейський вектор»

Угода про асоціацію між Україною і ЄС є ґрун-
товним та значним за обсягом документом, який 
встановлює якісно новий формат відносин між 
Україною і ЄС та є стратегічним орієнтиром для 
системних реформ. Провідну роль при цьому віді-
грає гармонізація законодавства. Україна також 
зобов’язалась забезпечувати поступову адапта-
цію національного законодавства до правового 
доробку ЄС Acquis communautaire.

Процес імплементації європейських стандар-
тів у сфері судочинства в національне законодав-
ство є досить непростим і довготривалим, адже 
йдеться про зміни не лише в інституційній і зако-
нодавчій, а й у ментальній сферах.

Представлені доповіді та проведені обгово-
рення дають підстави для висновків про необ-
хідність подальшого вдосконалення і внесення 
комплексних змін до законодавства у сфері 
судоустрою, судочинства і статусу суддів, зокрема 
прискорення конституційної реформи з метою 
приведення судової системи у відповідність 
до європейських стандартів, і прийняття таких 
рекомендацій:

1. Фундамент побудови ефективної судової 
влади в Україні має бути закладений у Конституції, 
без змін до якої судова реформа буде мало-
ефективною. Запорукою забезпечення ефектив-
ного правосуддя повинно стати реформування 
суміжних інститутів (адвокатури, прокуратури, 
виконавчої служби), інститутів державної влади 
й управління, а також внесення системних змін 
до матеріального і процесуального законодавства 
України.

2. У рамках конституційної реформи потрібно 
вирішити низку проблем. Так, необхідно усунути 
механізми політичного впливу при формуванні 
суддівського корпусу, зокрема, Верховна Рада 
України має бути відсторонена від процесу як 
обрання і звільнення суддів, так і надання згоди 
на їх затримання та арешт. Для виконання цих 
функцій необхідно залучити незалежний орган 
судової влади, яким в Україні є Вища рада юсти-
ції (ВРЮ). При цьому потрібно змінити порядок її 
формування: до складу ВРЮ не повинні входити 
представники законодавчої і виконавчої влади. 
Також до повноважень ВРЮ доцільно передати 
питання щодо затримання та арешту суддів. Крім 
того, потрібно підняти віковий і фаховий ценз для 
претендентів на суддівську посаду: віковий — до 
30  років, фаховий  — до п’яти років роботи в 

галузі права. У  процесі удосконалення Основного 
Закону України необхідно переглянути компетен-
цію Конституційного Суду України, виключивши з 
неї повноваження щодо офіційного тлумачення 
законів.

3. З метою становлення і функціонування якіс-
ного правосуддя у демократичній країні судову 
реформу потрібно проводити з урахуван ням 
соціально-економічного стану держави. Судова 
система має бути реформована на принципах 
справедливості й незалежності та відповідати 
трьом критеріям: оперативності,  доступності, 
прогнозованості. Результатом реформи має стати 
доступний, простий і зрозумілий для кожної 
людини в нашій державі суд, а модель судової 
системи повинна забезпечити громадянам реалі-
зацію права на справедливий розгляд справи у 
розумні строки.

4. Потребує запровадження низка спрощених 
процедур для судового розгляду та введення до 
правової систе ми механізмів досудового, поза-
судового врегулювання спорів у тих справах, 
які за своєю суттю не містять спору як такого. 
Процедури досудового примирення (медіації) 
та  процедури запобігання можливим зловживан-
ням учасниками судового процесу своїми проце-
суальними правами істотно розвантажать суди 
та дадуть змогу забезпечити ефективний захист 
права особи на справедливий суд. Ратифікація 
Україною Протоколу № 16 до Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод є важли-
вим кроком в утвердженні європейської моделі 
судочинства та обумовить подальше запрова-
дження національних процесуальних механізмів 
превентивного впливу.

5. Стратегічним завданням реформування 
судової системи є перехід до триланкової судо-
вої системи на чолі з Верховним Судом України, 
який повинен посідати особливе місце в судовій 
системі держави як найвищий судовий орган у 
системі судів загальної юрисдикції, що забезпечує 
єдність судової системи.

6. Верховний Суд України має забезпечувати 
ефективність національної правової системи та 
дію принципу верховенства права. Єдність судо-
вої практики необхідно досягати не тільки шля-
хом виправлення тих помилок, які судова система 
вже допустила, а й шляхом спрямування судової 
практики в правильне русло й передбачення 
таких процесуальних механізмів превентивного 
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впливу, як преюдиціальний чи консультативний 
запит, передбачивши відповідні процедури в про-
цесуальних кодексах України.

7. При реформуванні системи органів про-
куратури потрібно забезпечити захист соціально 
вразливих верств населення шляхом покладення 
представництва інтересів неповнолітніх дітей, 
інвалідів, недієздатних осіб саме на прокуратуру, 
яка повинна взяти на себе функцію захисту грома-
дян, незахищених соціально і вразливих у право-
вому становищі, а також інтересів держави. Крім 
того, прокуратура має стати тим органом, який за 
допомогою такого гнучкого правового інституту, 
як масовий, груповий позов, який спрямований 
на захист суспільних інтересів та інтересів неви-
значеного кола осіб, буде представляти інтереси 
численних груп громадян, якщо порушено їх спо-
ріднені права.

8. При реформуванні адвокатури необхідно 
враховувати закладені у європейському праві 
традиції щодо виключного представництва 
в  судах кваліфікованими адвокатами, зокрема  у 
касаційному процесі, а у подальшому в судах 
у  цілому. Забезпечення монопольного представ-
ництва адвокатами прав та інтересів осіб вима-
гатиме розробки дієвих стимулів щодо постійного 
вдосконалення професійного рівня та посилення 
відповідальності адвокатів. Це має бути запро-
ваджено як в спеціальному законі, так і в про-
цесуальному та матеріаль ному законодавстві. 
Реалізація балансу повноважень і відповідально-
сті адвокатів дасть змогу упереджувати подання, 
зокрема, абсолютно безперспективних позовів 
з  метою отримання власної вигоди.

9. Доступність суду має бути інформаційною, 
фінансовою та економічно збалансованою. Слід 
запровадити спеціалізацію повноважень для 
помічників суддів та законодавчо визначити їх 
статус і функції. Факт надання спеціалізованої 
допомоги помічниками істотно впливатиме на 
реальне зниження навантаження на суддю, наяв-
ність достатнього часу зосередитися на правовій 
матерії спору, з’ясувати та викласти мотиви у 
судовому рішенні, тобто впливатиме на повноту 
та оперативність розгляду справ.

10. Доцільним є запровадження постійно 
діючих семінарів для суддів з вироблення спіль-
них стандартів щодо викладення мотивів суду у 
судових рішеннях, незазначення яких є однією 
із підстав дисциплінарної відповідальності судді. 
При реформуванні слід виходити із доцільності 
запровадження спеціалізації суддів, що дасть їм 

змогу постійно підвищувати професійний рівень у 
певних категоріях справ, призведе до зменшення 
рівня корупції, зниження завантаженості суддів, 
вироблення уніфікованої судової практики у кон-
кретних категоріях справ та забезпечить якісне 
здійснення правосуддя.

11. Потребує удосконалення процедура при-
тягнення судді до дисциплінарної відповідально-
сті, зокрема, серед іншого необхідно запровадити 
механізм, який би унеможливив зловживання 
правом на дисциплінарну скаргу. Одним із шля-
хів вирішення цієї проблеми може бути введення 
«суб’єктної монополії» на подання скарги: цим 
правом мають бути наділені лише адвокати і 
прокурори, тобто особи, які можуть нести дисци-
плінарну відповідальність за зловживання такою 
можливістю.

12. Необхідно вирішити питання поступового 
збільшення розміру суддівської винагороди від-
повідно до міжнародних стандартів у сфері судо-
чинства, посилення ролі органів суддівського 
самоврядування в бюджетному процесі, у тому 
числі надавши Раді суддів України права голосу 
при вирішенні питань щодо фінансування судо-
вої системи, а також підвищення розміру ставок 
судового збору в майнових спорах із одночасним 
збереженням доступності правосуддя для мало-
забезпечених громадян, що дозволить збільшити 
обсяги фінансування судової системи.

13. Потребує розробки дієвих механізмів соці-
альне забезпечення суддів, насамперед тих, які 
працюють в умовах окупації та в зоні проведення 
АТО. Одним із напрямів вирішення цих питань, які 
мають бути у віданні ВРЮ, можуть бути серед 
іншого особливі умови конкурсу для призначення 
на посаду судді, який буде працювати в зоні АТО.

14. Результатом проведення судової реформи 
має стати оновлене матеріальне законодав-
ство. Актуальною є імплементація європейських 
механізмів створення належного та ефективного 
рівня охорони й захисту права інтелектуальної 
власності, зокрема, забезпечення балансу інте-
ресів між патентоотримувачами та спожива-
чами результатів інтелектуальної власності. Слід 
мінімізувати кількість видів підприємницької 
діяльності, що підлягають ліцензуванню, істотно 
спростити дозвільну процедуру в господарській 
діяльності та забезпечити її відкритість шляхом 
внесення відповідних системних змін до законо-
давства. Потрібно розробити засадничі критерії 
притягнення юридичних осіб до кримінальної 
відповідальності.
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Висновки Верховного Суду України,  
викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду  

заяв про перегляд судового рішення з підстави,  
передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 11116 ГПК України,  

за II півріччя 2014 р.

Спори про право власності та інші речові права
1. Профспілки України діяли за загаль-

ним статутом профспілок Союзу РСР та були 
загально союзною громадською організацією.

Після розпаду Союзу РСР правонаступ-
ником Української республіканської Ради  
проф спі лок стала рада Федерації незалеж-
них проф спі лок України, правонаступником  
якої, в свою чергу, є Федерація професійних 
спілок України.

У зв’язку із законодавчою невизначеністю 
правонаступників майна загальносоюзних гро-
мадських організацій колишнього Союзу РСР та 
з метою його збереження в інтересах громадян 
України Верховна Рада України Постановою від 
4 лютого 1994 р. № 3943-XII «Про майно загально-
союзних громадських організацій колишнього 
Союзу РСР» встановила, що тимчасово, до зако-
нодавчого визначення суб’єктів права власності 
майна загальносоюзних громадських організацій 
колишнього Союзу РСР, розташованого на тери-
торії України, зазначене майно є загальнодержав-
ною власністю. 

Оскільки спірне майно розташоване на тери-
торії України й перебувало у віданні профспілок 
України, а на момент створення товариства — 
у державній власності, то таке майно не могло бути 
відчужено без згоди його власника — держави в 
особі Фонду державного майна України (поста-
нови Верховного Суду України від 16  вересня 
2014 р. у справі № 107гс14, від 28 жовтня 2014 р. 
у справі №  3-142гс14, від 4  листопада 2014  р. у  
спра ві № 3-166гс14, від 18  листопада 2014  р.  
у спра вах  №  3-170гс14, 3-172гс14, 3-173гс14, 
від 25  листопада 2014 р. у справах №  3-104гс14, 
3-115гс14).

2. Якщо за відплатним договором із володін-
 ня власника або законного володільця вибуло 
майно, то витребувати його у добросовісного 

набувача можна тільки тоді, коли воно вибуло 
поза волею власника або законного володільця. 

Установивши, що спірне майно із володіння 
Міністерства оборони України, уповноваженого 
власником — Державою Україна — здійсню-
вати управління майном, вибуло без його згоди, 
зокрема на підставі ухвали суду про затвер-
дження мирової угоди між державним підприєм-
ством і комітетом кредиторів, яку пізніше було 
скасовано, суд касаційної інстанції дійшов пра-
вильного висновку щодо наявності підстав для 
задоволення позову про витребування майна 
із чужого незаконного володіння (постанова 
Верховного Суду України від 30 вересня 2014 р. 
у справі № 3-122гс14).

3. Положеннями ч. 1 ст. 388 ЦК України перед-
бачено право власника витребувати від набувача 
майно, придбане за відплатним договором в 
особи, яка не мала права його відчужувати, про 
що набувач не знав і не міг знати (добросовісний 
на  бувач), лише у разі, зокрема, якщо це майно 
вибуло з володіння власника або особи, якій він 
передав його у володіння, не з їхньої волі іншим 
шляхом.

Скасування ухвали суду про затвердження 
мирової угоди, за якою спірне майно вибуло із 
власності особи на користь кредитора, та при-
йняття судом рішення про визнання права 
власності на зазначене майно за цим кре-
дитором свідчать про вибуття цього майна 
поза волею власника, що є підставою для його 
витребування із чужого незаконного воло-
діння у порядку ст. 388 ЦК України (постанова 
Верховного Суду України від 14 жовтня 2014 р. у 
справі № 3-140гс14).

4. Відповідно до ст.  392 ЦК України власник 
майна може пред’явити позов про визнання його 
права власності, якщо це право оспорюється 
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або не визнається іншою особою, а також у разі 
втрати ним документа, який засвідчує його право 
власності. 

За змістом наведеної норми права позов про 
визнання права власності на майно подається 
власником тоді, коли в інших осіб виникають 
сумніви щодо належності йому цього майна, коли 
позивач не може реалізувати своє право власно-
сті через наявність таких сумнівів чи внаслідок 
втрати правовстановлюючих документів. 

Передумовою для застосування положень 
ст.  392 ЦК України є відсутність іншого, окрім 
зазначеного, шляху для відновлення по руше ного 
права.

Застосування позову про визнання права 
власності можливе лише за умови, що особи, 
які не визнають, заперечують та/або оспорюють 
право власності, не перебувають із власником у 
зобов’язальних відносинах. 

Права, у тому числі право власності осіб, 
які перебувають у зобов’язальних відноси-
нах, повинні захищатися за допомогою відпо-
відних норм інституту зобов’язального права  

(постанова Верховного Суду України від 
23 груд ня 2014 р. у справі № 3-191гс14). 

5. Відповідно до положень Закону України від 
1  липня  2004  р. №  1952-IV «Про державну реє-
страцію речових прав на нерухоме майно та їх 
обмежень» 1 і Тимчасового положення про поря-
док реєстрації прав власності на нерухоме майно 
(затверджено наказом Міністерства юстиції 
України від 7  лютого  2002  р. №  7/5 2; зареєстро-
вано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 
2002  р. за № 157/6445) право власності на неру-
хоме майно виникає в особи з моменту його дер-
жавної реєстрації, при цьому орган, уповноваже-
ний здійснювати таку реєстрацію (БТІ), вчиняє 
відповідні дії тільки в межах чинного законодав-
ства і не перебуває з позивачем у правовідноси-
нах щодо здійснення ним прав володіння, корис-
тування та розпорядження майном, стосовно 
якого заявлено позовні вимоги про визнання 
права власності, не оспорює та не претендує 
на таке право, а отже, не може бути стороною у 
справі (постанова Верховного Суду України від 
23 грудня 2014 р. у справі № 3-199гс14).

Спори щодо забезпечення виконання зобов’язань

Спори, що виникають із договорів застави

Аналіз статей 546, 572, 576—578 ЦК України, 
статей 1, 4, 6 Закону України від 2 жовтня 1992 р. 
№ 2654-ХІІ «Про заставу» дає підстави для вис-
новку: суть застави полягає в тому, що креди-
тор (заставодержатель) має право у разі невико-
нання боржником (заставодавцем) зобов’язання, 
забезпеченого заставою, одержати задоволення 
за рахунок заставленого майна переважно перед 
іншими кредиторами цього боржника. Тобто 
право застави — це право на чуже майно, вна-
слідок установлення якого власник може бути 
примусово позбавлений права на своє застав-
лене майно.

Отже, застава — це один зі способів забезпе-
чення виконання зобов’язання, особливіс тю якого 
є передача майна: заставодавець пе редає майно у 
заставу заставодержателю. За ставодавцем може 
бути як сам боржник, так і май новий поручи-
тель — власник певного майна, який має право на 
його відчуження. 

Таким чином, майновий поручитель зобов’я-
зується відповідати за боржника за основним 
зобов’язанням спеціально виділеною для цього 
річчю, якщо боржник не виконує свого зобов’я-
зання і виникли підстави для звернення стяг-
нення на предмет застави. 

У контексті наведеного висновок про те, що 
передача майна у заставу не є відчуженням, яке 
потребує наявності відповідних повноважень 
в особи, котра від імені майнового поручителя 
вчиняє цей правочин, помилковий. 

Якщо відповідно до статуту товариства 
голова правління не є самостійним виконавчим 
органом управління товариства, то він зобов’яза-
ний діяти на підставі рішень, прийнятих правлін-
ням товариства. 

Отже, з урахуванням виключної компетен-
ції спостережної ради щодо погодження прове-
дення операцій відчуження майна на суму, що 
становить п’ятдесят і більше відсотків майна 
товариства, рішення спостережної ради щодо 
передачі спірного майна (на суму, меншу за 
п’ятдесят відсотків) у заставу та уповноваження 
голови правління на вчинення такого правочину 
не замінює компетенції виконавчого органу 
товариства — його правління — щодо прийняття 
рішення з цього питання (постанова Верховного 
Суду України від 25  листопада  2014  р. у справі 
№ 3-179гс14).
1 У редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин.
2 Наказ втратив чинність на підставі наказу Міністерства юстиції України від 
14 грудня 2012 р. № 1844/5.
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Спори, що виникають із договорів іпотеки

1. Виходячи з положень ст. 45 Закону України 
від 5 червня 2003 р. № 898-IV «Про іпотеку» (у ре-
дакції, чинній на момент виникнення спірних пра-
вовідносин), якщо переможець при людних торгів 
відмовився від підписання протоколу, наступний 
учасник, що запропонував найвищу ціну, але не 
нижчу за початкову ціну продажу, оголошується 
переможцем прилюдних торгів. За його відсут-
ності або відмови прилюдні торги оголошуються 
такими, що не відбулися (постанова Верховного 
Суду України від 11  листопада  2014  р. у справі 
№ 3-57гс14).

2. Виходячи з положень ч.  2 ст.  16 ЦК 
України, статей 33, 36, ч. 1 ст. 37 Закону України 
від 5 червня 2003 р. № 898-IV «Про іпотеку», не 
виключається можливість звернення стягнення 
на предмет іпотеки шляхом передачі іпотеко-
держателю права власності на такий предмет 
у рахунок виконання забезпечених іпотекою 
зобов’язань за рішенням суду, оскільки цими 
нормами передбачено задоволення вимог іпо-
текодержателя шляхом набуття права власності 
на предмет іпотеки, яке ототожнюється зі спо-
собом звернення стягнення, якщо такий спосіб 
передбачено іпотечним договором (постанова 
Верховного Суду України від 19  серпня 2014  р. 
у справі № 3-43гс14).

3. Згідно зі ст.  33 Закону України від 
5  червня  2003  р. №  898-IV «Про іпотеку» у 
разі невиконання або неналежного виконання 
боржником основного зобов’язання іпотеко-
держатель вправі задовольнити свої вимоги за 
основним зобов’язанням шляхом звернення 
стягнення на предмет іпотеки. Звернення стяг-
нення на предмет іпотеки здійснюється на 

підставі рішення суду, виконавчого напису 
нотаріуса або згідно з договором про задово-
лення вимог іпотекодержателя. 

Звернення стягнення на предмет іпотеки не 
призводить до заміни основного зобов’язання 
на забезпечувальне, а тому задоволення вимог 
за дійсним основним зобов’язанням одно-
часно чи за наявності рішення про звернення 
стягнення на предмет іпотеки не може мати 
наслідком подвійного стягнення за основним 
зобов’язанням.

Отже, наслідком звернення стягнення на 
предмет іпотеки має стати задоволення вимог 
кредитора за основним зобов’язанням, і тільки ця 
обставина може бути підставою для припинення 
зобов’язання як такого, що вважається вико-
наним згідно зі ст. 599 ЦК України (постанова 
Верховного Суду України від 9 вересня 2014 р. у 
справі № 3-71гс14).

4. Пунктом 2 Прикінцевих положень Закону 
України від 22  вересня 2011  р. №  3795-VІ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо врегулювання відносин між кре-
диторами та споживачами фінансових послуг» 
передбачено, що дія цього Закону не поши-
рюється на кредитні договори, укладені до 
набрання ним чинності. 

У разі, якщо кредитний договір, як і забез-
печувальний іпотечний договір, за яким прова-
диться звернення стягнення за наказом, укладено 
до набрання чинності зазначеним Законом, до 
спірних правовідносин слід застосувати законо-
давство, яке було чинним на момент їх виник-
нення (постанова Верховного Суду України від 
23 вересня 2014 р. у справі № 3-113гс14).

Спори, що виникають із договорів поруки

1. Відповідно до ст.  554 ЦК України у разі 
порушення боржником зобов’язання, забезпе-
ченого порукою, боржник і поручитель відпо-
відають перед кредитором як солідарні борж-
ники, якщо договором поруки не встановлено 
додаткову (субсидіарну) відповідальність пору-
чителя. Поручитель відповідає перед кредито-
ром у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи 
сплату основного боргу, процентів, неустойки, 
відшкодування збитків, якщо інше не встанов-
лено договором поруки (постанова Верховного 
Суду України від 2 вересня  2014  р. у справі 
№ 3-75гс14).

2. Статтею 554 ЦК України передбачено солі-
дарну відповідальність боржника і по ру чителя 

за договором поруки, а не декількох поручи-
телів за різними договорами поруки, оскільки 
поручителі за різними договорами поруки не 
несуть солідарної відповідальності один перед 
одним (постанова Верховного Суду України від 
11 листопада 2014 р. у справі № 3-62гс14).

3. Задовольняючи зустрічний позов про 
визнання поруки припиненою, суд обґрунто-
вано виходив із того, що згідно з ч. 1 ст. 559 ЦК 
України до припинення поруки призводять такі 
зміни умов основного зобов’язання без згоди 
поручителя, які призвели або можуть призвести 
до збільшення обсягу відповідальності остан-
нього. Відповідальність поручителя вна слі док 
зміни основного зобов’язання збільшуєть ся, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843624/ed_2014_04_19/pravo1/T030435.html?pravo=1#843624
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зокрема, у разі встановлення нових умов 
щодо порядку зміни процентної ставки в бік 

збільшення (постанова Верховного Су ду України 
від 23 грудня 2014 р. у справі № 3-196гс14).

Спори про укладення, зміну, розірвання договорів
1. Згідно з ч.  2 ст.  651 ЦК України договір 

може бути змінено або розірвано за рішенням 
суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного 
порушення договору другою стороною та в інших 
випадках, встановлених договором або законом. 
Істотним є таке порушення стороною договору, 
коли внаслідок завданої цим шкоди друга сто-
рона значною мірою позбавляється того, на що 
вона розраховувала при укладенні договору.

Зокрема, правомірним є розірвання 
договору через істотне порушення його умов — 
несплату заборгованості та припинення фінан-
сування будівництва з вини замовника, що 
унеможливлює закінчення будівництва об’єкта 
і здачу його в експлуатацію генеральним під-
рядником, завдає останньому збитків і витрат 
та позбавляє його того, на що він розраховував 

при укладенні договору (постанова Верховного 
Суду України від 14  жовтня  2014  р. у справі 
№ 3-143гс14).

2. Відповідно до ст.  218 ЦК України недо-
держання сторонами письмової форми право-
чину, яка встановлена законом, не має наслідком 
його недійсність, крім випадків, встановлених 
законом. 

Недійсність договору з водопостачання і 
водовідведення у зв’язку з недодержанням юри-
дичними особами письмової форми законом не 
встановлена, а тому зобов’язання, які виник ли 
між сторонами, є дійсними і їх виконання 
повинно здійснюватися відповідно до норм 
цивільного законодавства (постанова Верховного 
Суду України від 25  листопада  2014  р. у справі 
№ 3-184гс14).

Спори щодо визнання правочинів недійсними
1. Виходячи з приписів ст. 39 Закону України 

від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ «Про господар-
ські товариства» (у редакції, чинній на момент 
укладення договору між сторонами у справі) 
законодавець не пов’язує відчуження майна гос-
подарського товариства з обов’язковим прийнят-
тям рішення загальними зборами товариства про 
зменшення його статутного фонду, а отже, засто-
сування зазначеної норми в контексті обов’язко-
вості рішення загальних зборів при відчуженні 
майна є неправильним.

До того ж відчуження майна, за рахунок 
якого сформовано статутний фонд, не свідчить 
про його зменшення.

Відповідно до ст. 108 ЦК України перетворен-
ням юридичної особи є зміна її організа ційно-
правової форми. У разі перетворення до нової 
юридичної особи переходять усе майно, усі права 
та обов’язки попередньої юридичної особи.

Оспорюваний договір було укладено у 2003 р. 
і до моменту перетворення товариство не по ру-
шувало питання про визнання цього договору 
недійсним.

Таким чином, висновки судів першої та апеля-
ційної інстанцій, з якими погодився Вищий госпо-
дарський суд України, про те, що правонаступник 
товариства не пропустив строку позовної давності, 
оскільки про укладення оспорюваного договору 

дізнався лише у 2010 р. з листа відповідача, є 
необґрунтованими (постанова Верховного Суду 
України від 1 липня 2014 р. у справі № 3-34гс14).

2. Суд касаційної інстанції, визнаючи дого-
вір фінансового лізингу недійсним із моменту 
його укладення, не застосував норму ст. 241 ЦК 
України, відповідно до якої правочин, вчине-
ний представником з перевищенням повнова-
жень, створює, змінює, припиняє цивільні права 
та обов’язки особи, яку він представляє, лише у 
разі наступного схвалення правочину цією осо-
бою; правочин вважається схваленим, зокрема, 
у разі, якщо особа, яку він представляє, вчинила 
дії, що свідчать про прийняття його до вико-
нання; наступне схвалення правочину особою, 
яку представляють, створює, змінює і припиняє 
цивільні права та обов’язки з моменту вчинення 
цього правочину. Суд також неправильно засто-
сував положення ч. 3 ст. 207 ГК України, згідно з 
яким у разі, якщо за змістом зобов’язання воно 
може бути припинено лише на майбутнє, таке 
зобов’язання визнається недійсним і припиня-
ється на майбутнє (постанова Верховного Суду 
України від 19 серпня 2014 р. у справі № 3-38гс14).

3. Відступлення права вимоги є договірною 
передачею вимог первісного кредитора новому 
кредиторові та відбувається на підставі укладеного 
між ними правочину, при цьому заміна кредитора 
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саме у зобов’язанні допускається протягом усього 
часу існування зобов’язання, якщо це не супере-
чить договору та не заборонено законом.

Отже, наявність судового рішення про задово-
лення вимог кредитора, яке не виконано боржни-
ком, не припиняє зобов’язальних правовідносин 
сторін договору, тому заміна кредитора у зобов’я-
занні шляхом відступлення права вимоги із зазна-
ченням у договорі обсягу зобов’язання, яке пере-
дається, на стадії виконання судового рішення не 
обмежує цивільних прав учасників спірних право-
відносин і не впливає на правомірність цесії.

Проте умовами оспорюваного договору це сіо -
на рію надано право вимагати від боржника належ-
ного виконання рішення суду.

Оскільки виконання рішення суду є невід’єм-
ною стадією процесу правосуддя, то й заміна сто-
рони на цій стадії може відбуватися не інакше, як 
на підставі та в порядку, визначених ГПК України 
і Законом України 21  квітня  1999  р. №  606-XIV 
«Про виконавче провадження».

При укладенні оспорюваного договору уступки 
права вимоги сторони у справі, не замінюючи кре-
дитора у зобов’язанні в порядку, передбаченому 
чинним законодавством, фактично замінили 
стягувача на стадії виконання судового рішення, 
незважаючи на те, що уступка права стягувача за 
рішенням суду шляхом укладення цивільно-пра-
вової угоди чинним законодавством не перед-
бачена (постанова Верховного Суду України від 
19 серпня 2014 р. у справі № 3-56гс14).

4. На підставі змісту ст. 241 ЦК України поло-
ження цієї норми застосовуються, якщо представ-
ник має повноваження на вчинення правочину, 
але вчиняє його з перевищенням обсягу права на 
здійснення правочину, встановленого особою, яку 
він представляє, діючи при цьому в межах закону.

Отже, не можна вважати правочин схваленим 
особою, від імені якої його укладено, якщо дії, 
що свідчать про прийняття його до виконання, 
вчинені особою, котра, зловживаючи своїм 

службовим становищем, скоїла злочин, що вста-
новлено вироком суду. 

За таких обставин Вищий господарський 
суд України, не взявши до уваги вироку район-
ного суду, дійшов неправильного висновку, що 
перерахування позивачем грошових коштів на 
рахунок Товариства-1 у рахунок погашення про-
строченого кредиту згідно з договором поруки 
є наступним схваленням Товариством-2 (пози-
вачем) оспорюваного правочину (постанови 
Верховного Суду України від 26 серпня 2014 р. у 
справах № 3-94гс14, 3-95гс14).

5. Статтею 533 ЦК України передбачено, що 
грошове зобов’язання має бути виконане у грив-
нях. Якщо у зобов’язанні визначено грошовий 
еквівалент в іноземній валюті, сума, що підля-
гає сплаті у гривнях, визначається за офіційним 
курсом відповідної валюти на день платежу, 
якщо інший порядок її визначення не встанов-
лений договором або законом чи іншим норма-
тивно-правовим актом.

Ця норма кореспондується з приписами 
ст. 524 ЦК України, згідно з якими зобов’язання 
має бути виражене у грошовій одиниці України — 
гривні. Сторони можуть визначити грошовий 
еквівалент зобов’язання в іноземній валюті.

Таким чином, положення чинного законо-
давства хоч і передбачають обов’язковість 
застосування валюти України при здійсненні 
розрахунків, проте не містять заборони щодо 
визначення грошового еквівалента зобов’язань 
в іноземній валюті.

Отже, коригування лізингових платежів, 
в основі якого лежить зміна курсової різниці 
(зміна курсу гривні стосовно долара), прямо не 
заборонена і не суперечить загальним засадам 
цивільного законодавства щодо свободи до -
говору (ст. 627 ЦК України) та вільного встанов-
лення у договорі ціни як його умови (ст. 632 цього 
Кодексу) (постанова Верховного Суду України 
від 7 жовтня 2014 р. у справі № 3-133гс14).

Застосування позовної давності
1. Перебіг строку позовної давності почина-

ється від дня, коли особа довідалася або могла 
довідатися про порушення свого права або 
про особу, яка його порушила (ч.  1 ст.  261 ЦК 
України).

Частиною 7 ст.  261 ЦК України передбачено, 
що винятки з правила ч. 1 цієї статті можуть бути 
встановлені законом.

Законом України від 14  травня 1992  р.  
№ 2343-ХІІ «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» (у ре-
дакції, чинній на момент виникнення спірних 
правовідносин) спеціальних норм про позовну 
давність (у тому числі щодо звернення до суду 
арбітражного керуючого із заявою про визнання 
недійсними угод боржника) не встановлено, 
отже, до цих правовідносин застосовуються 
загальні норми позовної давності (постанова 
Верховного Суду України від 19 серпня 2014 р. у 
справі № 3-59гс14). 
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2. Згідно з пунктами  6, 7 Прикінцевих та 
перехідних положень ЦК України (у редакції 
від 16 січня 2003 р.) правила цього Кодексу про 
позовну давність застосовуються до позовів, 
строк пред’явлення яких, встановлений законо-
давством, що діяло раніше, не сплив до набрання 
чинності цим Кодексом. До позовів про визнання 
заперечуваного правочину недійсним і про засто-
сування наслідків недійсності нікчемного право-
чину, право на пред’явлення якого виникло до 
1 січня 2004 р., застосовується позовна давність, 
встановлена для відповідних позовів законодав-
ством, що діяло раніше. 

Таким чином, правила про позовну давність 
застосовуються за положеннями ЦК Україн  ської 
РСР.

Відповідно до статей 71, 75, 80 цього Кодексу 
загальний строк для захисту права за позовом 
особи, право якої порушено (позовна давність), 
встановлювався в три роки. 

Підставою для відмови в позові було закін-
чення строку позовної давності до пред’явлення 
позову. 

Позовна давність застосовувалася судом, 
арбітражем або третейським судом незалежно 
від заяви сторін. 

Згідно з частинами 1, 4 ст. 29 ГПК України 
прокурор бере участь у розгляді справ за його 
позовами, а також може вступити за своєю іні-
ціативою у справу, порушену за позовом інших 
осіб, на будь-якій стадії її розгляду для пред-
ставництва інтересів громадянина або держави. 

Прокурор, який бере участь у справі, несе 
обов’язки і користується правами сторони, крім 
права на укладення мирової угоди. 

Отже, перебіг строку позовної давності для 
оскарження оспорюваних відносин прокуро-
ром, який діє в інтересах держави, зокрема в 
особі Фонду державного майна України, почи-
нається з моменту, коли про порушення цивіль-
ного права або інтересу стало відомо власнику 
майна, а закінчується, відповідно, через три 
роки (постанова Верховного Суду України від 
2 вересня 2014 р. у справі № 3-82гс14).

3.  За загальним правилом перебіг позовної 
давності починається від дня, коли особа довіда-
лася або могла довідатися про порушення свого 
права або про особу, яка його порушила (ч.  1 
ст. 261 ЦК України).

Якщо порушення сторонами вимог Закону 
України від 5 червня 2003 р. № 898-ІV «Про іпо-
теку» було допущено, зокрема, в момент укла-
дення спірного договору іпотеки, то при розгляді 
позову про визнання недійсним такого договору 

з підстав його невідповідності вимогам цього 
закону суд має виходити з того, що саме в момент 
укладення договору сторони повинні були знати 
про такі порушення, а тому перебіг позовної дав-
ності обчислюється саме з цієї дати (дати укла-
дення договору) (постанова Верховного Суду 
України від 2 вересня 2014 р. у справі № 3-84гс14).

4.  На відміну від тривалості позовної дав-
ності (ст.  259 ЦК України), порядок її обчис-
лення не може бути змінено за домовленістю 
сторін, що прямо передбачено ч. 2 ст. 260 цього 
Кодексу.

Оскільки всупереч наведеним нормам мате-
ріального права сторони погодили у договорі, 
що перебіг строку позовної давності щодо вимог 
про стягнення неустойки починається з дати, яка 
визначається шляхом зворотного відрахунку 
шести місяців від дати звернення постачальника 
з претензією або позовом, тобто змінили порядок 
обчислення позовної давності, господарські суди 
обґрунтовано і законно відмовили в задоволенні 
позову про стягнення пені у зв’язку з пропуском 
позовної давності (постанова Верховного Суду 
України від 30 вересня 2014 р. у справі № 3-120гс14).

5. Відповідно до статей 71, 83 ЦК Української 
РСР, а також за приписами статей  257, 268 
ЦК України до позовних вимог про визнання 
угод недійсними застосовується загальний 
строк позовної давності — три роки (ст.  71 ЦК 
Української РСР).

При цьому правила про позовну давність, 
встановлені в ЦК України, будуть застосовуватися 
лише за умови, що право на пред’явлення такого 
позову виникло після 1 січня 2004 р. (постанова 
Верховного Суду України від 18 листопада 2014 р. 
у справі № 3-176гс14).

6.  Статтею 257 ЦК України визначено, що 
загальна позовна давність встановлюється три-
валістю у три роки.

Перебіг позовної давності згідно з ч. 1 ст. 261 
ЦК України починається від дня, коли особа 
довідалася або могла довідатися про порушення 
свого права або про особу, яка його по рушила.

Правильним є висновок суду касаційної 
інстанції про початок перебігу строку позовної 
давності з дня проведення перевірки і складання 
акта про порушення, оскільки саме в цей день 
позивач довідався про порушення свого права і 
про особу, яка його порушила.

Відповідно до ч. 1 ст. 259 ЦК України позовна 
давність, встановлена законом, може бути збіль-
шена за домовленістю сторін. Договір про збіль-
шення позовної давності укладається у письмо-
вій формі. Тому необґрунтованим і помилковим 
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є висновок Вищого господарського суду України 
щодо пропуску позивачем позовної давності, 
оскільки товариство звернулося з позовом до 
господарського суду в межах строку позовної 
давності, визначеного в договорі (постанова 
Верховного Суду України від 23 грудня 2014 р. у 
справі № 3-193гс14).

7.  Згідно зі ст.  256 ЦК України позовна дав-
ність — це строк, у межах якого особа може звер-
нутися до суду з вимогою про захист свого цивіль-
ного права або інтересу. Тобто позовна давність 
встановлює строки захисту цивільних прав.

Сплив позовної давності, про застосування 
якої заявлено стороною у спорі, є підставою для 
відмови у позові (ст. 267 ЦК України).

Визначення початку відліку позовної дав-
ності міститься в ст.  261 ЦК України, зокрема, 
відповідно до ч.  1 цієї статті перебіг позовної 
давності починається від дня, коли особа довіда-
лася або могла довідатися про порушення свого 
права або про особу, яка його порушила (ст.  76 
ЦК Української РСР).

Разом з тим у частинах  1, 2, 4 ст.  29 ГПК 
України встановлено, що прокурор бере участь 
у розгляді справ за його позовами, а також може 
вступити за своєю ініціативою у справу, пору-
шену за позовом інших осіб, на будь-якій ста-
дії її розгляду для представництва інтересів 
громадянина або держави. У разі прийняття 
господарським судом позовної заяви, поданої 
прокурором в інтересах держави в особі органу, 
уповноваженого здійснювати функції держави 
у спірних правовідносинах, зазначений орган 
набуває статусу позивача. Прокурор, який бере 
участь у справі, несе обов’язки і користується 
правами сторони, крім права на укладення 
мирової угоди.

Аналіз наведених норм дає підстави для вис-
новку, що положення закону про початок пере-
бігу позовної давності поширюється й на звер-
нення прокурора до суду із заявою про захист 
державних інтересів (постанова Верховного 
Суду України від 23  грудня  2014  р. у справі 
№ 3-194гс14).

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

1. Відповідно до ч. 2 ст. 184 ЦК України річ є 
визначеною родовими ознаками, якщо вона має 
ознаки, властиві усім речам того ж роду, та вимі-
рюється числом, вагою, мірою. Річ, що має лише 
родові ознаки, є замінною.

Культури базового активу форвардного 
контракту вимірюються числом, вагою та мірою, 
якість яких визначається державними стандар-
тами України, отже, наділені родовими озна-
ками і можуть бути замінені урожаєм наступ-
ного року.

Визнання рішенням суду недійсною додатко-
вої угоди до форвардного контракту, якою не змі-
нювалася та не припинялася дія зобов’язань за 
контрактом, є не нововиявленими обставинами, а 
новими доказами, що не спростовує необхідності 
виконання товариством зобов’язання з поставки 
культур базового активу форвардного контракту 
позивачеві, оскільки до нововиявлених обста-
вин можуть бути віднесені матеріально-правові 
факти, що були наявні на час розгляду справи, 
але не були і не могли бути відомими заявнику, на 
яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін або 
які мають значення для правильного вирішення 
спору (постанова Верховного Суду України від 
16 вересня 2014 р. у справі № 3-108гс14).

2. Розподільчим балансом прав та обов’язків 
між підприємством і заводом у процесі виділу 
не передбачено передачі від підприємства до 
заводу зобов’язань за спірним договором, тому 
висновок суду касаційної інстанції про від-
сутність правових підстав вважати відповіда-
чів солідарними боржниками є правильним, а 
покладення відповідальності зі стягнення забор-
гованості у межах строків позовної давності 
на підприємство як субсидіарного відповідача 
згідно з ч. 3 ст. 109 ЦК України (у редакції, чин-
ній на момент виникнення спірних правовідно-
син) — обґрунтованим і законним (постанова 
Верховного Суду України від 2 вересня 2014 р. у 
справі № 3-91гс14).

3. До правовідносин купівлі-продажу не 
мо жуть бути застосовані загальні положення 
ст.  530 ЦК України, оскільки термін виконан ня 
зо бов’язання, що випливає з таких пра во -
відносин, чітко визначений спеціальною нормою 
права, а саме ст.  692 ЦК України, відповідно до 
якої покупець зобов’язаний оплатити товар після 
його прийняття або прийняття товаророзпоряд-
чих документів на нього (постанова Верховного 
Суду України від 30 вересня 2014  р. у справі  
№ 3-121гс14).

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843599/ed_2014_07_24/pravo1/T030435.html?pravo=1#843599
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843767/ed_2014_07_24/pravo1/T030435.html?pravo=1#843767
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4. Згідно з п.  8 Правил користування ваго-
нами і контейнерами (затверджено наказом 
Міністерства транспорту України від 25  лютого 
1999 р. № 113) у разі затримки вагонів на станції з 
причин, які залежать від вантажовласника, скла-
даєть ся акт загальної форми, який підписується 
представниками станції і вантажовласника. В акті 
вказується час (у годинах та хвилинах) початку та 
закінчення затримки вагонів і їх номери.

Незважаючи на те, що спірні акти не були під-
писані представником вантажовласника, остан-
ній не заперечує, що вагони використовувалися 
з порушенням строків, установлених догово-
ром і Статутом залізниць України, а причини 
затримки вагонів, викладені в цих актах, відпові-
дають дійсності.

Ураховуючи викладене, сам по собі факт 
відмови представника вантажовласника підпи-
сати складений представником станції акт про 
затримку вагонів на станції не є підставою для 
звільнення вантажовласника від плати за корис-
тування вагонами (постанови Верховного Суду 
України від 2 вересня 2014 р. у справі № 3-87гс14, 
від 30 вересня 2014 р. у справі № 3-126гс14 та від 
7 жовтня 2014 р. у справі № 3-124гс14).

5. Обов’язок покупця оплатити товар виникає 
після його прийняття або прийняття товаророзпо-
рядчих документів на нього. Це правило діє, якщо 
спеціальними правилами або договором купівлі- 
продажу не встановлено інший строк оплати.

Строк (термін) здійснення часткової або 
повної попередньої оплати визначається відпо-
відно до ст. 530 ЦК України тільки у разі, якщо 
такий строк (термін) не встановлений самим 
договором.

Поставка товару без попередньої оплати не є 
вчиненням конклюдентних дій, які призвели до 
фактичної зміни умов договору, зокрема щодо 
порядку розрахунків, оскільки продавець ско-
ристався своїм законним правом у зустрічному 
зобов’язанні (постанова Верховного Су ду України 
від 7 жовтня 2014 р. у справі № 3-125гс14).

6. Частиною 3 ст. 692 ЦК України фактично 
конкретизовано передбачений ст.  536 цього 
Кодексу обов’язок боржника сплачувати вста-
новлений договором або законом розмір про-
центів за користування чужими грошовими 

коштами та передбачене ст.  625 цього Кодексу 
право продавця вимагати від покупця сплати 
3 % річних за весь час прострочення, якщо інший 
розмір процентів не встановлений догово ром 
або законом.

У розумінні зазначених статей проценти є 
не відповідальністю, а платою за весь час корис-
тування грошовими коштами, що не були своє-
часно сплачені боржником.

Зі змісту цих статей випливає, що договором 
може бути встановлено лише інший розмір про-
центів річних, а не інший спосіб їх обчислення.

Проценти за користування чужими грошо-
вими коштами, нараховані на підставі дого-
во ру за кожен день прострочення невиконаного 
зобов’язання, за своєю правовою природою охоп-
люються визначенням пені (ст. 549 ЦК України).

Одночасне стягнення процентів за користу-
вання чужими грошовими коштами, нарахова-
них за кожен день прострочення невиконаного 
зобов’язання, та пені, обчисленої у відсотках 
від суми несвоєчасно виконаного грошового 
зобов’язання за кожен день прострочення вико-
нання, є подвійним стягненням пені за несвоє-
часне виконання зобов’язання покупцем, що не 
узгоджується з приписами ст.  61 Конституції 
України, згідно з якою ніхто не може бути двічі 
притягнений до юридичної відповідально-
сті одного виду за одне й те саме правопору-
шення (постанови Верховного Суду України від 
1 липня 2014 р. у справах № 3-31гс14, 3-32гс14).

7. Згідно зі ст.  692 ЦК України покупець 
зобов’язаний оплатити товар після його при-
йняття або прийняття товаророзпорядчих доку-
ментів на нього, якщо договором або актами 
цивільного законодавства не встановлений 
інший строк оплати товару. Покупець зобов’я-
заний сплатити продавцеві повну ціну переда-
ного товару.

Отже, строк виконання грошового зобов’я-
зання у спірних правовідносинах визначається 
за правилами ст. 692 ЦК України, тобто оплата 
товару пов’язана з моментом його прийняття 
або прийняття товаророзпорядчих документів 
на нього, оскільки іншого строку оплати сто-
рони не визначили (постанова Верховного Суду 
України від 19 серпня 2014 р. у справі № 3-78гс14).

Спори, що виникають внаслідок порушення грошового зобов’язання
1. Стягнення з постачальника суми попе-

редньої оплати, перерахованої за договором 
на поставку товару, не вважається грошовим 
зобов’язанням у розумінні ст. 625 ЦК України.

За такі дії постачальник несе відповідальність, 
передбачену ч. 3 ст. 693 ЦК України, коли на суму 
попередньої оплати нараховуються проценти від-
повідно до ст. 536 цього Кодексу від дня, коли товар 
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мав бути переданий, до дня фактичного передання 
товару покупцеві або повернення йому суми попе-
редньої оплати. Договором може бути встановлено 
обов’язок продавця сплачувати проценти на суму 
попередньої оплати від дня одержання цієї суми 
від покупця (постанова Верховного Суду України 
від 16 вересня 2014 р. у справі № 3-90гс14).

2. Законом України від 16  липня  1999  р. 
№ 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні» визначено правові 
засади регулювання, організації, ведення бухгал-
терського обліку та складання фінансової звітно-
сті в Україні.

Оскільки предметом розгляду у справі було 
стягнення заборгованості, пені та 3  % річних за 
невиконання відповідачем зобов’язань за догово-
рами, вимоги зазначеного Закону не поширю-
ються на спірні правовідносини, а отже, висновок 
суду касаційної інстанції про помилкове застосу-
вання до таких правовідносин положень зазна-
ченого Закону і стягнення з відповідача забор-
гованості, пені та 3  % річних є обґрунтованим і 

законним (постанова Верховного Суду України від 
21 жовтня 2014 р. у справі № 3-146гс14).

3.  Дійшовши висновку про порушення това-
риством права позивача на отримання вартості 
частини майна товариства, пропорційної його 
частці у статутному фонді товариства, та строків її 
виплати, а отже, і про наявність підстав для засто-
сування до відповідача передбаченої ст.  625 ЦК 
України відповідальності за порушення грошового 
зобов’язання, Вищий господарський суд України 
не дав належної правової оцінки тій обставині, що 
позивач при виході з товариства, з урахуванням 
змісту поданої ним заяви, протягом тривалого 
часу до моменту звернення до суду з позовом не 
заявляв до відповідача будь-яких матеріальних 
претензій, і, як установлено судом апеляційної 
інстанції, жодного разу не звернувся до товари-
ства з відповідними вимогами, тому посилання 
суду касаційної інстанції на прострочення відпові-
дачем виконання грошового зобов’язання є перед-
часним (постанова Верховного Суду України від 
18 листопада 2014 р. у справі № 3-171гс14).

Спори щодо припинення господарських зобов’язань
За змістом ч.  2 ст.  604 ЦК України характер-

ним для новації є саме укладення нового зобов’я-
зання, а не зміна його частини, що є підставою 
для припинення попереднього зобов’язання, при 
цьому нове зобов’язання укладається між тими ж 
сторонами. Договір про організацію взаємороз-
рахунків таких ознак не містить.

Для застосування санкцій, передбаче-
них договором поставки природного газу, та 
наслідків порушення грошового зобов’язання, 
передбачених ч.  2 ст.  625 ЦК України, необ-
хідно, щоб оплату було здійснено поза межами 
порядку і строків, встановлених договором про 
організацію взаєморозрахунків, який був чин-
ним на момент розгляду справи і відповідно до 

якого сторони засвідчили, що після виконання 
договору вони не мають одна до одної жодних 
претензій стосовно предмета договору.

Оскільки розрахунок за поставлений при-
родний газ відбувся в порядку та у строки, 
передбачені договором про організацію взаємо-
розрахунків, Верховний Суд України відмовив 
у задоволенні заяви про пере гляд постанови 
Вищого господарського суду України (постанови 
Верховного Суду України від 9  вересня  2014  р. 
у справах № 3-101гс14, 3-102гс14, 3-105гс14, 
від 16  вересня 2014  р. у справі №  3-111гс14, 
від 23  вересня 2014  р. у спра ві  №  3-119гс14 та 
від 30  вересня 2014  р. у справах №  3-114гс14, 
3-132гс14).

Спори, що виникають із договорів найму (оренди), лізингу
1. Для застосування наслідків, передбаче-

них ч.  2 ст.  785 ЦК України, необхідно встано-
вити обставини, за яких орендар мав можливість 
передати майно, що було предметом оренди, але 
умисно не виконав цього обов’язку (постанова 
Верховного Суду України від 19 серпня 2014 р. у 
справі № 3-70гс14).

2. Положеннями ч.  2 ст.  785 ЦК України 
передбачено право наймодавця вимагати від 
наймача сплати неустойки у розмірі подвійної 

плати за користування річчю за час простро-
чення у разі невиконання наймачем обов’язку 
з повернення речі.

Обов’язковою і необхідною умовою для засто-
сування наслідків, передбачених ч.  2 ст.  785 ЦК 
України, відповідно до вимог ст.  614 ЦК України 
є наявність вини (умислу або необережності) в 
особи, яка порушила зобов’язання (постанова 
Верховного Суду України від 2  вересня 2014  р. у 
справі № 3-85гс14).
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Спори, що виникають із договорів банківського вкладу  
та банківського рахунка

1. Відповідно до ст.  1071 ЦК України банк 
може списати грошові кошти з рахунка клієнта 
на підставі його розпорядження.

Грошові кошти можуть бути списані з 
рахунка клієнта без його розпорядження на 
підставі рішення суду, а також у випадках, вста-
новлених законом чи договором між банком і 
клієнтом.

Примусове списання коштів із рахунка клієн-
 та на підставі рішення суду та виконавчих доку-
ментів визначає обов’язок банку виконати судове 
рішення, прийняте за наслідком захисту прав 
стягувача стосовно особи — володільця рахунка, 
незалежно від його волевиявлення.

Оскільки відповідач у межах угоди, укла-
деної між банком і фондом, свої зобов’язання 
виконав у повному обсязі; умовами зазначе-
ної угоди не передбачено обов’язку банку щодо 
списання коштів із рахунка клієнта на вимогу 
фонду; банк не є набувачем спірних коштів і не 
має повноважень розпоряджатися особистими 
коштами клієнта, що є власністю останнього, 
поза межами договору між банком і клієнтом; 
будь-якого рішення, прийнятого судом стосовно 
володільця рахунка або його спадкоємців, яке б 
зобов’язувало банк здійснити списання коштів з 
особового рахунка, немає, суд касаційної інстан-
ції дійшов обґрунтованого висновку про відсут-
ність правових підстав для задоволення позову 
фонду (постанови Верховного Суду України від 

19 серпня 2014 р. у справах № 3-47гс14, 3-48гс14, 
3-81гс14, від 2 вересня 2014 р. у справі № 3-80гс14, 
від 9 вересня 2014 р. у справах № 3-45гс14, 3-49гс14 
від 21 жовтня 2014 р. у справі № 3-147гс14).

2.  Додаткова угода до договору строкового 
банківського вкладу в національній валюті юри-
дичної особи-резидента суперечить вимогам 
статей  92, 161, 241, 509, 627 ЦК України, а саме: 
укладена особою, яка не мала на те відповідних 
повноважень, у подальшому не була схвалена 
банком, а також не відповідає принципам розум-
ності та справедливості в частині визначення 
завищеної процентної ставки в розмірі 48  % 
річних (постанова Верховного Суду України від 
21 жовтня 2014 р. у справі № 3-144гс14).

3.  Згідно зі ст.  514 ЦК України до нового 
кредитора переходять права первісного креди-
тора у зобов’язанні в обсязі та на умовах, що 
існували на момент переходу цих прав, якщо 
інше не встановлено договором або законом. 
Отже, на підставі договорів поруки, застави 
майнових прав на грошові кошти, відступ-
лення права вимоги банк набув прав особи, 
яка вправі розпоряджатися коштами на корес-
пондентському рахунку товариства (постанова 
Верховного Суду України від 23 грудня 2014 р. у 
справі № 3-198гс14).

(Продовження матеріалу буде опубліковано  
в наступних номерах журналу)
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АНАЛІЗ  
застосування судами  

такого виду кримінального покарання, як штраф  
(витяг) *

Інтеграція України як незалежної держави 
у світову спільноту, її вступ до Ради Європи у 
1995  р. спричинили зміни карної політики, од-
ним з основних напрямів якої є гуманізація кри-
мінального покарання. 

Система покарань у Кримінальному кодексі 
України (далі — КК) містить достатньо караль-
них заходів, не пов’язаних з позбавленням волі.

У сучасних умовах боротьби зі злочинністю 
в Україні важлива роль відводиться штрафу як 
виду кримінального покарання.

Відповідно до положень ч.  1 ст.  53 КК 
штраф  — це грошове стягнення, що наклада-
ється судом у випадках і розмірі, встановлених в 
Особливій частині цього Кодексу, з урахуванням 
положень ч. 2 цієї статті.

Отже, штраф є видом покарання, який пе-
редбачає обмеження майнових прав засудженого 
і полягає в грошовому стягненні, що наклада-
ється судом у випадках і межах, встановлених в 
Особливій частині КК.

Внесенням змін на підставі Закону від 
15  лис топада 2011  р. №  4025-VI «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
гуманізації відповідальності за правопорушення 
у сфері господарської діяльності» (далі — Закон 
№ 4025-VI) штраф віднесено до покарання, яке є 
найбільш поширеним у санкціях статей Особли-
вої частини КК, що зумовлює часте його засто-
сування  як кримінального покарання. У зв’язку 
з цим питання, пов’язані з правильним призна-
ченням та виконанням такого виду покарання, 
як штраф, є актуальними в судовій практиці. 

Аналіз судової статистики та вивчення су-
дової практики застосування судами такого виду 
кримінального покарання, як штраф, у тому числі 

з огляду на Закон № 4025-VI, проведено відповідно 
до п. 3. ч. 1 ст. 40, п. 2 ч. 1 ст. 441 Закону від 7 лип-
ня 2010  р. № 2453-VI «Про судоустрій і статус  
суддів» (у редакції Закону на час підготовки ана-
лізу) з метою виявлення проблем і труднощів у 
застосуванні судами законодавства та напрацю-
вання відповідних пропозицій щодо їх вирішення.

Аналіз статистичних даних
За даними Державної судової адміністра-

ції України (далі — ДСА), у 2012 р. за вироками, 
що набрали і не набрали законної сили, судами 
першої інстанції було застосовано штраф як ос-
новний вид покарання до 25 тис. 249 осіб. Пито-
ма вага осіб, до яких застосовано штраф як ос-
новний вид покарання, від кількості осіб, щодо 
яких суди постановили обвинувальні вироки, 
становить 13,6 %. Як додатковий вид покарання 
суди застосували штраф до 331 особи.

У 2013  р. за вироками, що набрали і не на-
брали законної сили, суди по першій інстанції 
застосували штраф як основний вид покаран-
ня до 29 тис. 624 осіб, що на 17,3 % більше, ніж 
у 2012 р., їх питома вага від кількості осіб, щодо 
яких постановлено обвинувальні вироки, стано-
вить 20,2 %. Як додатковий вид покарання суда-
ми застосовано штраф до 486 осіб, що також на 
46,8 % більше, ніж у 2012 р. 

За даними ДСА, у 2012 р. за вироками, що на-
брали законної сили, суди застосували штраф як 
основний вид покарання до 23 тис. 651 особи, їх 
питома вага від кількості осіб, щодо яких поста-
новлено обвинувальні вироки, становить 14,5 %, 
як додатковий — до 320 осіб. Найчастіше засто-
совувався штраф: за злочини проти власності 
(статті 185—198 КК) — до 9  тис. 526  [104]1 осіб; 

1 Тут і далі у квадратних дужках зазначено кількість осіб, до яких застосовано 
штраф як додатковий вид покарання.

* Матеріал до друку підготовлено суддею Верховного Суду України 
М.Р.  КЛІМЕНКО, начальником відділу вивчення судової практики управління 
вивчення та аналізу судової практики Л.В.  ГАВРИЛОВОЮ і головним 
консультантом цього управління Т.В.  КОЖАНОВОЮ.
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за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекур-
сорів та інші злочини проти здоров’я населення 
(статті 305—327 КК) — до 5 тис. 982 [27] осіб; за 
злочини у сфері господарської діяльності (статті 
199—235 КК) — до 1 тис. 688 [23] осіб; за злочи-
ни проти авторитету органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування та об’єднань 
громадян (статті 338—360 КК) — до 961 [4] осо-
би. Також призначено штраф: за злочини проти 
громадської безпеки (статті 255—270 КК) — до 
807  [4] осіб; за злочини проти довкілля (стат-
ті 236—254 КК) — до 807  [2] осіб; за злочини 
проти виборчих, трудових та інших особистих 
прав і свобод людини і громадянина (статті 
157—184  КК) — до 669  [3] осіб; за злочини про-
ти громадського порядку та моральності (статті 
293—304 КК) — до 749  [8] осіб; за злочини про-
ти життя та здоров’я (статті 115—145 КК) до 
741 [13] особи; за злочини проти безпеки руху та 
експлуатації транспорту (статті 276—292 КК) — 
до 702  [6] осіб; за злочини у сфері службової ді-
яльності (статті 364—370 КК) — до 578 [119] осіб; 
за злочини проти безпеки виробництва (статті 
271—275 КК) — до 203  [1] осіб; за злочини про-
ти правосуддя (статті 371—400 КК) — до 155 [4] 
осіб; за злочини проти встановленого порядку 
несення військової служби (військові злочини) 
(статті 402—435 КК) — до 30 [1] осіб; за злочини 
у сфері використання електронно-обчислюваних 
машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних 
мереж (статті 361—3631 КК) — до 20 осіб; за зло-
чини у сфері охорони державної таємниці, недо-
торканності державних кордонів, забезпечення 
призову та мобілізації (статті 328—337 КК) — до 
13 осіб; за злочини проти статевої свободи та 
статевої недоторканості особи (статті 152—156 
КК) — до 1 особи (ст. 152 ч. 1 КК).

За даними ДСА, у 2013 р. за вироками, що на-
брали законної сили, суди застосували штраф як 
основний вид покарання до 24  тис. 592 осіб, що 
на 4 % більше, ніж у попередньому році, їх пито-
ма вага від кількості осіб, щодо яких постанов-
лено обвинувальні вироки, становить 20  %, як  
додатковий — до 340 осіб, що на 6,3 % більше, ніж у  
2012 р. Найчастіше застосовувався штраф: за зло-
чини проти власності (статті 185—198 КК)  — до 
8 тис. 526 [111] осіб; за злочини у сфері обігу нар-
котичних засобів, психотропних речовин, їх ана-
логів або прекурсорів та інші злочини проти здо-
ров’я населення (статті 305—327 КК) — до 5 тис. 
104 [23] осіб; за злочини проти життя та здоров’я 
(статті 115—145 КК) — до 4 тис. 478 [18] осіб; за 
злочини проти авторитету органів державної вла-

ди, органів місцевого самоврядування та об’єд-
нань громадян (статті 338—360 КК)  — до 1  тис. 
120  [6] осіб; за злочини у сфері господарської ді-
яльності (статті 199—235 КК) — до 907 [22] осіб; 
за злочини проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту (статті 276—292  КК) — до 862  [4] 
осіб. Також призначено штраф: за злочини про-
ти довкілля (статті 236—254 КК) — до 744 осіб; 
за злочини у сфері службової діяльності (стат-
ті 364—370 КК) — до 741  [135] особи; за злочи-
ни проти громадського порядку та моральності 
(статті 293—304 КК) — до 667 [3] осіб; за злочини 
проти громадської безпеки (статті 255—270 КК) — 
до 543  [2] осіб; за злочини проти виборчих, тру-
дових та інших особистих прав і свобод людини 
і громадянина (статті 157—184 КК)  — до 538  [2] 
осіб; за злочини проти правосуддя (статті 371—
400  КК)  — до 160  [9] осіб; за злочини проти без-
пеки виробництва (статті 271—275 КК) — до 
99 осіб; за злочини проти встановленого порядку 
несення військової служби (військові злочини) 
(статті 402—435 КК) — до 53 [3] осіб; за злочини 
у сфері охорони державної таємниці, недоторкан-
ності державних кордонів, забезпечення призову 
та мобілізації (статті 328—337 КК) — до 32  [1]  
осіб; за злочини у сфері використання електрон но-
обчислюваних машин (комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж (статті 361—3631 КК) — до 
14 [1] осіб; за злочини проти волі, честі та гідності 
особи (статті 146—151 КК) — до 4 осіб.

Згідно з даними ДСА, у 2012  р. за вироками, 
що набрали законної сили, застосовано штраф 
як основний вид покарання до 558 неповнолітніх 
осіб, їх питома вага від кількості неповнолітніх 
осіб, щодо яких постановлено обвинувальні ви-
роки, становить 6,2  %. Як додатковий вид пока-
рання суди застосували штраф до 3 неповнолітніх 
осіб. Застосовано штраф: за злочини проти влас-
ності (статті 185—198 КК) — до 387  [2] осіб; за 
злочини у сфері обігу наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 
(статті 305—320 КК) — до 112 [1] осіб; за хуліган-
ство (ст. 296 КК) — до 17 осіб; за умисне середньої 
тяжкості тілесне ушкодження (ст.  122  КК) — до 
5  осіб; за незаконне заволодіння транспортним 
засобом (ст. 289 КК) — до 3 осіб. 

За даними ДСА, у 2013  р. за вироками, що 
набрали законної сили, застосовано штраф як 
основний вид покарання до 468 неповнолітніх 
осіб, що на 16,1 % менше, ніж у 2012 р., їх питома 
вага від кількості неповнолітніх осіб, щодо яких 
постановлено обвинувальні вироки, становить 
7,9  %. Як додатковий вид покарання суди засто-
сували штраф до 1 неповнолітньої особи, що на 
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66,7  % менше, ніж у попередньому році. Зокре-
ма, призначено штраф: за злочини проти влас-
ності (статті 185—198 КК) — до 313  [1] осіб; за 
злочини у сфері обігу наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 
(статті 305—320 КК) — до 55 осіб; за хуліганство 
(ст.  296 КК) — до 18 осіб; за незаконне заволо-
діння транспортним засобом (ст. 289 КК)  — до 
9  осіб; за умисне середньої тяжкості тілесне  
ушкодження (ст. 122 КК) — до 1 особи. 

У статистичних звітах ДСА немає даних щодо 
матеріалів про розстрочку та заміну штрафу  
іншим покаранням чи іншого покарання штра-
фом, звільнення від відбування покарання у ви ді 
штрафу. 

Аналіз застосування судами  
законодавства, що передбачає  
накладення судом штрафу  
як кримінального покарання
Штраф є одним із видів кримінального пока-

рання, передбачених ст.  51 КК, і посідає перше 
місце у системі кримінальних покарань та вва-
жається більш м’яким покаранням. 

Закон визначає особливі вимоги для призна-
чення такого виду покарання, як штраф та вста-
новлення його розміру. 

Відповідно до ч.  2 ст.  53 КК розмір штрафу 
визначається судом залежно від тяжкості вчине-
ного злочину та з урахуванням майнового стану 
винного в межах від тридцяти неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян (далі  — нмдг)2 
до п’ятдесяти тисяч  нмдг, якщо статтями Особ-
ливої частини КК не передбачено вищого роз-
міру штрафу. Водночас за вчинення злочину, 
за який передбачене основне покарання у виді 
штрафу понад три тисячі нмдг, розмір штрафу, 
що призначається судом, не може бути меншим 
за розмір майнової шкоди, завданої злочином, 
або отриманого внаслідок вчинення злочину до-
ходу, незалежно від граничного розміру штрафу, 
передбаченого санкцією статті (санкцією части-
ни статті) Особливої частини цього Кодексу. Суд, 
встановивши, що такий злочин вчинено у співу-
часті і роль виконавця (співвиконавця), підбу-
рювача або пособника у його вчиненні є незнач-

2 Неоподатковуваний мінімум доходів громадян — грошова сума розміром 
17  грн, встановлена п.  5 підрозділу  1 розд.  XX Податкового кодексу України, 
яка застосовується при посиланнях на неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян у законах або інших нормативно-правових актах, за винятком норм 
адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації 
злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян встановлюється на рівні податкової соціальної пільги.

ною, може призначити таким особам покарання 
у виді штрафу в розмірі, передбаченому санк-
цією статті (санкцією частини статті) Особливої 
частини цього Кодексу, без урахування розміру 
майнової шкоди, завданої злочином, або отрима-
ного внаслідок вчинення злочину доходу. 

Пленум Верховного Суду України у п.  2 по-
станови від 24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практику 
призначення судами кримінального покарання» 
(далі — Постанова № 7) роз’яснив, що, признача-
ючи покарання у виді штрафу або виправних ро-
біт і визначаючи розмір та строки відповідного 
покарання, суди мають враховувати майновий 
стан підсудного, наявність на його утриманні не-
повнолітніх дітей, батьків похилого віку тощо.

Мінімальний розмір штрафу, призначеного 
за вчинений злочин, у тому числі із застосуван-
ням ст.  69 КК, не може бути нижчий тридця-
ти  нмдг. За вчинення злочину, за який передба-
чено основне покарання у виді штрафу в розмірі 
понад три тисячі   нмдг, суд із підстав, передба-
чених ч.  1 ст.  69 КК, може призначити основне 
покарання у виді штрафу нижче від найнижчої 
межі, встановленої для цього виду покарання в 
санкції статті (частини статті) Особливої части-
ни КК, але розмір останнього може бути зниже-
ний не більше ніж на чверть від найнижчої межі 
штрафу, встановленої у цій санкції.

Якщо у санкції статті (частини статті) Осо-
бливої частини КК, яка встановлює відпові-
дальність за вказані злочини, разом із основним 
покаранням у виді штрафу в розмірі понад три 
тисячі нмдг передбачено й обов’язкове додаткове 
покарання, суд незалежно від наявності обста-
вин, визначених у ч. 1 ст. 69 КК, не може застосу-
вати ч. 2 ст. 69 КК і зобов’язаний призначати це 
додаткове покарання.

Мінімальний розмір штрафу, який призна-
чається неповнолітньому, становить тридцять   
нмдг (ч.  2 ст.  53 КК). Максимальний же розмір 
штрафу для неповнолітнього визначається санк-
цією статті Особливої частини КК, але не може 
перевищувати п’ятисот  нмдг. Зазначений макси-
мальний розмір стосується і тих випадків, коли 
неповнолітній вчинив злочин, за який передба-
чене основне покарання лише у виді штрафу по-
над три тисячі  нмдг (ч. 2 ст. 99 КК).

Відповідно до положень ст.  75 КК, призна-
чаючи основне покарання у виді штрафу, суд 
не вправі приймати рішення про звільнення від 
відбування цього покарання з випробуванням.

Згідно з положеннями ст.  70 КК при вирі-
шенні питання про призначення покарання за 
сукупністю злочинів суд, беручи до уваги вимоги 
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статей 65—691, 103 КК, повинен призначити по-
карання (основне, а за наявності підстав — і до-
даткове) окремо за кожен зі злочинів, які утво-
рюють сукупність, а потім визначити остаточне 
покарання або шляхом поглинення менш су-
ворого покарання більш суворим, або шляхом 
повного чи часткового складання призначених 
за окремі злочини покарань. Такий порядок сто-
сується як основних, так і додаткових покарань. 
Зауважимо, що штраф і позбавлення права обій-
мати певні посади або займатися певною діяль-
ністю як основні покарання складанню з іншими 
покараннями не підлягають.

Коли за злочини, що утворюють сукупність, 
призначено основні покарання різних видів, які 
не підлягають заміні (згідно з ч. 3 ст. 72 КК — це 
штраф і позбавлення права обіймати певні поса-
ди або займатися певною діяльністю), суд може 
застосувати принцип поглинення або призначи-
ти кожне із зазначених покарань до самостійно-
го виконання. Якщо суд не застосував принцип 
поглинення одного із цих покарань більш суво-
рим основним покаранням, він повинен вклю-
чити штраф і позбавлення права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю в ос-
таточне покарання разом з будь-якими іншими 
основними покараннями.

Таким чином, при призначенні штрафу та у 
визначенні його розміру судам слід керуватися 
загальними засадами і правилами призначення 
покарання, передбаченими КК та роз’ясненнями, 
наданими у Постанові № 7.

Як показали узагальнення судової практики, 
надіслані апеляційними судами, при призначен-
ні винним покарання у виді штрафу суди в ос-
новному дотримуються вимог закону. Хоча тра-
пляються і помилки.

Із проведених узагальнень убачається, що на 
практиці суди при вирішенні питання про при-
значення покарання у виді штрафу і визначенні 
його розміру передусім виходять з оцінки даних 
про особу.

Досить часто суди призначають покарання у 
виді штрафу без врахування майнового стану за-
судженого, відомостей про його сім’ю, наявність 
утриманців чи інших обставин, що заслуговують 
на увагу.

Наприклад: Подільський районний суд м. Киє-
ва вироком від 8 лютого 2012 р. визнав Ф. винною 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 318 КК, 
і призначив покарання у виді штрафу в розмірі 
сорока    нмдг, що становить 680  грн. Признача-
ючи Ф. покарання у виді штрафу, суд урахував 
вчинення нею злочину невеликої тяжкості, те, 

що вона раніше до кримінальної відповідальності 
не притягувалась, за місцем проживання харак-
теризується позитивно, вину у вчиненому зло-
чині визнала повністю. Дані про урахування май-
нового стану винної особи при визначенні розміру 
штрафу у вироку суду відсутні. 

Аналогічно Дарницький районний суд м. Киє-
ва вироком від 7 серпня 2012 р. визнав Б. винним 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та 
ч.  1 ст.  185 КК, і призначив покарання у виді 
штрафу в розмірі 850  грн. Призначаючи Б. по-
карання у виді штрафу, суд урахував ступінь 
тяжкості вчиненого злочину, дані про особу 
винного, який раніше не мав судимості, пози-
тивно характеризувався. Дані про урахування 
майнового стану винного, який, як зазначено у 
вироку, ніде не працює, при визначенні розміру 
штрафу не враховувались. Крім того, суд пер-
шої інстанції, призначивши штраф, вказав про 
його стягнення у певній грошовій сумі, не зазна-
чивши кратність нмдг.

Шевченківський районний суд м.  Києва ви-
роком від 10  травня  2012  р. визнав К. винним у 
вчиненні злочину, передбаченого ч.  1 ст.  185 КК, 
і призначив покарання у виді штрафу в розмі-
рі сімдесяти нмдг, що становить 1 тис. 190  грн. 
Призначаючи К. покарання у виді штрафу, суд 
врахував характер та ступінь тяжкості вчине-
ного злочину, дані про особу винного, який вперше 
притягується до кримінальної відповідальності, 
позитивно характеризується за місцем прожи-
вання, та наявність обставини, яка пом’якшує 
покарання, — щире каяття. Дані про врахування 
при визначенні розміру штрафу майнового стану 
К., який, як вбачається з вироку, ніде не працює, 
відсутні. Також у вироку суд вказав, що К. як особа 
втратив суспільну небезпечність, однак мотивів 
такого висновку не навів. 

Вознесенський міськрайонний суд Миколаїв-
ської обл. вироком від 16 липня 2012 р. за злочин, 
передбачений ч.  1 ст.  310 КК, призначив П. по-
карання у виді штрафу розміром 1 тис. 700  грн. 
При призначенні покарання суд урахував тяж-
кість злочину та дані щодо особи винного, зокре-
ма про відсутність судимостей та негативної 
характеристики, а також те, що він щиро по-
каявся у вчиненому, і дійшов висновку про мож-
ливість виправлення засудженого без ізоляції від 
суспільства. Разом з тим, призначаючи пока-
рання у виді штрафу, суд не врахував майнового 
стану засудженого, який не працює. У результа-
ті вивчення надісланих матеріалів встановлено, 
що у подальшому засуджений сплатив тільки 
частину штрафу — 800  грн. У зв’язку з цим по-
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становою цього ж суду від 16  січня  2013  р. йому 
замінено несплачену суму штрафу на громадські 
роботи строком 60 год.

У справі щодо Ю. ухвалою Апеляційного суду 
Харківської обл. від 26  липня  2012  р. змінено в 
частині призначення покарання вирок Перво-
майського міськрайонного суду Харківської  обл. 
від 24  травня  2012  р., яким йому за злочин, пе-
редбачений ч. 1 ст. 309 КК, призначено два міся-
ці арешту. Змінюючи цей вирок і призначаючи 
більш м’яке покарання у виді штрафу розміром 
850  грн, колегія суддів судової палати апеляцій-
ного суду виходила з того, що Ю. вперше вчинив 
злочин середньої тяжкості, а також те, що він 
перебуває на диспансерному обліку в районній 
лікарні у зв’язку з тяжким захворюванням, яке 
потребує хірургічного втручання. Дані про вра-
хування майнового стану винного, який згідно з 
вироком ніде не працює, при призначенні пока-
рання у виді штрафу в ухвалі відсутні. 

У даному випадку насторожує те, що апеля-
ційний суд визнав можливим призначити штраф, 
не переконавшись у наявності джерел, з яких за-
суджений може сплатити штраф.

Загальні засади призначення покарання 
спрямовані на забезпечення індивідуалізації, гу-
манності та справедливості покарання. Вони є 
системою найбільш істотних правил і критеріїв, 
які визначають порядок та межі діяльності суду 
в призначенні покарання.

Апеляційний суд Хмельницької обл. зазна-
чає в узагальненні, що призначення покарання у 
виді штрафу судами області без урахування май-
нового стану підсудного, перебування на утри-
манні неповнолітніх дітей та наявності заробіт-
ків мають масовий характер.

Ось один із прикладів. Дунаєвецький район-
ний суд Хмельницької обл. вироком від 20  верес-
ня  2012  р. за злочин, передбачений ч.  1 ст.  125 
КК, призначив Г. покарання у виді штрафу роз-
міром 510  грн. При цьому суд не взяв до уваги, 
що засуджена не працює, доходів не має, в неї на 
утриманні перебувають двоє малолітніх дітей, 
а стаття, за якою кваліфіковано її злочинні дії, 
передбачає цілу низку альтернативних санкцій. 
У  подальшому внаслідок неспроможності засу-
дженої сплатити такий штраф постановою 
цього ж суду від 9 листопада 2012 р. вирок замі-
нений на громадські роботи строком 30 год.

Водночас автори узагальнення звертають 
увагу і на низку протилежних випадків, коли 
суди за вчинення злочинів призначають за-
судженим мізерні покарання у виді штрафу, 
встановивши при цьому, що вони завдали 

значної майнової шкоди, у деяких випадках — 
на мільйони гривень.

Наприклад, вироком Деражнянського район-
ного суду Хмельницької обл. від 3  травня 2012  р. 
П., Б., М.Т., К.С., К.В., Г., Ф., М.О. визнані винни-
ми та засуджені за те, що у складі організованої 
групи вчинили незаконне виготовлення підакциз-
ного товару — спирту. Незважаючи на те, що 
діями засуджених була спричинена майнова шко-
да на суму понад 1 млн 500 тис. грн, суд, визнав-
ши цих осіб винними у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 3 ст. 28 і частинами 1, 2 ст. 204 КК, 
остаточно призначив кожному покарання у виді 
штрафу розміром 17 тис. грн.

За вчинення злочину, за який передбачено 
основне покарання у виді штрафу понад 3  тис. 
нмдг, розмір штрафу, що призначає суд, не може 
бути меншим за розмір майнової шкоди, завда-
ної злочином, або отриманого внаслідок учинен-
ня злочину доходу, незалежно від граничного 
розміру штрафу, передбаченого санкцією статті 
(санкцією частини статті) Особливої частини КК.

Прикладом недотримання таких вимог за-
кону є вирок Придніпровського районного суду 
м. Черкаси від 31 травня 2012 р., яким О. за зло-
чин, передбачений ч.  3 ст.  212 КК, призначено 
покарання у виді штрафу в розмірі 340 тис. грн 
з позбавленням права обіймати посади, пов’яза-
ні з виконанням адміністративно-господарських 
функцій, строком на два роки, без конфіскації 
майна; за ч.  1 ст.  366 КК — покарання у виді 
обмеження волі строком на три роки з позбав-
ленням права обіймати посади, пов’язані з вико-
нанням адміністративно-господарських функцій, 
строком на три роки. На підставі ст.  70 КК за 
сукупністю злочинів шляхом поглинення менш 
суворого покарання більш суворим остаточно 
визначено О. покарання у виді обмеження волі 
з  позбавленням права обіймати посади, пов’яза-
ні з виконанням адміністративно-господарських 
функцій, строком на три роки, без конфіскації 
майна. На підставі ст. 75 КК О. звільнено від від-
бування покарання з випробуванням з іспитовим 
строком на два роки та покладено обов’язки, пе-
редбачені пунктами 3, 4, ч. 1 ст. 76 КК. 

В апеляційному порядку кримінальна справа 
щодо О. не переглядалась.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду Украї-
ни з розгляду цивільних і кримінальних справ від 
13  грудня  2012  р. вирок Придніпровського район-
ного суду м.  Черкаси від 31  травня  2012  р. щодо 
засудженого О. за ч.  3 ст.  212, ч.  1 ст.  366 КК  
скасовано, а справу направлено на новий судовий 
розгляд у зв’язку з тим, що суд першої інстанції, 
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засудивши О. за ч. 3 ст. 212 КК, належним чином 
не врахував вимоги ч. 2 ст. 53 КК та призначив 
покарання у виді штрафу в розмірі 340 тис.  грн, 
тоді як розмір майнової шкоди, завданої вказа-
ним злочином, становить 3 млн 173 тис. 582 грн.

Апеляційний суд Черкаської обл. в узагаль-
ненні навів інший приклад, коли штраф при-
значається з дотриманням вимог ч. 2 ст. 53 КК, 
але виникає сумнів, що засуджений може його 
сплатити.

Так, вироком Соснівського районного суду 
м. Черкаси від 15 листопада 2012 р. Л. за злочини, 
передбачені: ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК (в редак-
ції Закону № 4025-VI), із застосуванням положень 
ч. 2 ст. 53 КК призначено покарання у виді штра-
фу в сумі 1 млн  35 тис.  729  грн з позбавленням 
права обіймати посади, пов’язані з виконанням 
організаційно-розпорядчих і адміністра тивно-
господарських функцій, строком на два роки та з 
конфіскацією усього майна, що є його особистою 
власністю. Від призначеного покарання за інші 
злочини у зв’язку із закінченням строків давності 
на підставі ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК засуджений 
був звільнений. Із Л. стягнуто на користь Р. зав-
дані злочином збитки у розмірі 5 тис. грн.

Ухвалою колегії суддів судової палати у кри-
мінальних справах Апеляційного суду Черкась-
кої обл. від 12 березня 2013 р. зазначений вирок у 
частині цивільного позову скасовано, а матеріа-
ли направлені на новий судовий розгляд в порядку 
цивільного судочинства. У решті вирок суду за-
лишено без змін.

Автори узагальнення, наводячи цей при-
клад, звернули увагу на таке. Оскільки в даній 
кримінальній справі за ч.  3 ст.  212 КК передба-
чено основне покарання у виді штрафу понад 
3 тис.  нмдг, то місцевим судом правильно визна-
чено розмір штрафу, адже штраф не може бути 
меншим за розмір майнової шкоди, завданої зло-
чином, або отриманого внаслідок учинення зло-
чину доходу, незалежно від граничного розміру 
штрафу, передбаченого санкцією статті (санкці-
єю частини статті) Особливої частини КК. 

Разом з тим виникають сумніви щодо можли-
вості Л. сплатити в повному обсязі штраф у сумі 
1  млн 35  тис. 729  грн у зв’язку з похилим віком 
та станом здоров’я (інвалід 2  групи), перебуван-
ням на його утриманні неповнолітньої дитини.

Слід зауважити, що законодавець має врахо-
вувати загальні цілі кримінального покарання, 
якими відповідно до ст.  50 КК є, зокрема, ви-
правлення засуджених та запобігання вчиненню 
ними нових злочинів. Штраф може сприяти до-
сягненню цих цілей лише тоді, коли кримінальне 

покарання у виді штрафу буде для засудженого 
важким, але у той же час реальним щодо вико-
нання на практиці (тобто штраф має бути таким, 
щоб засуджений міг його сплатити). Тому неви-
правданим у КК є такі розміри штрафів, які на-
справді можуть бути сплачені лише найзаможні-
шими громадянами країни.

Отже, межі покарання у виді штрафу мають 
бути чітко окресленими.

Заслуговує на увагу положення КК Польщі, 
де штраф не призначається, якщо наявні без-
апеляційні докази того, що доходи винного, його 
майновий стан або можливості заробітку не да-
ють змоги сплатити штраф і його неможливо 
буде стягнути у примусовому порядку.

На нашу думку, у ст.  53 КК слід відмовити-
ся від тези, згідно з якою за вчинення злочину, 
за який передбачено основне покарання у виді 
штрафу понад 3  тис.    нмдг, розмір штрафу, що 
призначається судом, не може бути меншим за 
розмір майнової шкоди, завданої злочином, або 
отриманого внаслідок учинення злочину доходу, 
незалежно від граничного розміру штрафу, пе-
редбаченого санкцією статті (санкцією частини 
статті) Особливої частини КК. У такому випадку 
максимальним слід вважати розмір штрафу, пе-
редбачений санкцією відповідної статті Особли-
вої частини КК.

Мінімальний розмір штрафу, призначеного 
за вчинений злочин, у тому числі із застосу-
ванням ст.  69 КК, не може бути нижчим трид-
цяти  нмдг. Проте деякі суди допускають по-
милки і призначають штраф у значно нижчому 
розмірі. 

Так, вироком Хмельницького міськрайонного 
суду Хмельницької обл. від 20 квітня 2012 р. П. за 
злочин, передбачений ч. 1 ст. 125 КК, призначено 
покарання у виді штрафу в розмірі 340 грн, хоча 
мінімальний розмір покарання за цей злочин ви-
значений законодавцем в сумі 510 грн.

Особливістю такого виду покарання, як 
штраф, є те, що його розмір установлюється у 
певній кількості нмдг. 

Апеляційний суд м.  Києва повідомив, що 
вивчення вироків, постановлених районними 
судами м.  Києва, які набрали законної сили, за-
свідчує, що іноді судді в резолютивній частині 
вироку по-різному викладають рішення щодо 
розміру призначеного засудженим покарання у 
виді штрафу. 

Так, деякі судді у вироку зазначають про при-
значення покарання у виді штрафу, вказуючи 
його розмір лише у кількості нмдг.
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Наприклад, вироком Подільського районного 
суду м. Києва від 1 серпня 2012 р. Ц. за вчинення 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК, призначе-
но покарання у виді штрафу в розмірі п’ятдеся-
ти нмдг.

Вироком Солом’янського районного суду м. Киє -
ва від 14  серпня  2012  р. Г. за вчинення злочинів, 
передбачених: ч. 5 ст. 27 і ч. 1 ст. 358 КК, — при-
значено покарання у виді штрафу в розмірі п’ят-
десяти нмдг; ч.  4 ст.  358 КК, — у виді штрафу 
в розмірі тридцяти нмдг; на підставі ст. 70 КК 
за сукупністю злочинів, — у виді штрафу в роз-
мірі п’ятдесяти нмдг.

Деякі судді у випадку призначення покаран-
ня за сукупністю злочинів вказують про призна-
чення покарання за кожен злочин окремо лише у 
кількості нмдг, а на підставі ст. 70 КК — у кілько-
сті нмдг та у певній сумі грошових коштів.

Наприклад, вироком Печерського районного суду 
м. Києва від 11 грудня 2012 р. Т. за вчинення злочи-
нів, передбачених: ч. 1 ст. 369 КК, — призначено по-
карання у виді штрафу в розмірі ста п’ятдесяти 
нмдг; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 і ч. 2 ст. 369 КК, — у 
виді штрафу в розмірі двохсот п’ятдесяти  нмдг; 
ч. 1 ст. 353 КК, — у виді штрафу в розмірі ста нмдг;  
ч.  4 ст.  358 КК, — у виді штрафу в розмірі п’ят-
десяти нмдг. На підставі ст.  70  КК за сукупні-
стю злочинів шляхом поглинення менш суворого 
покаран ня більш суворим остаточно призначено по-
карання у виді штрафу в розмірі двохсот п’ятдеся-
ти нмдг, що становить 4 тис. 250 грн.

Часто судді призначають покарання у виді 
штрафу, розмір якого зазначається лише у пев-
ній грошовій сумі, що не передбачено ч. 2 ст. 53 
КК та санкціями статей (частин статей) Особли-
вої частини КК. 

Наприклад, вироком Солом’янського районного 
суду м. Києва від 1 лютого 2012 р. Б. за вчинення 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК, призначено 
покарання у виді штрафу в розмірі 1 тис. 700 грн.

Вироком Дніпровського районного суду м. Киє-
ва від 10  серпня  2012  р. Л. за вчинення злочину, 
передбаченого ч.  1 ст.  309 КК, призначено пока-
рання у виді штрафу в розмірі 1 тис. 700 грн.

Вироком Печерського районного суду м. Києва 
від 30  серпня  2012  р. К. за вчинення злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 309 КК, призначено покаран-
ня у виді штрафу в розмірі 850 грн.

Вироком Дніпровського районного суду м. Киє-
ва від 26 червня 2012 р. Т. за вчинення злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 302 КК, призначено покаран-
ня у виді штрафу в розмірі 850 грн.

Апеляційний суд Донецької  обл. повідомив, 
що в 92,3  % суди у вироках одразу вказували 

штраф у гривнях, причому непоодинокими були 
випадки, коли розмір штрафу визначався в сумі, 
яка не була кратною до певної кількості цілих 
нмдг.

Оскільки законодавцем для визначення роз-
мірів штрафу в санкціях статей Особливої ча-
стини КК використовується така розрахункова 
одиниця, як нмдг, а у ч. 1 ст. 53 КК зазначено, що 
штраф — це грошове стягнення, то суд у вироку 
обов’язково має вказати розмір штрафу у кілько-
сті нмдг, установленого законодавством України 
на час постановлення вироку, а потім визначити 
його у грошових одиницях. 

У вироку в усіх випадках штраф, як і будь-
які інші покарання, має бути визначений так, 
щоб при виконанні не виникло жодних сумнівів 
щодо його розміру.

Тому правильними є рішення суддів, які, 
призначаючи покарання у виді штрафу, в ре-
золютивній частині вироку зазначають його в 
кількості нмдг, а потім у грошовій сумі, здій-
снивши перерахунок розміру в гривнях, вихо-
дячи з вимог закону щодо визначення суми од-
ного нмдг. 

Апеляційним судом Одеської обл. в ході 
узагальнення було встановлено, що однією із 
системних помилок, які допускали місцеві суди 
області, є неправильне призначення покарання, 
передбаченого ч.  1 ст.  366 КК, в редакції зако-
ну, який діяв до 1 липня 2011 р., — до набрання 
чинності Законом від 7 квітня 2011 р. № 3207-VI 
«Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо відповідальності за корупційні 
правопорушення» (далі — Закон № 3207-VI).

Під час розгляду справ цієї категорії трапля-
лося, що суди при призначенні основного пока-
рання у виді штрафу застосовували і додаткове 
покарання у виді позбавлення права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю, 
що санкцією цієї частини статті не передбачено. 

Одним із таких прикладів є вирок Примор-
ського районного суду Одеської обл. від 13  трав-
ня 2012 р., яким П. за дії, вчинені в березні 2011 р., 
суд призначив покарання за ч. 1 ст. 366 КК у виді 
штрафу в розмірі  850  грн з позбавленням права 
обіймати керівні посади строком на один рік, 
хоча додаткове покарання, передбачене санкцією 
ч. 1 ст. 366 КК, яка діяла на час учинення злочину, 
суд мав право призначити засудженому лише при 
призначенні основного покарання у виді обмежен-
ня волі.

Аналогічні помилки були допущені судами 
Хмельницької обл., до того ж вони мали систем-
ний характер. 
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Наприклад, вироком Славутського міськра-
йонного суду від 5  квітня  2012  р. за злочини, пе-
редбачені ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 366 КК, 
із застосуванням ст.  70 КК С. призначено по-
карання у виді штрафу в розмірі 9 тис.   грн з 
позбавленням права обіймати посади, пов’яза-
ні з  виконанням організаційно-розпорядчих та 
адмі ністративно-господарських функцій, стро-
ком на два роки, хоча застосування до основ-
ного покарання у виді штрафу додаткового у 
виді позбавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю санкцією ч.  1 
ст. 366 КК, яка діяла на час вчинення злочину, не 
передбачалось.

Слід зазначити, що суд мав право призначи-
ти засудженим додаткове покарання, передбаче-
не санкцією ч. 1 ст. 366 КК, на підставі ч. 2 ст. 55 
КК, однак посилання на цю норму Загальної ча-
стини КК як у постановленому вироку, так і у 
вивчених матеріалах немає.

У зв’язку із зазначеним вважаємо за необ-
хідне звернути увагу на висновки Верховного 
Суду України, зроблені за результатами пере-
гляду справи № 5-19кс11 (постанова Верховного 
Суду України від 28 листопада 2011 р.) та справи 
№ 5-25кс11 (постанова Верховного Суду України 
від 21 листопада 2011 р.), в яких зазначено таке.

Санкцією ч. 1 ст. 366 КК — до зміни її редак-
ції Законом №  3207-VI — було передбачено по-
карання у виді штрафу до п’ятдесяти нмдг або 
обмеження волі на строк до трьох років з поз-
бавленням права обіймати певні посади чи за-
йматися певною діяльністю на строк до трьох 
років.

За граматичним способом тлумачення — на-
явність у тексті санкції розділового сполучника 
«або» є місцем синтаксичного розриву тексту, і 
тому один із видів основного покарання (штраф) 
належало розглядати як альтернативний вид 
іншому, зазначеному в цій же санкції виду ос-
новного покарання (обмеження волі), але вже 
в поєднанні останнього з додатковим покаран-
ням — позбавленням права обіймати певні по-
сади чи займатися певною діяльністю, оскільки 
між цими основним і додатковим покараннями 
в редакції санкції ч. 1 ст. 66 КК, що діяла до на-
буття чинності Законом №  3207-VI, не було пе-
редбачено пунктуаційного знака «кома». Таким 
чином, додаткове покарання у виді позбавлення 
права обіймати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю могло бути застосоване лише 
при призначенні основного покарання у виді об-
меження волі. Суд міг призначити додаткове по-
карання і при призначенні основного покарання 

у виді штрафу, але лише на підставі ч. 2 ст. 55 КК 
з обов’язковим посиланням на цю норму Загаль-
ної частини КК у постановленому вироку.

Законом № 3207-VI у санкцію ч. 1 ст. 366 КК 
внесено зміни — після слів «обмеження волі на 
строк до трьох років» поставлено пунктуаційний 
знак «кома», тому зараз додаткове покарання у 
виді позбавлення права обіймати певні поса-
ди чи займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років може бути обрано при призначенні 
основного покарання як у виді штрафу, так і у 
виді обмеження волі.

Кримінальне покарання має особистий ха-
рактер. Тому законом передбачені певні заходи 
проти того, щоб штраф, призначений неповно-
літньому, сплачувався за нього батьками чи ін-
шими особами. З цією метою встановлено, що 
штраф застосовується лише до неповнолітніх, 
які можуть його сплатити за рахунок свого дохо-
ду, власних коштів або майна, на яке може бути 
звернене стягнення. Тому рішення про призна-
чення неповнолітньому покарання у виді штра-
фу має бути обґрунтованим в описово-мотиву-
вальній частині вироку. 

Наприклад, вироком Євпаторійського місь-
кого суду АР Крим від 20  липня  2012  р. неповно-
літній  Р. за злочин, вчинений 17  квітня  2012  р., 
передбачений ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 185 КК, призна-
чено покарання у виді штрафу в розмірі 510 грн. 

Ухвалою Апеляційного суду АР Крим від 18 ве-
ресня  2012  р. вирок суду було скасовано, а кри-
мінальну справу повернуто на новий судовий 
розгляд у зв’язку із тим, що судом першої інстан-
ції на порушення вимог кримінального закону 
призначено покарання у виді штрафу в розмірі 
510 грн, що не відповідає межам, установленим в 
санкції цієї статті (від п’ятдесяти до ста нмдг, 
тобто від 850 грн до 1 тис. 700 грн). 

Крім цього, призначаючи покарання у виді 
штрафу неповнолітній засудженій, суд належним 
чином не виконав вимог ст. 99 КК, яка передбачає 
застосування штрафу лише до тих неповнолітніх 
осіб, які мають самостійний дохід, власні кошти 
або майно, на яке може бути звернуте стягнення, 
оскільки не дослідив доказів щодо наявності у Р. 
достатнього для сплати штрафу доходу, коштів 
або майна та не навів у вироку відповідних моти-
вів прийнятого рішення.

Необґрунтовано, на думку авторів узагаль-
нення Апеляційного суду Хмельницької обл., 
прийнято рішення Шепетівським міськрайонним 
судом про призначення покарання у виді штра-
фу із застосуванням ст. 69 КК у розмірі 510  грн 
за злочин, передбачений ч.  3 ст.  185 КК, непов-
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нолітньому  Р., який навчався у 9-му класі за-
гальноосвітньої школи і жодних доходів не мав. 
Посилання суду на наявність у  Р. вкладу в бан-
ківській установі «Копилка детям» слід визнати 
неприйнятним, оскільки цими коштами він міг 
самостійно розпоряджатися після досягнення по-
вноліття, тобто лише у 2015  р. Крім того, суд 
у вироку взагалі не мотивував свого рішення про 
застосування до Р. ст. 69 КК, а лише послався на 
наявність обставин, що пом’якшують покаран-
ня, без їх наведення у вироку. 

Трапляються випадки призначення щодо не-
повнолітньої особи штрафу із розстрочкою. На 
практиці суди, застосовуючи розстрочку виплат, 
насамперед виходять з оцінки даних про особу 
неповнолітнього, і лише потім враховують наяв-
ність самостійного доходу та ін.

Наприклад, вироком Фрунзенського район-
ного суду м.  Харкова від 11  травня  2012  р. не-
повнолітньому П. за злочин, передбачений ч.  1 
ст. 190 КК, призначено покарання у виді штра-
фу розміром 510  грн з розстрочкою його ви-
плати трьома рівними частинами по 170  грн 
протягом 3-х місяців. Призначаючи таке пока-
рання, суд виходив з того, що підсудний раніше 
не судимий, за місцем навчання характеризу-
ється добре, вчиться і отримує стипендію та 
соціальні виплати. 

Вивчення узагальнень судової практики, що 
надійшли для проведення аналізу, свідчить про 
наявність труднощів у застосуванні штрафу, які 
виникають при вирішенні питання про чинність 
та зворотну дію закону про кримінальну відпові-
дальність у часі.

Закон № 4025-VI, яким внесено зміни до КК 
і встановлено нові розміри штрафів за вчинення 
деяких злочинів, опубліковано 17 грудня 2011 р. 
в газеті «Голос України». Цей Закон набрав чин-
ності через один місяць з дня його опублікуван-
ня, тобто із 17 січня 2012 р. 

За загальним правилом законом про кримі-
нальну відповідальність, який діяв на час вчи-
нення діяння, слід вважати відповідний закон, 
який до початку цього діяння набрав законної 
сили і до закінчення діяння не втратив її. 

Автори узагальнень звернули увагу на такі по-
милки судів.

Вироком Залізничного районного суду м.  Сім-
ферополя від 6  червня  2012  р. Ш. за вчинення в 
період із 25 жовтня 2011 р. по 13 січня 2012 р. зло-
чину, передбаченого ч.  1 ст.  204 КК, призначено 
основне покарання у виді штрафу в розмірі двох 
тисяч  нмдг, тобто 34  тис.  грн, з конфіскацією 
незаконно виготовленої продукції. 

Ухвалою Апеляційного суду АР Крим від 
7  серпня  2012  р. вирок суду було змінено на під-
ставі того, що суд першої інстанції неправильно 
призначив Ш. покарання у виді штрафу в розмірі 
34 тис. грн, не взявши до уваги те, що на час вчи-
нення засудженим злочину максимальний штраф, 
передбачений санкцією вказаної статті, скла-
дав 1 тис. 50  нмдг (17тис.   850 грн), а не 2  тис. 
нмдг (34  тис. грн), як призначив суд, тобто не-
правильно застосував закон, чинний із 17  січня 
2012 р., який не поширювався на вчинений до вка-
заної дати злочин.

Вироком Свердловського міського суду Лу-
ганської обл. від 16  лютого  2012  р. К. за вчи-
нення 20  січня  2010  р. злочину, передбачено-
го ч.  1 ст.  367 КК, призначено покарання у виді  
штрафу розміром 6 тис. 800  грн з позбавленням 
права обіймати організаційно-розпорядчі посади 
на підприємствах, організаціях, установах стро-
ком на два роки. 

Ухвалою Апеляційного суду Луганської обл. від 
8  травня  2012  р. цей вирок змінено в частині 
призначення штрафу (знижено розмір штрафу 
до 2 тис. 550  грн), оскільки суд першої інстан-
ції не врахував, що на момент вчинення злочину 
максимальний розмір штрафу, визначений санк-
цією ч.  1 ст.  367 КК, становив сто п’ятдесят 
нмдг, тобто 2 тис. 550 грн, а відповідно до вимог 
ст. 4 КК караність діяння визначається законом 
про кримінальну відповідальність, дійсним на час 
вчинення цього діяння, та згідно з ч.  2 ст.  5 КК 
кримінальний закон, що посилює кримінальну від-
повідальність, не має зворотної дії в часі.

Вироком Лебединського районного суду Сум-
ської обл. від 16 жовтня 2012 р. Л. за вчинення в 
період із січня по травень 2012 р. злочину, перед-
баченого ч.  1 ст.  213 КК, призначено основне по-
карання у виді штрафу в розмірі 1 тис. 700  грн 
(ста нмдг), тобто в редакції закону, який діяв 
до 17  січня  2012  р., хоча необхідно було застосо-
вувати штраф відповідно до редакції закону від 
15  листопада 2011  р. — від п’ятиста нмдг до 
тисячі  п’ятисот нмдг. В апеляційному порядку 
справа не розглядалася.

В іншій справі вироком Сумського районного 
суду Сумської обл. від 4 березня 2012 р. Д. за вчи-
нення в період з липня по 30  вересня  2011  р. зло-
чину, передбаченого ч.  1 ст.  213 КК, призначено 
покарання у виді штрафу в розмірі 2 тис. грн.

У цьому випадку суд правильно призначив по-
карання в межах санкції ч. 1 ст. 213 КК, що дія-
ла в редакції до введення в дію Закону № 4025-VI, 
оскільки санкція в редакції нового закону встано-
вила за такий злочин більш високу мінімальну і 
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максимальну межу основного покарання у виді 
штрафу (від п’ятиста до тисячі п’ятисот нмдг). 
Однак у даному випадку суд допустив іншу по-
милку — визначив штраф не в кратному вира-
женні до  цілих нмдг.

В узагальненні Апеляційного суду Миколаїв-
ської обл. наведено такий приклад.

Вироком Жовтневого районного суду Ми-
колаївської обл. від 19  січня  2012  р. Б. за злочин, 
передбачений ч.  1 ст.  367 КК, призначено по-
карання у виді штрафу в розмірі 4 тис. 250  грн.  
Ухвалою Апеляційного суду Миколаївської обл. від 
3  квітня  2012  р. зазначений вирок змінено в ча-
стині призначеного покарання — зменшено суму 
штрафу до 2 тис. 250  грн. Колегія суддів цього 
суду зазначила, що на час вчинення Б. протиправ-
них дій — 21 серпня 2009 р., була чинною редакція 
ч. 1 ст. 367 КК, санкція якої передбачала штраф 
у розмірі від пятдесяти до ста п’ятдесяти нмдг. 
Оскільки санкція ч. 1 ст. 367 КК в редакції Зако-
ну №  4025-VI посилила кримінальну відповідаль-
ність, то відповідно до вимог ч. 2 ст. 5 КК такий 
закон не мав зворотної сили. За цих обставин ко-
легія суддів дійшла висновку про необхідність змі-
ни вироку в частині призначеного Б. покарання зі 
зменшенням розміру штрафу.

Зазначена справа була предметом перегляду 
Вищим спеціалізованим судом України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ, за результата-
ми якого зазначене вище судове рішення апеля-
ційної інстанції залишено без змін.

Вивчення надісланих узагальнень судової 
практики також показало, що практично в усіх 
рішеннях, прийнятих суддями з питання засто-
сування Закону №  4025-VI, констатується, що 
встановлення цим Законом в окремих санкціях 
статей КК покарання у виді штрафу замість пе-
редбаченого до змін законодавства позбавлення 
волі, є пом’якшенням кримінальної відповідаль-
ності, а тому цей Закон має зворотну силу, тобто 
розповсюджується на діяння, вчинені до набран-
ня ним чинності. 

Проте основні труднощі полягають у тому, 
щоб визначити граничні межі призначення тако-
го виду покарання, як штраф після набуття чин-
ності Законом № 4025-VI. 

Зважаючи на це, слід звернутися до практики 
Верховного Суду України та Вищого спеціалізо-
ваного суду України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ, в рішеннях яких питання про 
призначення покарання у виді штрафу аналізува-
лося з урахуванням положень статей 4, 5 КК.

Так, колегія суддів судової палати у кримі-
нальних справах Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ 25  вересня  2013  р. розглянула справу щодо 
Ш. за касаційними скаргами заступника про-
курора Хмельницької обл. та захисника на ви-
рок Кам’янець-Подільського міськрайонного суду 
Хмельницької обл. від 2  березня  2012  р. й ухвалу 
Апеляційного суду Хмельницької обл. від 26  черв-
ня 2012 р.

Цим вироком Ш. засуджено: за ч.  3 ст.  212 
КК — до покарання у виді штрафу в розмірі двад-
цяти тисяч  нмдг (340  тис.  грн) з позбавленням 
права обіймати посади, пов’язані з виконанням ор-
ганізаційно-розпорядчих та адміністративно-гос-
подарських функцій на підприємствах, устано-
вах, організаціях усіх форм власності, на строк 
три роки та з конфіскацією усього майна, яке 
є власністю засудженого, крім житла; за ч.  2 
ст.  366 КК — до покарання у виді позбавлення 
волі на строк чотири  роки з позбавленням права 
обіймати посади, пов’язані з виконанням органі-
заційно-розпорядчих та адміністративно-гос-
подарських функцій на підприємствах, устано-
вах, організаціях усіх форм власності, на строк 
два  роки. На підставі ст.  70 КК за сукупністю 
злочинів остаточне покарання Ш. визначено 
у виді позбавлення волі на строк чотири  роки 
та штрафу в розмірі двадцяти тисяч  нмдг 
(340  тис.  грн) із позбавленням права обіймати 
посади, пов’язані з виконанням організаційно-роз-
порядчих та адміністративно-господарських 
функцій на підприємствах, установах, організа-
ціях усіх форм власності, на строк три роки та 
з конфіскацією усього майна, яке є власністю за-
судженого, крім житла.

Залишивши зазначені вище судові рішення 
першої та апеляційної інстанцій без змін, а каса-
ційні скарги заступника прокурора Хмельницької 
обл. та захисника без задоволення, суд касаційної 
інстанції вказав, зокрема, на таке.

Безпідставними є доводи прокурора про те, 
що згідно з ч.  2 ст.  53 КК покарання засуджено-
му у виді штрафу за ч. 3 ст. 212 КК мало бути 
призначено не в межах санкції частини статті 
цього Кодексу, а в розмірі несплачених податків, 
тобто 2 млн 96 тис. 870 грн.

У вироку встановлено, що злочин, передбаче-
ний ч. 3 ст. 212 КК, Ш. вчинив протягом жовтня 
2007 р.— вересня 2009 р. Санкцією ч. 3 ст. 212 КК 
на час вчинення засудженим вказаного злочину 
було передбачене основне покарання у виді поз-
бавлення волі на строк від п’яти до 10 років.

Відповідно до Закону № 4025-VI, який набрав 
чинності 17  січня  2012  р., основним покаранням, 
передбаченим у ч. 3 ст. 212 КК, став штраф від 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909904/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#909904
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_311/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#311
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910124/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#910124
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_04_13/pravo1/T114025.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143


34

А
н

А
л

із
 с

уд
о

во
ї п

рА
кт

и
ки

№ 5 ( 1 7 7 ) ’ 2 0 1 5

п’ятнадцяти до двадцяти  п’яти  нмдг, а в ч.  2 
ст.  53 КК встановлено правило, що за вчинення 
злочину, за який передбачено основне покарання 
у виді штрафу понад три тисячі  нмдг, розмір 
штрафу, що призначається судом, не може бути 
меншим за розмір майнової шкоди, завданої зло-
чином, або отриманого внаслідок учинення зло-
чину доходу, незалежно від граничного розміру 
штрафу, передбаченого санкцією статті (санк-
цією частини статті) Особливої частини цього 
Кодексу.

За класифікацією, наведеною у ст. 12 КК, цей 
злочин віднесений до тяжких, таким і залишив-
ся, а тому покарання за його вчинення, на думку 
колегії суддів, має призначатись як за тяжкий 
злочин, тобто в межах санкції тієї норми, яка є 
чинною на час розгляду судом справи, що відпові-
дає вимогам статей  4, 5 КК.

Згідно з вимогами ст.  5 КК зворотну дію в 
часі повинні мати лише ті положення Закону 
№  4025-VI, що пом’якшують кримінальну від-
повідальність або іншим чином поліпшують 
становище винної особи, тобто більш м’якою є 
санкція за злочин, в якій основне покарання у виді 
позбавлення волі на певний строк було замінено 
на штраф.

Внесене до ч. 2 ст. 53 КК положення цього За-
кону (розмір штрафу, що призначається судом 
за вчинення злочину, за який передбачено основ-
не покарання у виді штрафу понад три тисячі 
нмдг, не може бути меншим за розмір завданої 
злочином майнової шкоди або отриманого внас-
лідок вчинення злочину доходу незалежно від гра-
ничного розміру штрафу, передбаченого санкцією 
статті (санкцією частини статті) Особливої 
частини цього Кодексу), вперше введено у кримі-
нальне законодавство України, ніколи не існувало 
раніше і за своїм змістом значно посилює кримі-
нальну відповідальність, а отже, згідно зі ст.  5 
КК не може мати зворотної дії в часі, тобто по-
ширюватись на осіб, які вчинили злочини до на-
брання чинності Законом № 4025-VI.

Такий висновок підтверджується Прикінце-
вими та перехідними положеннями зазначеного 
Закону, якими встановлено, що особам, які від-
бувають покарання у виді громадських чи ви-
правних робіт, арешту, обмеження чи позбав-
лення волі на певний строк за вчинення злочинів, 
за якими цим законом передбачається встанов-
лення основного покарання лише у виді штра-
фу, невідбута частина покарання знижується 
до відповідного розміру штрафу за правилами, 
встановленими ч.  5 ст.  53 КК (перерахунок 
більш м’яких видів покарань, ніж позбавлен-

ня волі, здійснюється перед цим за правилами, 
встановленими ч. 1 ст. 72 КК).

Тобто зазначеними вище положеннями Зако-
ну № 4025-VI не передбачено зниження невідбутої 
частини цих видів покарань до штрафу в розмі-
рі, більшому за граничний розмір штрафу, перед-
баченого санкцією статті (санкцією частини 
статті) Особливої частини КК (посилання на 
ч.  2 ст.  53 КК відсутні). У цій частині закону 
вжито вислів про зниження зазначених вище ви-
дів покарань до штрафу, що відповідає меті За-
кону № 4025-VI — гуманізації відповідальності за 
правопорушення у сфері господарської діяльності, 
зокрема тих осіб, котрі вчинили їх до набрання 
Законом чинності.

Тобто особа, яка вчинила передбачений ч.  3 
ст. 212 КК злочин до набрання Законом № 4025-VI 
чинності та засуджується після 17  січня  2012  р., 
з  урахуванням вимог ст.  5 КК та принципу пра-
вової визначеності не може бути у гіршому ста-
новищі, ніж особи, які вчинили такий саме злочин, 
засуджені та відбували покарання до набрання 
цим законом чинності.

З огляду на наведене, колегія суддів Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ  дійшла висновку, що 
при призначенні Ш. покарання за ч. 3 ст. 212 КК 
в редакції Закону №  4025-VI кримінальний закон 
застосовано правильно і підстав для скасування 
судових рішень немає.

Наступний приклад. Судова палата у кримі-
нальних справах Верховного Суду України у по-
станові від 30 жовтня 2014  р. (справа 5-26кс14), 
розглянувши заяву засудженого (Особи 1) про пе-
регляд ухвали Вищого спеціалізованого суду Украї-
ни з розгляду цивільних і кримінальних справ від 
17 червня 2014 р. щодо Особи 1, встановила таке.

Вироком Ленінського районного суду м. Мико-
лаєва від 13 грудня 2012 р. Особу 1 засуджено за ч. 3 
ст. 212 КК з урахуванням вимог ч. 2 ст. 53 КК у ре-
дакції Закону № 4025-VI до штрафу у розмірі 2 млн 
165  тис. 252 грн з позбавленням права обіймати 
посади, пов’язані з виконанням органі заційно-
розпорядчих та адміністративно-господар-
ських функцій, на строк три роки з конфіскацією 
всього майна, яке є власністю засудженого; ч.  2 
ст. 366 КК (у редакції Закону від 5 квітня 2001 р.) 
до позбавлення волі на строк чотири роки з 
позбав ленням права обіймати посади, пов’яза-
ні з виконанням організаційно-розпорядчих та 
адміні стративно-господарських функцій, на 
строк два роки. На підставі ч. 1 ст.  70 КК Осо-
бі 1 призначено покарання — позбавлення волі на 
строк чотири роки з позбавленням права обійма-

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910124/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#910124
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910116/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#910116
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_19/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#19
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909177/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#909177
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909177/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#909177
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_04_13/pravo1/T114025.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_04_13/pravo1/T114025.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910124/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#910124
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_04_13/pravo1/T114025.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_04_13/pravo1/T114025.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909177/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#909177
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909177/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#909177
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_04_13/pravo1/T114025.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_04_13/pravo1/T114025.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_04_13/pravo1/T114025.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_04_13/pravo1/T114025.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910124/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#910124
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_322/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#322
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_04_13/pravo1/T114025.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_04_13/pravo1/T114025.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910124/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#910124
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_04_13/pravo1/T114025.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_04_13/pravo1/T114025.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_04_13/pravo1/T114025.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_04_13/pravo1/T114025.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909177/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#909177
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_04_13/pravo1/T114025.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_04_13/pravo1/T114025.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_04_13/pravo1/T114025.html?pravo=1
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ти посади, пов’язані з виконанням організа ційно-
розпорядчих та адміністративно-господарських 
функцій, на строк три роки з конфіскацією усьо-
го майна, яке є власністю засудженого.

Особу 1 визнано винуватим у тому, що він, 
обіймаючи посаду директора підприємства, 
склав завідомо неправдиву декларацію про пода-
ток на додану вартість за квітень 2008 р., подав 
її до Державної податкової інспекції Ленінського 
району в м. Миколаєві й у такий спосіб ухилився 
від сплати 2  млн 165   тис. 252 грн податку, що 
призвело до фактичного ненадходження до бю-
джету коштів в особливо великих розмірах.

Апеляційний суд Миколаївської обл. ухва-
лою від 5 листопада 2013 р. вирок щодо Особи 1 
змінив: перекваліфікував дії засудженого із ч. 2 
ст. 366 КК (у редакції Закону від 5 квітня 2001 р.) 
на ч. 1 ст. 366 КК (у редакції Закону від 1 травня 
2008  р.), на підставі ст. 49 КК звільнив Особу 1 
від кримінальної відповідальності у зв’язку із за-
кінченням строків давності й постановив вва-
жати його засудженим за ч. 3 ст. 212 КК (у  ре-
дакції Закону № 4025-VI) з урахуванням положень 
ч. 2 ст. 53 КК (у  редакції Закону № 4025-VI) до 
штрафу у розмірі 2  млн 165 тис.  252 грн із поз-
бавленням права обіймати посади, пов’язані з 
виконанням організаційно-розпорядчих та адмі-
ністративно-господарських функцій, на строк 
три роки з конфіскацією всього майна, яке є 
власністю засудженого. У решті вирок залишено  
без змін.

Колегія суддів судової палати у кримінальних 
справах Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ ухва-
лою від 17 червня 2014 р. зазначені судові рішення 
щодо Особи 1 залишила без змін.

Судова палата у кримінальних справах Вер-
ховного Суду України перевірила судові рішення, 
обговорила доводи заяви і додані до неї матеріали 
та встановила таке.

Вирішуючи питання щодо наявності підстав 
для перегляду ухвали колегії суддів судової палати 
у кримінальних справах Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 17 червня 2014 р. за умовами й у поряд-
ку, передбаченому п. 1 ч. 1 ст. 40012 Криміналь-
но-процесуального кодексу України 1960 р. (далі — 
КПК 1960  р.), Верховний Суд України вбачає, що 
суспільно небезпечні діяння, щодо яких касацій-
ним судом постановлені оскаржувана ухвала та 
ухвала, надана для порівняння, є подібними, але 
одні й ті самі норми закону про кримінальну від-
повідальність щодо цих діянь застосовані неод-
наково.

Предметом перегляду даної справи є неодна-
кова правова позиція суду касаційної інстанції 
щодо зворотної дії закону про кримінальну відпо-
відальність у часі.

Висновок про правильне застосування норми 
кримінального закону з приводу порушеного пи-
тання викладено у постанові Верховного Суду 
України у справі № 5-26кс14.

Відповідно до зазначеного висновку при вирі-
шенні питання про караність (у частині основно-
го покарання) діяння, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК, 
вчиненого особою до набрання чинності Законом 
№ 4025-VI, слід керуватися положеннями ч. 3 ст. 5 
КК і визначатись у межах санкції ч. 3 ст. 212 КК в 
редакції Закону № 4025-VI з ураху ванням положень 
ч. 2 ст. 53 КК в редакції, яка діяла на момент вчи-
нення зазначеного злочину.

Згідно зі ст. 40025 КПК 1960  р. рішення Вер-
ховного Суду України, ухвалене за наслідками 
розгляду справи про перегляд судового рішення з 
мотивів неоднакового застосування судом каса-
ційної інстанції одних і тих самих норм кримі-
нального закону щодо подібних суспільно небез-
печних діянь, є обов’язковим для всіх суб’єктів 
владних повноважень, які застосовують у своїй 
діяльності зазначену норму/норми закону, та для 
усіх судів України.

У кримінальній справі, в якій ставилось під 
сумнів рішення касаційного суду, встановлено, 
що інкриміноване Особі 1 ухилення від сплати 
податків, зборів (обов’язкових платежів) було 
вчинено у квітні 2008 р. На той час санкція ч. 3 
ст. 212 КК взагалі не передбачала покарання у 
вигляді штрафу, а з набранням чинності Зако-
ном № 4025-VI передбачає виключно покарання 
у виді штрафу в розмірі понад три тисячі нмдг. 
Таким чином, караність (в частині основного по-
карання) діяння, вчиненого суб’єктом до набран-
ня чинності зазначеним Законом, зважаючи на 
ч. 1 ст.  5 КК та вид і класифікацію покарання 
(штраф/позбавлення волі), передбачені ст. 51 КК, 
має визначатись у межах нової редакції санкції 
ч. 3 ст. 212 КК — штраф у розмірі від п’ятнадця-
ти тисяч до двадцяти п’яти тисяч нмдг.

При цьому слід мати на увазі, що друге ре-
чення ч. 2 ст. 53 КК у редакції Закону № 4025-VI 
на відміну від ч. 2 ст. 53 КК у редакції, що дія-
ла на момент вчинення інкримінованого Осо-
бі 1 су спільно небезпечного діяння, містить нове 
особливе правило призначення покарання у виді 
штрафу: «за вчинення злочину, за який передба-
чене основне покарання у виді штрафу понад три 
тисячі нмдг, розмір штрафу, що призначається 
судом, не може бути меншим за розмір майнової 
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шкоди, завданої злочином... незалежно від гра-
ничного розміру штрафу», і має розглядатися як 
таке, що в аспекті ч. 2 ст. 5 КК посилює кримі-
нальну відповідальність — воно або зумовлює ви-
хід за межі караності діяння в несприятливому 
для особи напрямі, або істотно звужує можливо-
сті суду при обранні особі міри покарання в ме-
жах караності діяння. Отже, зазначене правило 
не може застосовуватися до діянь, вчинених до 
набрання чинності Законом № 4025-VI.

Незважаючи на наведене вище, за результа-
тами розгляду справи щодо Особи 1 суди першої 
та апеляційної інстанцій кваліфікували його дії 
за ч. 3 ст. 212 КК в редакції Закону  № 4025-VI з 
урахуванням вимог ч. 2 ст. 53 КК в редакції Зако-
ну  № 4025-VI.

Касаційний суд погодився з таким правоза-
стосуванням судів попередніх інстанцій і зазна-
чені рішення щодо Особи 1 залишив без змін.

У судовому рішенні, наданому для порівняння, 
касаційний суд дійшов висновку, що положення 
другого речення ч. 2 ст. 53 КК у редакції Закону 
№ 4025-VI не можуть бути орієнтирами під час 
призначення покарання у вигляді штрафу, оскіль-
ки посилюють кримінальну відповідальність 
особи, яка вчинила злочин, передбачений ч.  3 
ст. 212 КК, до моменту набрання чинності Зако-
ном № 4025-VI.

Правова оцінка фактичних та юридичних 
підстав кваліфікації діянь, інкримінованих Осо-
бі 1, у зіставленні з правовою оцінкою суспільно 
небезпечного діяння, наданого для порівняння, да-
ють підстави для висновку, що касаційний суд 
зазначені норми закону застосував неправильно.

А тому Верховний Суд України ухвалу Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ від 17 червня 2014  р. 
щодо Особи 1 скасував, а справу направив на но-
вий розгляд до суду касаційної інстанції.

Інший приклад. Судова палата у криміналь-
них справах Верховного Суду України в постанові 
від 13 листопада 2014 р. (5-25кс14), розглянувши 
заяву засудженого (Особи  1) про перегляд ухва-
ли колегії суддів судової палати у кримінальних 
справах Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ від 
3 грудня 2013 р. щодо Особи 1, установила таке.

Вироком Жовтневого районного суду м. Дні-
пропетровська від 9  листопада 2012  р. Осо-
бу 1 засуджено за: ч. 1 ст. 366 КК до штрафу в 
розмірі 850 грн, ч. 3 ст. 212 КК — до штрафу 
в розмірі 100  тис. грн. На підставі ст. 70 КК 
Особі  1 остаточно визначено штраф у розмірі  
100 тис. грн.

Апеляційний суд Дніпропетровської обл. ухва-
лою від 19  лютого  2013  р. вирок щодо Особи 1 
у  частині призначення покарання скасував і по-
становив новий вирок, яким засудженому призна-
чено за: ч. 1 ст. 366 КК штраф у розмірі 850 грн, 
ч. 3 ст. 212 КК — штраф у розмірі 4 млн 658 тис. 
344  грн із позбавленням права обіймати посади, 
пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміні-
стративно-господарськими функціями, на строк 
два  роки з конфіскацією ½ частини майна, яке 
є власністю засудженого. На підставі ст. 70  КК 
Особі 1 остаточно визначено штраф у розмі-
рі 4  млн 658 тис.  344  грн із позбавленням права 
обіймати посади, пов’язані з організаційно-роз-
порядчими чи адміністративно-господарськими 
функціями, на строк два  роки, з конфіскацією 
½ частини майна, яке є власністю засудженого. 

Колегія суддів судової палати у кримінальних 
справах Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ ухвалою 
від 3 грудня 2013 р. в порядку ст. 395 КПК 1960 р. 
вирок апеляційного суду щодо Особи 1 змінила. 
На підставі статей 49, 74 КК звільнила засудже-
ного від покарання, призначеного за ч. 1 ст. 366 
КК, у зв’язку із закінченням строків давності та 
визнала вважати його засудженим за ч. 3 ст. 212 
КК до штрафу в розмірі 4 млн  658  тис. 344 грн 
із позбавленням права обіймати посади, пов’яза-
ні з організаційно-розпорядчими чи адміністра-
тивно-господарськими функціями, на строк два 
роки, з конфіскацією ½ частини майна, яке є 
його власністю. 

Особу 1 визнано винуватим у тому, що він, 
обіймаючи посаду директора приватного підпри-
ємства, в період з першого кварталу 2009  р. по 
другий квартал 2010  р. всупереч вимогам п. 5.1, 
підпункту 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону від 28 грудня 
1994  р. № 334/94-ВР «Про оподаткування при-
бутку підприємств» та підпункту 7.4.5 п. 7.4 
ст.  7 Закону від 3 квітня 1997  р. № 168/97-ВР 
«Про податок на додану вартість» шляхом служ-
бового підроблення завищив валові витрати і по-
датковий кредит, оформив безтоварні операції 
з придбання товарно-матеріальних цінностей і 
в такий спосіб ухилився від сплати податку на 
прибуток та податку на додану вартість на за-
гальну суму 4 млн 658 тис. 344 грн.

Верховний Суд України, розглядаючи заяву 
з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 40012 КПК 
1960 р., дійшов  такого висновку. 

Відповідно до закону підставою для перегля-
ду судових рішень Верховним Судом України, що 
набрали законної сили, є неоднакове застосуван-
ня судом касаційної інстанції одних і тих самих 
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норм кримінального закону щодо подібних сус-
пільно небезпечних діянь (крім питань призна-
чення покарання, звільнення від покарання та від 
кримінальної відповідальності), що потягло ух-
валення різних за змістом судових рішень.

Предметом перегляду цієї справи є неоднако-
ве застосування судом касаційної інстанції зво-
ротної дії закону про кримінальну відповідаль-
ність у часі.

Вирішуючи питання стосовно неоднако-
вого застосування судом касаційної інстанції 
ст.  5  КК, Верховний Суд України зазначив, що 
надані для порівняння ухвала Вищого спеціалізо-
ваного суду України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ від 1 липня 2014 р. та постанова 
Верховного Суду України від 22 травня 2014 р. не 
можуть бути підставами для перегляду оспорю-
ваного рішення, оскільки першою з них скасова-
но ухвалу апеляційного суду і справу направлено 
на новий апеляційний розгляд без правозасто-
совного висновку щодо ч. 3 ст. 212 КК, а друга — 
за своєю правовою природою не є рішенням каса-
ційного суду.

В аспекті положень п. 1 ч. 1 ст. 40012 КПК 
1960  р. для порівняння з оспореним рішенням 
може використовуватись ухвала колегії суддів 
судової палати у кримінальних справах Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ  від 15 липня 2014  р. 
щодо Особи 6, в якій суспільно небезпечні діяння 
є подібними до тих, щодо яких постановлена 
оскаржувана ухвала, а одні й ті самі норми за-
кону про кримінальну відповідальність щодо цих 
діянь застосовані по-різному. 

У зазначеній ухвалі зроблено висновок про 
правильність рішення суду апеляційної інстан-
ції, який з огляду на ч. 3 ст. 5 КК зменшив розмір 
призначеного Особі 6 покарання у виді штрафу 
до межі санкції ч. 3 ст. 212 КК у редакції Закону 
№ 4025-VI без урахування положень ч. 2 ст.  53 
КК у редакції цього Закону про те, що за вчи-
нення злочину, за який передбачене основне по-
карання у виді штрафу понад три тисячі нмдг, 
розмір штрафу не може бути меншим за розмір 
майнової шкоди, завданої злочином, оскільки 
злочин Особа 1 вчинила до набрання чинності 
цим Законом.

Водночас в оспорюваній ухвалі суд касаційної 
інстанції визнав законним рішення апеляційного 
суду про призначення Особі 1 основного покаран-
ня у виді штрафу в розмірі заподіяної шкоди за 
злочин, передбачений ч. 3 ст. 212 КК, учинений 
ним до 17 січня 2012 р. (день набрання чинності 
Законом  № 4025-VI). 

Зіставлення правових висновків оскарженого 
та порівнюваного судових рішень дає підстави 
зробити висновок про наявність неоднакового 
застосування судом касаційної інстанції однієї і 
тієї самої норми кримінального закону щодо по-
дібних суспільно небезпечних діянь, що потягло 
ухвалення різних за змістом судових рішень. 

Висновок про правильне застосування норми 
кримінального закону з приводу порушеного у за-
яві питання викладено у постанові Верховного 
Суду України у справі № 5-26 кс14. 

Відповідно до цього висновку при вирішенні 
питання про караність діяння (у частині основ-
ного покарання), передбаченого ч. 3 ст. 212 КК, 
вчиненого особою до набрання чинності Законом 
№  4025-VI, слід керуватись положеннями ч.  3 
ст.  5 цього Кодексу і визначатись у межах санк-
ції ч.  3 ст.  212 КК у редакції Закону № 4025-VI 
з урахуванням положень ч. 2 ст. 53 КК у редакції, 
що діяла на момент вчинення злочину.

Нормативне тлумачення положень ст. 5 КК 
у системному зв’язку з положеннями ст. 53 КК у 
редакції, що діяла до набрання чинності Законом 
№  4025-VI, і конкретним змістом фактичних 
обставин справи, а також правильність прак-
тики застосування цих норм у контексті інших 
подібних фактичних обставин справи перекону-
ють у помилковості висновків суду касаційної 
інстанції, який погодився з правозастосуванням 
ч.  3 ст. 212 КК у редакції Закону № 4025-VI без 
урахування положень ч. 2 ст. 53 КК в редакції, що 
діяла до набрання чинності Законом № 4025-VI, 
і водночас зобов’язують скасувати це рішення як 
незаконне та направити справу на новий каса-
ційний розгляд.

Тому Верховний Суд України ухвалу колегії 
суддів судової палати у кримінальних справах 
Вищого спеціалізованого суду України з розгля-
ду цивільних і кримінальних справ від 3 грудня 
2013 р. щодо Особи 1 скасував, а справу направив 
на новий касаційний розгляд.

Наведене свідчить, що новий закон слід за-
стосовувати у тій частині, де він не погіршує ста-
новище особи порівняно із законом, який діяв 
на час вчинення злочину.

Слід визнати позитивним прагнення зако-
нодавця до створення дієвих альтернатив ре-
альному позбавленню волі, в тому числі через 
посилення ролі такого майнового покарання, як 
штраф. Зміни, внесені в санкції статей Особли-
вої частини КК, свідчать про розширення сфери 
застосування штрафу і скорочення меж застосу-
вання позбавлення волі, особливо це стосується 
злочинів у сфері господарської діяльності. Таким 
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чином, штраф стає дійсно суттєвою альтерна-
тивою позбавленню волі. Однак не можна од-
нозначно розцінювати усі прийняті законо  давчі 
новели як подальшу «лібералізацію» системи  
покарань.

Судова практика корегує прагнення зако-
нодавця до підвищення суворості штрафних 
санкцій. Передусім це стосується призначення 
покарання у виді штрафу відповідно до ст.  69 
КК. У цій статті вказано, що за наявності кількох 
обставин, які пом’якшують покарання та істотно 
знижують ступінь тяжкості вчиненого злочи-
ну, з  урахуванням особи винного суд, умотиву-
вавши своє рішення, може призначити основне 
покарання нижче від найнижчої межі, встанов-
леної в санкції статті (санкції частини статті) 
Особливої частини цього Кодексу, або перейти 
до іншого, більш м’якого виду основного пока-
рання, не зазначеного в санкції статті (санкції 
частини статті) Особливої частини цього Кодек-
су, за такий злочин. У цьому випадку суд не має 
права призначити покарання нижче від найниж-
чої межі, встановленої для такого виду покаран-
ня в Загальній частині цього Кодексу.

Ураховуючи, що штраф — це найбільш м’яке 
основне покарання за системою видів пока-
рань, визначених у ст. 51 КК, перехід до більш 
м’якого покарання є неможливим. А при при-
значенні покарання нижче від найнижчої межі, 
встановленої в санкції, належить враховувати 
обмеження, передбачені ст. 69 КК в редакції За-
кону № 4025-VI.

Так, вироком Личаківського районного суду 
м.  Львова від 18  грудня  2012  р. О. за вчинення 
злочину, передбаченого ч.  1 ст.  204 КК, із засто-
суванням ст. 69 КК призначено покарання у виді 
штрафу в розмірі 3 тис. 400 грн (двісті нмдг).

Призначаючи підсудному О. покарання, суд 
урахував характер і тяжкість вчиненого ним 
злочину, його наслідки, особу винного, який впер-
ше притягується до кримінальної відповідаль-
ності, позитивну характеристику з місця про-
живання, той факт, що підсудний є інвалідом 
третьої групи, ліквідатором наслідків аварії на 
ЧАЕС, нагороджувався пам’ятною відзнакою як 
ліквідатор наслідків на ЧАЕС, не має інших дже-
рел доходу, крім пенсії, та дійшов правильного 
висновку, що йому слід призначити покарання у 
виді штрафу із застосуванням ст. 69 КК (санкція 
ч. 1 ст. 204 КК — від однієї до двох тисяч нмдг).

Вироком Старобільського районного суду Лу-
ганської обл. від 10 травня 2012 р. Ч. за вчинення 
злочину, передбаченого ч.  1 ст.  367 КК, призна-
чено покарання із застосуванням ст.  69  КК (до 

додаткового покарання) у виді штрафу у розмірі 
двохсот п’ятдесяти нмдг, що становить 4 тис. 
250  грн, без позбавлення права обіймати посади, 
пов’язані з організаційно-розпорядчими та ад-
міністративно-господарськими функціями. Суд 
при цьому врахував наявність кількох обставин, 
що пом’якшують покарання та істотно знижу-
ють ступінь тяжкості вчиненого злочину, зокре-
ма, щире каяття, активне сприяння розкрит-
тю злочину, знаходження на утриманні дружини 
пенсійного віку, а також дані про особу засудже-
ного, який раніше не судимий, виключно пози-
тивно характеризується на роботі та в побуті. 

Вироком Кілійського районного суду Одеської 
обл. від 5  березня  2012  р. П. за вчинення злочину, 
передбаченого ч.  1 ст.  204 КК, призначено пока-
рання у виді штрафу із застосуванням ст. 69 КК 
в розмірі 510  грн (тридцять нмдг). При призна-
ченні покарання суд врахував ступінь тяжкості, 
характер злочину, особу підсудної, обставини, 
які пом’якшують і обтяжують покарання, ма-
теріальне становище підсудної, її щире каяття 
та активне сприяння розкриттю злочину. 

В іншій справі вироком Керченського міського 
суду АР Крим від 15 травня 2012 р. П., 1940 р. н., 
за вчинення злочину, передбаченого ч.  1  ст.  204 
КК, призначено покарання у виді штрафу розмі-
ром 1 тис. 700  грн (сто нмдг) з конфіскацією не-
законно виготовлених алкогольних напоїв. Апеля-
ційний суд АР Крим ухвалою від 10 липня 2012 р. 
цей вирок змінив, оскільки дійшов висновку, що 
при призначенні покарання П. суд першої інстан-
ції не врахував належним чином дані про особу 
засудженої, яка раніше не була судимою, харак-
теризується позитивно, є пенсіонеркою, щиро 
покаялась у вчиненому, та призначив засудже-
ній покарання із застосуванням ст. 69 КК у виді 
штрафу розміром 510 грн (тридцять нмдг) з кон-
фіскацією незаконно виготовлених алкогольних 
напоїв.

Вироком Київського районного суду м.  Оде-
си від 15  березня  2012  р. Н. за злочин, передбаче-
ний ч. 1 ст. 204 КК, призначено покарання у виді 
штрафу розміром 8 тис. 500 грн (п’ятсот нмдг) 
з конфіскацією незаконно виготовленої продукції 
та обладнання для її виготовлення. Не погодив-
шись з призначеним покаранням, Н. подала апе-
ляційну скаргу. 17 липня 2012 р. Апеляційний суд 
Одеської обл. постановив ухвалу, якою апеляцію 
засудженої Н. задовольнив, а зазначений вирок 
стосовно неї змінив. Засудженій було призначене 
покарання за ч.  1 ст.  204 КК із застосуванням 
ст. 69 КК у виді штрафу розміром 1 тис. 700 грн 
(сто  нмдг). При призначенні покарання Апеля-
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ційний суд Одеської обл. вказав, що судом першої 
інстанції не враховано дані щодо особи засудже-
ної, обставини, які пом’якшують покарання, її 
матеріальне становище, щире каяття та ак-
тивне сприяння розкриттю злочину, а також 
той факт, що вона є пенсіонеркою, пенсія якої 
становить 800 грн.

Вироком Ленінського районного суду м.  Пол-
тави від 19 серпня 2012 р. М. за злочин, передба-
чений ч.  2 ст.  213 КК (санкція від тисячі п’яти-
сот до двох тисяч нмдг), із застосуванням ст. 69 
КК призначено покарання у виді штрафу в розмі-
рі 10 тис. грн. Як зазначено у вироку, при призна-
ченні покарання суд урахував визнання вини та 
щире каяття підсудного, відсутність тяжких 
наслідків, наявність у нього важкого захворюван-
ня. Встановивши декілька обставин, що пом’як-
шують покарання та істотно знижують сту-
пінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням 
особи винного суд, умотивувавши своє рішення, 
призначив М. покарання нижче від найнижчої 
межі, встановленої санкцією цієї частини стат-
ті. При цьому призначений судом розмір штрафу 
відповідає вимогам ст.  53 КК, тобто є більшим, 
ніж тридцять  нмдг. Разом з тим суд допустив 
іншу помилку, визначивши розмір штрафу не 
в кратності до цілих нмдг (становить 588,32 
нмдг), що не передбачено законом.

Призначення штрафу як більш м’якого по-
карання, ніж передбачено санкціями Особливої 
частини КК, є законним, але тільки за умови до-
тримання судом вимог ч. 1 ст. 69 КК.

Однак відсутність належного вмотивування 
такого рішення у деяких вироках дає підстави 
для сумніву в їх обґрунтованості, і відповідно, 
законності таких судових рішень.

Так, необґрунтованим, на думку авторів уза-
гальнення Апеляційного суду Волинської обл., є 
призначення Ківерцівським районним судом пока-
рання Р., Б. за злочин, передбачений ч.  1 ст.  204 
КК, із застосуванням ст. 69 КК у виді штрафу в 
сумі 6 тис. грн та 7 тис 500 грн відповідно. Взяв-
ши до уваги пом’якшуючі обставини: визнання 
засудженими своєї вини, щире каяття суд у той 
же час не врахував, що торгівля незаконно виго-
товленими алкогольними напоями була постій-
ним джерелом їх доходів, вони збули велику кіль-
кість спиртних напоїв та мали на меті й далі 
продовжувати такий збут.

Допускають суди й інші помилки.
Так, вироком Троїцького районного суду Лу-

ганської обл. від 20  червня  2012  р. А. за вчинен-
ня злочинів, передбачених: ч.  3 ст.  3683 КК, при-
значено покарання у виді штрафу розміром 

11  тис. 900  грн (сімсот нмдг) з позбавленням 
права обіймати посади, пов’язані з виконанням 
організаційно-розпорядчих та адміністра тивно-
господарських функцій, строком на один  рік, 
ч.  1 ст.  366  КК, — два  роки обмеження волі  
з позбавленням права обіймати посади, пов’язані 
з виконанням організаційно-розпорядчих та ад-
міністративно-господарських функцій, строком 
на один  рік. Остаточно на підставі ст.  70  КК 
призначено покарання у виді двох років обме-
ження волі з позбавленням права обіймати по-
сади, пов’язані з виконанням організаційно-роз-
порядчих та адміністративно-господарських 
функцій, строком на один  рік та зі штрафом у 
розмірі 11  тис. 900  грн., які постановлено вико-
нувати самостійно. На підставі ст.  75 КК засу-
дженого звільнено від відбування основного пока-
рання у виді обмеження волі строком на один рік 
шість  місяців. Ухвалою Апеляційного суду Луган-
ської обл. від 16 жовтня 2012 р. за апеляцією про-
курора вирок скасовано з направленням справи 
на новий судовий розгляд з підстав порушення 
вимог ч. 1 ст. 65 КК, оскільки мінімальний розмір 
штрафу, передбачений ч. 3 ст. 3683 КК, становив 
п’ять тисяч нмдг, тобто 85 тис. грн, та вимог 
статей 70, 75 КК, згідно з якими ст. 75 КК не за-
стосовується, якщо до покарання, визначеного 
остаточно за сукупністю злочинів, входить та-
кий вид основного покарання, як штраф.

Відповідно до положень ч.  1 ст.  69 КК (у ре-
дакції Закону № 4025-VI) за вчинення злочину, 
за який передбачене основне покарання у виді 
штрафу в розмірі понад три тисячі  нмдг, суд з 
підстав, передбачених цією частиною, може при-
значити основне покарання у виді штрафу, роз-
мір якого не більше ніж на чверть нижчий від 
найнижчої межі, встановленої в санкції статті 
(санкції частини статті) Особливої частини цьо-
го Кодексу. 

Апеляційні суди Закарпатської та Доне-
цької областей повідомили про допущені суда-
ми помилки при зменшені розміру штрафу із 
застосуванням положень ч.  1 ст.  69 КК до засу-
джених, які вчинили злочин, передбачений ч.  1 
ст. 2032 КК, санкція якої передбачає покарання у 
виді штрафу в розмірі від десяти до сорока тисяч 
нмдг, тобто перевищує розмір у три тисячі нмдг. 

Виходячи з положень закону, суд, призначаю-
чи особі покарання за вчинення злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 2032 КК, за наявності обставин, 
визначених у ч.  1 ст.  69 КК, може пом’якшити 
передбачене санкцією частини цієї статі основ-
не покарання у виді штрафу (мінімальна межа 
якого становить десять тисяч нмдг (17 тис. грн)), 
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призначивши його в розмірі не більш ніж на 
чверть нижче від найнижчої межі, тобто не менш 
як сім з половиною тисяч нмдг (127 тис. 500 грн). 

Разом з тим за вчинення вказаного злочину 
із застосуванням ст. 69 КК вироком Амв ро сіїв-
ського районного суду Донецької обл. від 31  жовт-
ня 2012 р. Ю. призначено штраф у розмірі 3 тис. 
60  грн, вироком цього ж суду від 20  листопа-
да  2012  р. З. — штраф у розмірі 5 тис. 100  грн, 
вироком Калініського районного суду м.  Горлів-
ки від 11  жовтня  2012  р. Є. — штраф у розмірі 
20  тис.  грн, вироком Будьонівського районного 
суду м. Донецька від 13 червня 2012 р. Ф. — штраф 
у розмірі 17 тис. грн, що не відповідає вимогам ч. 1 
ст. 69 КК.

Вироком Ужгородського міськрайонного суду 
Закарпатської обл. від 12  грудня  2012  р. В. за 
злочин, передбачений ч.  1 ст.  2032 КК, призна-
чено покарання із застосуванням ст.  69 КК у 
виді штрафу в розмірі ста вісімдесяти нмдг, що 
становить 3 тис. 60  грн з конфіскацією граль-
ного обладнання, хоча суд повинен був призна-
чити штраф у розмірі не менше 127  тис. 500 
грн (санкція ч.  1 ст.  2032 КК за Законом від 
22  грудня 2010 р. № 2852-VI «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо удо-
сконалення законодавства про заборону граль-
ного бізнесу в Україні» передбачала штраф від 
десяти до п’ятдесяти тисяч нмдг, а потім за 
Законом № 4025-VI — від десяти до сорока ти-
сяч нмдг).

Аналогічні помилки допускали деякі місцеві 
суди Луганської обл.

Так, вироком Брянківського міського суду Лу-
ганської обл. від 20  вересня  2012  р. С. за злочин, 
передбачений ч.  1 ст.  2032 КК, із застосуванням 
ст.  69 КК призначено покарання у виді штрафу 
розміром 510  грн. Ухвалою Апеляційного суду Лу-
ганської обл. від 23  листопада  2012  р. цей вирок 
скасовано з направленням справи на новий судо-
вий розгляд у зв’язку з недотриманням вимог ч. 1 
ст. 69 КК та ст. 53 КК. 

Вироком Лисичанського міського суду Луган-
ської обл. від 18 липня 2012 р. Б. за вчинення зло-
чину, передбаченого ч.  1 ст.  2032 КК, призначе-
но покарання із застосуванням ст. 69 КК у виді 

штрафу в розмірі 10  тис.  грн. Ухвалою Апеля-
ційного суду Луганської обл. від 26 жовтня 2012 р. 
цей вирок скасовано з направленням справи на 
новий судовий розгляд, оскільки при призначен-
ні покарання Б. судом першої інстанції у вироку 
не було наведено обґрунтування застосування 
ст. 69 КК. За результатами нового розгляду цієї 
кримінальної справи Б. вироком цього ж суду від 
28  грудня  2012  р. за вчинення злочину, передба-
ченого ч.  1 ст.  2032 КК, призначено покарання у 
виді штрафу із застосуванням ст.  69 КК у роз-
мірі 20  тис.  грн. У цьому випадку своє рішення 
про призначення покарання нижче від найниж-
чої межі, передбаченої санкцією ч.  1 ст.  2032 КК, 
суд належним чином мотивував, однак знову ж 
не врахував положень ст. 69 КК щодо обмежень 
у зменшенні штрафу за розміром і необхідністю 
визначення штрафу в кратності до цілих нмдг.

В узагальненні Апеляційного суду Тернопіль-
ської обл. наведено й такий приклад.

Чортківським районним судом Тернопіль-
ської  обл. вироком від 5  листопада  2012  р. П. 
за злочин, передбачений ч.  2 ст.  204 КК, із за-
стосуванням ч.  1 ст.  69 КК призначено пока-
рання у виді штрафу в розмірі 2  тис. 550  грн 
(сто п’ятдесят нмдг) з конфіскацією незакон-
но виготовленої продукції. Разом з тим від-
повідно до ч.  1 ст.  69 КК за вчинення злочину, 
за який передбачено основне покарання у виді  
штрафу розміром понад три тисячі нмдг, суд з 
підстав, передбачених цією частиною, може при-
значити основне покарання у виді штрафу, розмір 
якого не більше ніж на чверть нижчий від найниж-
чої межі, встановленої в санкції статті (санкції 
частини статті) Особливої частини цього Ко-
дексу. Тобто в даному випадку сума штрафу по-
винна була становити не менше двох тисяч двох-
сот п’ятдесяти нмдг або 38 тис. 250 грн. 

Зазначений вирок в апеляційному та касацій-
ному порядку не оскаржувався.

Очевидно, що такий підхід судів до призна-
чення покарання у виді штрафу  неприпустимий, 
оскільки суперечить чинним нормам КК.

(Продовження матеріалу буде опубліковано  
в наступних номерах журналу)



41

То
ч

ка
 з

о
ру

№ 5 ( 1 7 7 ) ’ 2 0 1 5

Страхування згідно зі ст. 1 Закону від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР 
«Про страхування» (далі — Закон № 85/96-ВР) — це вид цивільно-право-
вих відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних та юридичних 
осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених до-
говором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових 
фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридич-
ними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових пре-
мій) та доходів від розміщення коштів цих фондів. 

Залежно від виду (особисте, майнове, страхування відповідально-
сті,  добровільне чи обов’язкове) страхування має свою специфіку при-
значення та особливості правового регулювання. Але традиційно воно 
визнається засобом захисту майнових інтересів фізичних та юридичних 
осіб від ризиків завдання шкоди внаслідок імовірних подій, убезпечити-
ся від настання яких об’єктивно не можливо. 

 З іншого боку, страхування — вид підприємницької діяльності 
страховиків: фінансових установ, створених у формі господарських то-
вариств відповідно до Закону від 19 вересня 1991 р. № 1576-XII «Про 
господарські товариства», філій страховиків-нерезидентів (ст. 2 Закону 
№ 85/96-ВР), тобто господарюючих суб’єктів, для яких страхова діяль-
ність має на меті одержання прибутку. Також страхування є необхідною 
умовою функціонування економічної системи держави, а в діяльності 
страховика мета створення ефективних джерел одержання ним прибут-
ків поєднується з необхідністю додержуватися гарантій забезпечення 
страхового захисту страхувальників.

Страховик зацікавлений у прибутковості своєї діяльності й збе-
реженні коштів, які він одержує у розпорядження, в тому числі стра-
хових платежів (внесків, премій), що надійшли на його рахунки. Крім 
того, страховик не убезпечений від можливих зловживань з боку 
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S u m m a r y

The article analyzes the 
specificities of using legal 
norms, which define the 
grounds on which the in-
surer refuses to effect insur-
ance payment, and contains 
proposals as to the circum-
stances and facts to be con-
sidered when insurer makes 
this decision

Страхування є необхідною умовою функціонування економічної сис-
теми держави, а в діяльності страховика мета створення ефектив-
них джерел одержання ним прибутків поєднується з необхідністю 
додержуватися гарантій забезпечення страхового захисту страху-
вальників

Особливості підстав для відмови страховика 
від здійснення страхової виплати 
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страхувальника, спрямованих на матеріальне 
збагачення за рахунок безпідставного одержан-
ня страхової виплати чи відшкодування. Тому в 
разі настання випадку, який можна кваліфіку-
вати як страховий, в інтересах страховика ви-
користовувати максимально доступний арсенал 
правових засобів для з’ясування його причин і 
обставин з метою застосування законних під-
став для відмови у страховій виплаті чи відшко-
дуванні. Ці підстави визначені ст. 991 Цивільно-
го кодексу України (далі — ЦК) та ст. 26 Закону  
№ 85/96-ВР. 

Зауважимо, що ЦК оперує виключно по-
няттям «страхова виплата», натомість Закон 
№ 85/96-ВР поняття «страхова виплата» та 
«страхове відшкодування» розмежовує і дає 
їм такі визначення. Страхова виплата — гро-
шова сума, яка виплачується страховиком від-
повідно до умов договору страхування при 
настанні страхового випадку (ч. 2 ст. 9 Закону  
№ 85/96-ВР), страхове відшкодування — стра-
хова виплата, яка здійснюється страховиком у 
межах страхової суми за договорами майнового 
страхування і страхування відповідальності при 
настанні страхового випадку (ч. 16 ст. 9 Закону 
№ 85/96-ВР). 

Таким чином, поняття «страхове відшкоду-
вання» є видовим стосовно родового — «страхо-
ва виплата». Можна говорити, що підстави для 
відмови у страхових виплатах за ст. 991 ЦК та 
для відмови у страхових виплатах або страхово-
му відшкодуванні за ст. 26 Закону № 85/96-ВР — 
ідентичні за змістом, тому далі в статті вживати-
меться родове поняття «страхова виплата», що 
означатиме також і страхове відшкодування у 
правовідносинах майнового страхування й стра-
хування відповідальності. 

Так, згідно зі ст. 991 ЦК страховик має пра-
во відмовитися від здійснення страхової випла-
ти у разі: 1) навмисних дій страхувальника або 
особи, на користь якої укладено договір страху-
вання, якщо вони були спрямовані на настання 
страхового випадку, крім дій, пов’язаних із ви-
конанням ними громадянського чи службового 
обов’язку, вчинених у стані необхідної оборо-
ни (без перевищення її меж), або щодо захисту 
майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової 

репутації; 2) вчинення страхувальником або 
особою, на користь якої укладено договір стра-
хування, умисного злочину, що призвів до стра-
хового випадку; 3) подання страхувальником 
завідомо неправдивих відомостей про об’єкт 
страхування або про факт настання страхового 
випадку; 4) одержання страхувальником пов-
ного відшкодування збитків за договором май-
нового страхування від особи, яка їх завдала; 
5)  несвоєчасного повідомлення страхувальни-
ком без поважних на те причин про настання 
страхового випадку або створення страховико-

ві перешкод у визначенні обста-
вин, характеру та розміру збитків; 
6)  наявності інших підстав, вста-
новлених законом.

Відмова страховика від здійс-
нення страхової виплати — це 
до пустима законом (ст. 525 ЦК) 

одностороння відмова від виконання зобов’я-
зання за договором страхування з підстав, ви-
значених законом або договором. Тому пра-
вильне застосування норм ст. 991 ЦК та ст. 26 
Закону № 85/96-ВР неможливе без розуміння 
того, з  якою метою встановлюється таке право 
страховика з огляду на функції, принципи, цілі 
страхування, його призначення та зміст страхо-
вого зобов’язання.  

Головна функція страхування — захисна.  
Інтерес до страхування з боку страхувальника 
полягає в одержанні захисту умов його існу-
вання, що в матеріальному плані виражається в 
захисті майнового стану страхувальника. Стра-
ховик за плату надає страхувальнику послугу у 
вигляді страхового захисту, який складається 
з трьох компонентів: юридичного, матеріально-
го та психологічного. Юридична складова стра-
хового захисту полягає в гарантуванні страху-
вальнику юридичного обов’язку, в силу якого 
страховик зобов’язаний із настанням страхово-
го випадку здійснити страхову виплату. Мате-
ріальна — у фактичному здійсненні цих виплат. 
Психологічна — в тому, що страхувальник почу-
вається захищеним перед невідомим, у відчутті 
впевненості в майбутньому, яке виникає та іс-
нує у зв’язку з наявністю юридичного обов’язку 
страховика здійснити страхову виплату, а також 
в упевненості страхувальника в фінансовій на-
дійності страховика  1.

Страховий захист — це забезпечена юридич-
ним зобов’язанням потенційна готовність стра-
ховика надати застрахованій особі при настанні 

1  Див.: Х у д я к о в  А . И .  Теория страхования. — М., 2010. — С. 34—35. 

Правильне застосування норм ст. 991 ЦК та ст. 26 Закону 
№ 85/96-ВР неможливе без розуміння того, з якою метою вста-
новлюється право страховика на відмову у страховій виплаті 
з огляду на функції, принципи, цілі страхування, його призна-
чення та зміст страхового зобов’язання
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страхового випадку матеріальне забезпечення. 
Він, власне, і є проявом страхування, виражен-
ням його цілі та сутності  2. 

Характер страхового захисту визначається 
такою подією, як страховий випадок, і залежить 
від того, настав він чи ні. Якщо страховий випа-
док не настане, страховий захист буде обмежений 
двома складовими — юридичною та психологіч-
ною. Якщо ж настане, то страховий захист допов-
нюється третьою складовою — матеріальною  3.

Принципи є своєрідною основою тієї чи іншої 
діяльності та визначають основний 
її напрям. Страхування базується 
на загальноправових принципах, 
характерних національному праву 
і законодавству. Проте в ньому міс-
тяться свої специфічні принципи, 
властиві саме цій галузі права  4. До таких спе-
ціальних принципів відносять, зокрема, «прин-
цип наявності причинно-наслідкового зв’язку 
між збитком і  подією, яка призвела до нього. 
Тільки з настанням страхового випадку, перед-
баченого договором страхування або законодав-
ством, відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону  № 85/96-ВР, 
виникає обов’язок страховика здійснити випла-
ту страхової суми (страхового відшкодування) 
страхувальнику, застрахованій або третій осо-
бі»  5. Якщо ж подія, що сталася, не кваліфікова-
на як страховий випадок, то у страховика такий 
обов’язок не виникає. 

Зміст страхового зобов’язання становлять 
права та обов’язки його сторін, що відображаєть-
ся в договорі страхування, визначення якого дані 
в ЦК, Господарському кодексі України (далі — ГК) 
та Законі № 85/96-ВР. Вони дещо відрізняються за 
формулюванням, але мають однакове юридичне 
значення.

Так, згідно з ч. 1 ст. 16 Закону № 85/96-ВР до-
говір страхування — це письмова угода між стра-
хувальником і страховиком, згідно з якою стра-
ховик бере на себе зобов’язання у разі настання 
страхового випадку здійснити страхову виплату 
2   Див.: Та м  с а м о .  —  С. 30—31.
3  Див.: Та м  с а м о .  —  С. 78.
4  Див.: Правове регулювання страхової діяльності. Навчальний посібник / За ред. 
О.П. Гетманець, О.М. Шуміла. — Х., 2014. — С. 32.
5  Та м  с а м о .  —  С. 33.

страхувальнику або іншій особі, визначеній у до-
говорі страхування страхувальником, на користь 
якої укладено договір страхування (подати до-

помогу, виконати послугу тощо), 
а страхувальник зобов’язується 
сплачувати страхові платежі у ви-
значені строки та виконувати інші 
умови договору. 

У ст. 979 ЦК і ст. 354 ГК, в яких 
також надані визначення догово-

ру страхування, збережено такі самі основні 
обов’язки сторін договору: страховик зобов’я-
зується у разі настання певної події (страхового 
випадку) виплатити страхувальникові або іншій 
особі, визначеній у договорі, грошову суму (стра-
хову виплату), а страхувальник зобов’язується 
сплачувати страхові платежі та виконувати інші 
умови договору. 

За юридичними ознаками договір страхуван-
ня є оплатним, взаємним, ризиковим (алеатор-
ним), диспозитивно реальним правочином  6. 
Основний обов’язок страхувальника — сплата 
страхових платежів, страховика — здійснен-
ня страхової виплати на користь страхувальни-
ка (або іншої особи) в разі настання страхового 
випадку. 

Укладенню договору страхування передує 
вивчення страхових ризиків. Страховий ри-
зик — це певна подія, на випадок якої прово-
диться страхування і яка має ознаки ймовірно-
сті та випадковості настання (ч. 1 ст. 8 Закону 
№ 85/96-ВР).

Ризик — це вірогідність настання страхово-
го випадку. Він виражає можливий обсяг відпо-
відальності страховика перед страхувальником. 
Вивчення ступеня можливості настання неба-
жаних подій дає змогу страховикові корегувати 
страховий фонд з метою повної відповідальності 
за страховими зобов’язаннями. Залежно від того, 
чи готовий страховик взяти на себе зобов’язання 
з відшкодування збитків у разі настання страхо-
вої події, ризик може бути страховий або нестра-
ховий. З огляду на це укладення договору стра-
хування відбувається, якщо подія, передбачена 
договором, є можливою (тобто її настання має 
вірогідний і незалежний від волі страхувальника 

6   Див.: Цивільне право України. Особлива частина. Підручник / За ред. О.В. Дзери, 
Н.С. Кузнєцової, Р.А.. Майданика. — К., 2014. — С. 715.

Зміст страхового зобов’язання становлять права та обов’яз-
ки його сторін, що відображається в договорі страхування, ви-
значення якого дані в ЦК, Господарському кодексі України та За-
коні № 85/96-ВР. Вони дещо відрізняються за формулюванням, 
але мають однакове юридичне значення

Основний обов’язок страхувальника — сплата страхових 
платежів, страховика — здійснення страхової виплати на ко-
ристь страхувальника (або іншої особи) в разі настання стра-
хового випадку
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характер) та випадковою (наперед ні настання її, 
ні сила впливу не відомі, але передчуваються)  7.  

У ризиковому страхуванні за договором 
страхувальник прагне нівелювати чи принаймні 
пом’якшити негативні для його майнового ста-
ну (або іншої застрахованої особи) наслідки, до 
яких у майбутньому можуть призвести ймовірні, 
випадкові події. Страхувальник погоджується 
сплатити страховику страхові платежі (внески, 
премії). Він розуміє, що страховий випадок може 
й не настати, і в такому випадку страхові платежі 
страховик йому не поверне. Але страхувальник 
цілком обґрунтовано розраховує одержати обу-
мовлену договором виплату (грошові кошти) в 
разі настання страхового випадку, будучи впев-
неним у тому, що існує юридичний обов’язок 
страховика здійснити страхову виплату.

Зі свого боку страховик, укладаючи договір 
страхування, оцінює страхові ризики з точки 
зору ймовірності та випадковості настання подій, 
які в договорі визначаються страховими випад-
ками. Страховик, приймаючи від страхувальника 
страхові платежі (внески, премії), також заздале-
гідь не знає, чи настане страховий випадок за до-
говором, чи ні. Він закономірно сподівається, що 
страховий випадок не настане, проте усвідомлює, 
що повинен бути готовим здійснити страхову ви-
плату в будь-який час  дії договору. 

Страховий випадок — подія, передбачена до-
говором страхування або законодавством, яка 
відбулася і з настанням якої виникає обов’язок 
страховика здійснити виплату страхової суми 
(страхового відшкодування) страхувальнику, 
застрахованій або іншій третій особі (ч. 2 ст. 8 
Закону № 85/96-ВР). Страховий випадок є істот-
ною умовою договору страхування відповідно до 
ст. 982 ЦК і ст. 16 Закону № 85/96-ВР.

Страховий випадок при ризикових видах 
страхування — це подія, що характеризується 
ознаками випадковості та ймовірності її настан-
ня, тобто така подія повинна мати позавольо-
вий характер. Тому якщо подія відбулася з волі 
7  Див.: К і н а щ у к  Л . Л .  Страхове право. Підручник. — К., 2007. — С. 127. 

(з  умислу, іноді — внаслідок грубої необереж-
ності) страхувальника (вигодонабувача, застра-
хованої особи), вона втрачає ознаки страхового 
випадку  8.

Підсумовуючи зазначене, очевидно, що при-
значення страхування — це страховий захист 
страхувальника, матеріальна складова якого про-
являється в разі настання страхового випадку. 
Тому інтереси страхувальника превалюють над 
підприємницькими інтересами страховика. 

У правовідносинах страхування настання 
страхового випадку — головна обставина, вста-
новлення якої зумовлює необхідність виконання 
страховиком свого основного обов’язку — здійс-
нення страхової виплати. Для майнового страху-
вання та страхування відповідальності обов’яз-
ковою умовою, що тягне за собою необхідність 

здійснення страховиком страхо-
вої виплати, є також завдання за-
страхованій особі збитків (шкоди) 
внаслідок настання страхового 
випадку. 

З огляду на указане, важли-
вого значення набуває правове 
регулювання реалізації страхови-
ком права відмови від здійснення 
страхової виплати, правильне ро-

зуміння особливостей підстав для такої відмови, 
визначених ст. 991 ЦК та ст. 26 Закону № 85/96-ВР, 
з точки зору обставин і фактів, які повинні бути 
встановлені.

Підстави звільнення страховика від виконан-
ня обов’язку здійснити страхову виплату прямо 
передбачені законом (ч. 1 ст. 991 ЦК та ч. 1 ст. 26 
Закону № 85/96-ВР). Але цей перелік не є вичерп-
ним. Закон дозволяє сторонам також передбача-
ти в договорі страхування й інші підстави для 
відмови у страховій виплаті, якщо це не супе-
речить закону (ч. 2 ст. 991 ЦК, ч. 2 ст. 26 Закону 
№ 85/96-ВР). 

Проаналізувавши вказані в законі підстави 
відмови страховика від здійснення страхової ви-
плати, можна зробити такі висновки. По-перше, 
відмова пов’язується переважно з поведінкою 
страхувальника або особи, на користь якої укла-
дено договір страхування  9. По-друге, страховик 
не здійснює виплати за подією, яка формально 
має ознаки страхового випадку, визначеного у 
договорі, але по суті не відповідає принципам 
імовірності та випадковості й цим випадком вва-
жатися не може. По-третє, відмова страховика 
8  Див.: Х у д я к о в  А . И .  Зазнач. праця. — С. 573. 
9   Див.: Цивільне право. Підручник. У 2 т. / За ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатє-
євої, В.Л. Яроцького. — Х., 2014. — Том 2. — С. 524.

Призначення страхування — це страховий захист страху-
вальника, матеріальна складова якого проявляється в разі 
настання страхового випадку. Тому інтереси страхувальника 
превалюють над підприємницькими інтересами страховика. 
У правовідносинах страхування настання страхового випад-
ку — головна обставина, встановлення якої зумовлює необ-
хідність виконання страховиком свого основного обов’язку — 
здійснення страхової виплати
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зумовлюється й наявністю для нього перешкод 
при визначенні обставин, характеру та розміру 
збитків (шкоди), завданих застрахованій особі 
внаслідок страхового випадку. 

Так, вчинення страхувальником чи особою, 
на користь якої укладено договір страхування, 
навмисних дій, якщо вони були спрямовані на 
настання страхового випадку (п. 1 ч. 1 ст. 991 ЦК, 
п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону № 85/96-ВР), або умисного 
злочину, що призвів до страхового випадку (п. 2 
ч. 1 ст. 991 ЦК, п. 2 ч. 1 ст. 26 Закону № 85/96-ВР), 
тягне за собою відмову страховика 
в здійсненні страхової виплати. Ця 
підстава для односторонньої відмо-
ви страховика у виконанні зобов’я-
зання не суперечить призначенню 
та цілям страхування, адже в тако-
му випадку подія, що відбулася, по 
суті не є страховим випадком, оскільки вона не 
була випадковою, залежала від волі страхуваль-
ника чи особи, на користь якої укладено договір 
страхування. 

Подання страхувальником завідомо неправ-
дивих відомостей про об’єкт страхування або 
про факт настання страхового випадку (п. 3 ч. 1 
ст. 991 ЦК, п. 3 ч. 1 ст. 26 Закону № 85/96-ВР), 
створення страховикові перешкод у визначен-
ні обставин, характеру та розміру збитків (п. 5 
ч. 1 ст. 991 ЦК, п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону № 85/96-ВР) 
також звільняє страховика від здійснення стра-
хової виплати. У цьому випадку вольові дії, по-
ведінка самого страхувальника перешкоджають 
страховику переконатися в тому, що подія дійсно 
є страховим випадком, та/або визначити розмір 
збитку, якого зазнав страхувальник (застрахова-
на особа). 

Якщо страхувальник одержав 
повне відшкодування збитків за до-
говором майнового страхування від 
особи, яка їх завдала, то матеріальна 
складова страхового захисту відпа-
дає, оскільки страхувальник само-
стійно обрав спосіб захисту своїх 
майнових інтересів і реалізував пра-
во вимоги, яке він має до особи, відповідальної 
за завдані збитки. Таким чином, страхувальник 
втрачає страховий інтерес за договором страху-
вання й страховик має право відмовитися від 
здійснення страхового відшкодування на під-
ставі п. 4 ч. 1 ст. 991 ЦК (п. 4 ч. 1 ст. 26 Закону 
№ 85/96-ВР). 

Зазначені в пунктах 1—4 ч. 1 ст. 991 ЦК (пунк-
тах 1—4 ч. 1 ст. 26 Закону № 85/96-ВР) підстави 
для відмови страховика від здійснення страхової 

виплати не викликають проблем у застосуван-
ні на практиці, оскільки досить чітко викладені 
з точки зору тих обставин і фактів, які підляга-
ють установленню для прийняття страховиком 
рішення про здійснення страхової виплати. Спо-
ри з приводу правомірності відмови страховика 
у здійсненні страхових виплат із цих підстав, як 
правило, не стосуються правозастосування зага-
лом, а ґрунтуються на різній оцінці страховиком 
та страхувальником тих чи інших обставин і фак-
тів у конкретних ситуаціях. 

Проте цього не можна сказати ще про одну 
підставу відмови страховика в здійсненні страхо-
вих виплат, яка визначена в п. 5 ч. 1 ст. 991 ЦК (п. 5 
ч. 1 ст. 26 Закону № 85/96-ВР). Згідно із зазначени-
ми нормами страховик має право відмовитися від 
здійснення страхової виплати у разі, зокрема, не-
своєчасного повідомлення страхувальником без 
поважних на те причин про настання страхового 
випадку. Це положення закону сформульовано 
таким чином, що виникають спірні питання щодо 
його застосування. Досить часто страховики ви-
нятково буквально тлумачать п. 5 ч. 1 ст. 991 ЦК 
(п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону № 85/96-ВР) і відмовляються 
від здійснення страхової виплати з указаної під-
стави, посилаючись на єдиний формально вста-
новлений факт — порушення страхувальником 
строку повідомлення про настання страхового ви-
падку, визначеного в договорі страхування.

Такий підхід до застосування п. 5 ч. 1 ст. 991 
ЦК та п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону № 85/96-ВР вважаємо 
неправильним. На нашу думку, в такому випадку 
слід вдатися до розширеного системного тлума-
чення цих норм у їх взаємозв’язку з іншими нор-
мами Закону № 85/96-ВР, гл. 67 «Страхування» 
ЦК та з урахуванням призначення страхування 
загалом, його принципів, функцій та зміс ту стра-
хового зобов’язання. Проаналізувавши в такий 
спосіб приписи статей 979, 982, 988—991  ЦК, 

Досить часто страховики винятково буквально тлумачать 
п. 5 ч. 1 ст. 991 ЦК (п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону № 85/96-ВР) і відмовля-
ються від здійснення страхової виплати з указаної підстави, 
посилаючись на єдиний формально встановлений факт — по-
рушення страхувальником строку повідомлення про настан-
ня страхового випадку, визначеного в договорі страхування

Повідомлення страховика про настання страхового випадку 
в строк, установлений договором страхування, безумовно є 
обов’язком страхувальника (застрахованої особи). Цей обов’я-
зок повинен виконуватися належним чином, адже не викликає 
жодних дискусій право страховика одержати інформацію про 
те, що страховий випадок настав
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статей 1, 8, 9, 16, 17, 20, 21, 25, 26 Закону  
№ 85/96-ВР, стали очевидними такі висновки. 

Повідомлення страховика про настання стра-
хового випадку в строк, установлений договором 
страхування, безумовно, є обов’язком страху-
вальника (застрахованої особи). Цей обов’язок 
повинен виконуватися належним чином, адже 
не викликає жодних дискусій право страховика 
одержати інформацію про те, що страховий ви-
падок настав. 

Страховик повинен перевірити причини й 
обставини настання певної події, визначитися з 
тим, чи визнає він цю подію страховим випадком, 
провести розрахунки страхової виплати, офор-
мити відповідні документи, а також здійснити 
страхову виплату в передбачений договором 
строк. Зрозуміло, що можливість вчинення цих 
дій страховиком та ефективність їх результатів 
залежать від часу, який минув із моменту настан-
ня страхового випадку до моменту одержання 
повідомлення про нього страховиком.    

Однак варто враховувати, що за змістом стра-
хового зобов’язання здійснення страховиком 
страхової виплати — це його головний обов’я-
зок. У виконанні цього обов’язку власне й полягає 
призначення правового інституту страхування. 
Тому можна стверджувати, що строк для пові-
домлення про страховий випадок установлюється 
не для того, щоб у разі його пропуску страховик 
мав формальний привід відмовитися здійснювати 
страхову виплату, а навпаки — цей строк слугує 
гарантією подальшого здійснення страховиком 
своїх прав та виконання обов’язків за договором. 

З огляду на зазначене, факт порушення стра-
хувальником визначеного договором строку по-
відомлення страховика про настання страхово-
го випадку сам по собі не повинен бути єдиною 
підставою для відмови у здійсненні страхової ви-
плати. Насамперед за прямим приписом п. 5 ч. 1 
ст. 991 ЦК та  п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону № 85/96-ВР 
підлягають оцінці причини несвоєчасного по-
відомлення про настання страхового випадку. 
Проте у будь-якому разі цей факт матиме правове 
значення, коли буде встановлено, що таке пору-
шення строку повідомлення дійсно перешкодило 
страховику розслідувати обставини страхового 
випадку, дослідити його причини, визначитися 

з характером події, оформити відповідні доку-
менти, визначити розмір збитків. Якщо подібних 
перешкод порушення строку повідомлення про 
страховий випадок не створило, страховик пови-
нен здійснити страхову виплату. 

Бажано, щоб такі наслідки порушення стра-
хувальником строку повідомлення страховика 
про настання страхового випадку були визначені 
на рівні закону. Країни континентального права 
з подібною до української правовою системою 

йдуть саме таким шляхом. 
Наприклад, у Польщі в Ци-

вільному кодексі (§ 1 та § 3 
ст.  818) передбачено, що договір 
страхування або загальні прави-
ла страхування можуть передба-
чати обов’язок страхувальника 

повідомити страховика про страховий випадок 
у визначений термін. У разі порушення страху-
вальником цього обов’язку умисно чи в результа-
ті грубої недбалості, страховик може відповідно 
зменшити страхове відшкодування, якщо пору-
шення спричинило збільшення шкоди або уне-
можливило встановлення страховиком обставин 
і наслідків страхового випадку  10. За ст.  961 Ци-
вільного кодексу Російської Федерації невико-
нання страхувальником обов’язку з повідомлен-
ня страховика про настання страхового випадку 
дає страховику право відмовити у виплаті стра-
хового відшкодування, якщо не буде доведено, 
що страховик своєчасно дізнався про настання 
страхового випадку або що відсутність у стра-
ховика відомостей про цей випадок не могла по-
значитися на його обов’язку виплатити страхове 
відшкодування  11. 

Вітчизняний ЦК, як і Закон № 85/96-ВР, у своїх 
нормах не містить подібних прямих вказівок про 
конкретні наслідки порушення страхувальником 
строку повідомлення страховика про настання 
страхового випадку, які повинні наступити для 
того, щоб страховик одержав право відмовити-
ся здійснювати страхову виплату. Проте це не 
означає, що сам лише факт такого порушення 
обов’язково тягне за собою право страховика, 
адже сама сутність страхування, зміст страхового 
зобов’язання свідчать про протилежне.    

Прихильники подібного підходу до цієї про-
блеми є й серед представників української циві-
лістичної науки. Наприклад, В.П. Янишен, аналі-
зуючи зміст страхового зобов’язання, зазначає: 
несвоєчасне повідомлення страхувальником 

10   Див.: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
11   Див.: http://www.zakonrf.info/gk/961/ 

Можна стверджувати, що строк для повідомлення про стра-
ховий випадок установлюється не для того, щоб у разі його 
пропуску страховик мав формальний привід відмовитися 
здійснювати страхову виплату, а навпаки — цей строк слугує 
гарантією подальшого здійснення страховиком своїх прав та 
виконання обов’язків за договором
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(вигодонабувачем) про настання страхового ви-
падку без поважних на те причин є підставою 
для відмови у страховій виплаті, але страховик 
не може бути звільнений від обов’язку здійснити 
страхову виплату, якщо таке несвоєчасне пові-
домлення жодним чином не впливає на обстави-
ни настання страхового випадку та розмір запо-
діяних ним збитків  12.

Схожі висновки можна зробити також і у 
випадку, коли договором страхування перед-
бачаються інші, ніж визначені пунктами 1—5 
ч. 1 ст. 991 ЦК (пунктами 1—5 ч. 1 ст. 26 Закону 
№ 85/96-ВР), підстави відмови страховика від 
здійснення страхової виплати. Закон допускає 
таку можливість і страховики користуються нею, 
визначають у правилах страхування та/або в до-
говорі страхування додаткові обов’язки страху-
вальника, пов’язуючи невиконання будь-яких 
умов договору чи вимог правил страхування з 
відмовою у здійсненні страхової виплати чи змен-
шенням її розміру  13. Поширеною є практика по-
кладення саме на страхувальника обов’язку нада-
вати страховику у визначений договором строк 
досить широкий перелік документів (довідок, 
актів тощо) для підтвердження факту настання 
страхового випадку, його причин та наслідків  14.

На нашу думку, такі положення правил стра-
хування чи договорів страхування допустимі, 
оскільки договори страхування укладаються від-
повідно до правил страхування (ч. 3 ст. 16 Зако-
ну № 85/96-ВР) і закон допускає встановлення 
договором інших, окрім прямо визначених у ч. 1 
ст. 989 ЦК, обов’язків страхувальника (ч. 2 ст. 989 

12   Див.: Цивільне право. Підручник. У 2 т. / За ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фа-
тєєвої, В.Л. Яроцького. — Х., 2014. — Том 2. — С. 527.
13   Див., наприклад: Правила добровільного страхування наземних транспорт-
них засобів (крім залізничного) ЗАТ «Страхова компанія «Українська страхова  
група» (п. 13.21.5). — http://ukringroup.com.ua/upload/ukringroup/content/files/
PS%20TZ.pdf
14  Див.: Та м  с а м о , п. 12.1.7. 

ЦК). Такі інші обов’язки, якщо вони погоджені 
сторонами договору страхування, страхувальник 
повинен виконувати. Але потреба правової оцінки 
дій страховика, безумовно, виникає в тому випад-
ку, коли він відмовляється здійснювати страхову 
виплату в повному обсязі, посилаючись на те, що 
страхувальник не виконав певну умову договору 
страхування і не надав того чи іншого документа 

на підтвердження факту настання 
страхового випадку, його причин та 
наслідків (наприклад, довідку про 
реєстрацію чи обставини дорож-
ньо-транспортної пригоди, довідку 
органів внутрішніх справ про факт 

і обставини настання події, що має ознаки стра-
хового випадку, довідку про стихійне лихо в місці 
настання страхового випадку тощо). 

У цьому випадку правова оцінка відмо-
ви страховика в здійсненні страхової випла-
ти повинна так само базуватися на основному  
висновку: за законом головний обов’язок стра-
ховика — здійснення відповідної виплати. Вказа-
ний обов’язок виникає в разі настання страхово-
го випадку, а не у зв’язку з формальним фактом 
подання саме страхувальником широкого перелі-
ку документів як доказів певної події. 

Законом (ч. 1 ст. 990 ЦК, ч. 1 ст. 25 Закону 
№ 85/96-ВР) закріплено, що страховик здійс-
нює страхові виплати відповідно до умов до-
говору на підставі заяви страхувальника (його 
правонаступника, іншої особи, визначеної до-
говором) і страхового акта (аварійного серти-

фіката) за встановленою страхо-
виком формою, який складається 
страховиком або уповноваженою 
ним особою (аварійним коміса-
ром). Тобто законодавець вважає, 
що страхувальник для вирішення 
питання про здійснення страхо-
вих виплат зобов’язаний подати 

страховику заяву. 
Визнаємо допустимим, коли в правилах 

страхування чи договорі страхування міститься 
обов’язок страхувальника подавати інші доку-
менти, зокрема й на підтвердження факту настан-
ня страхового випадку, його причин та наслідків. 
Таким чином сторони договору добровільно по-
діляють між собою тягар збору інформації, дока-
зів, необхідних для виконання страховиком свого 
обов’язку. Однак за приписами закону (п. 2 ч. 1 
ст. 988 ЦК, п. 2 ч. 1 ст. 20 Закону № 85/96-ВР) саме 
страховик зобов’язаний протягом двох робочих 
днів, як тільки стане відомо про настання стра-
хового випадку, вжити заходів щодо оформлення 

 Правова оцінка відмови страховика в здійсненні страхової ви-
плати повинна так само базуватися на основному висновку: 
за законом головний обов’язок страховика — здійснення від-
повідної виплати. Вказаний обов’язок виникає в разі настання 
страхового випадку, а не у зв’язку з формальним фактом по-
дання саме страхувальником широкого переліку документів 
як доказів певної події

Поширеною є практика покладення саме на страхувальни-
ка обов’язку надавати страховику у визначений договором 
строк досить широкий перелік документів (довідок, актів 
тощо) для підтвердження факту настання страхового випад-
ку, його причин та наслідків
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всіх необхідних документів для своєчасного 
здійснення страхової виплати страхувальникові. 

Для виконання цього обов’язку страховик на-
діляється повноваженнями в обсязі, достатньому 
для перевірки повідомлення страхувальника про 
настання страхового випадку та розслідування 
певної події. Страховик вправі самостійно з’ясо-
вувати причини та обставини страхового випад-
ку, робити запити про відомості, пов’язані з ним, 
до правоохоронних органів, банків, медичних 
закладів та інших підприємств, установ і органі-
зацій, що володіють інформацією про обставини 
страхового випадку. Останні відповідно зобов’я-
зані надавати страховику відомості, пов’язані зі 
страховим випадком, у тому числі й дані, що є 
комерційною таємницею (частини 4—5 ст. 25 За-
кону № 85/96-ВР). Як правило, страховики зазна-
чають про такі свої права й у власних правилах 
страхування  15.      

Враховуючи вказане, не повинен вважатися 
безумовною підставою для відмови страховика в 
здійсненні страхової виплати сам по собі той факт, 
що страхувальник порушив строк надання стра-
ховику визначених у договорі страхування доку-
ментів на підтвердження страхового випадку, чи 
не подав якогось із документів або подав його не 
в тій формі, яку вимагає страховик. У кожному 
конкретному випадку слід визначатися з причи-
нами, які призвели до формального порушення 
страхувальником цих умов договору, а також пе-
ревіряти, чи створює таке порушення для страхо-
вика перешкоди у з’ясуванні причин та обставин 
події, яка сталася, чи мав він у такому випадку 
змогу переконатися, що подія дійсно є страховим 
випадком.

У протилежному випадку, на нашу думку, ви-
никає ситуація, коли обов’язку страхувальника, 
визначеному в договорі чи правилах страхуван-
ня (наприклад, надати страховику довідку про 
стихійне лихо), невиправдано, з формальних мір-
кувань надається вагоміше значення, ніж головно-
му обов’язку страховика, перед баченому законом 
15   Див.: Та м  с а м о , пункти 10.3.4, 10.3.15. 

(здійснення стра хової виплати). Таким чином 
зменшується значення юридичної складової стра-

хового захисту й розривається за-
кономірний причинно-наслідко-
вий зв’язок між фак том настання 
страхового випадку та здійсненням 
страховиком виплати, чим спотво-
рюється сама ідея страхування, 
його суть і призначення. 

Правильний, на нашу думку, шлях за-
стосування норм ст. 991 ЦК та ст. 26 Закону  
№ 85/96-ВР при розгляді спорів, пов’язаних із 
відмовою страховиків у здійсненні страхової ви-
плати, останнім часом простежується й у судовій 
практиці, принаймні на рівні Верховного Суду 
України та вищих спеціалізованих судів. Відпо-
відні висновки можна знайти в аналізі судової 
практики розгляду цивільних справ, що вини-
кають з договорів страхування, проведеному в 
2011 р. Верховним Судом України  16, постанові 
пленуму Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ від 
1 березня 2013 р. № 4 «Про деякі питання засто-
сування судами законодавства при вирішенні 
спорів про відшкодування шкоди, завданої дже-
релом підвищеної небезпеки» (п. 19), оглядово-
му листі Вищого господарського суду України 
від 14 січня 2014 р. № 01-06/15/2014 «Про деякі 
питання практики вирішення спорів, що вини-
кають з правовідносин страхування»  17. 

Підсумовуючи зазначене, вважаємо, що пра-
возастосування в спорах, пов’язаних із оскар-
женням у судовому порядку відмови страхови-
ка у страховій виплаті, потребує розширеного 
системного тлумачення норм ЦК і спеціальних 
законів, з урахуванням специфіки та призначен-
ня страхування як правового інституту, його ок-
ремих видів. Єдність судової практики в таких 
спорах, безумовно, важлива, як, власне, і в будь-
яких інших, що розглядаються судами. 

Проте не менш важливо, щоб страховики пра-
вильно застосовували закон, реалізовуючи своє 
право на відмову в страхових виплатах. Питання 
здійснення страховиком страхової виплати повин-
но вирішуватися згідно з договором страхування 
без зайвого примусу, на засадах добросовісності, 
розумності та справедливості. 

16   Див.: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/647151BD4CCE0
0E7C2257B7C004A8B79
17   Див.: http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/1384/ 

Не повинен вважатися безумовною підставою для відмови 
страховика в здійсненні страхової виплати сам по собі той 
факт, що страхувальник порушив строк надання страховику 
визначених у договорі страхування документів на підтвер-
дження страхового випадку чи не подав якогось із документів, 
або подав його не в тій формі, яку вимагає страховик



        В і т а є м о  к о л е г !

5 травня виповнилося 65 років  
судді Верховного Суду України у відставці,  

заслуженому юристу України 
Черногузу Федору Федоровичу.

На посаді судді він працював 26 років,  
з них 6 років — у Верховному Суді України.

3 травня відзначила 60-річний ювілей  
суддя Верховного Суду України,  

заслужений юрист України  
Кузьменко Олена Тимофіївна.

Стаж її роботи на посаді судді становить 27 років,  
8 з яких — у Верховному Суді України.

9 травня відсвяткувала 55 років  
суддя Верховного Суду України,  

заслужений юрист України  
Жайворонок Тетяна Євгенівна.

Суддівській справі вона присвятила 22 роки,  
6 з яких — у Верховному Суді України.

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 посиланням на 
джерело

З деякими матеріалами журналу можна ознайо-
митися на офіційному web-сайті Верховного Суду 
України
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Судові рішення Верховного Суду України у цивіль них  
справах. 2013 / За заг. ред. А.Г. Яреми. — К., 2014. — 608 с.

Судові рішення Верховного Суду України у цивільних 
 спра  вах. 2014 / За заг. ред. А.Г. Яреми. — К., 2015. — 728 с.

У збірниках вміщено постанови Верховного Суду України, прийняті протягом 
2013 та 2014 років за наслідками розгляду заяв про перегляд судових рішень у ци-
вільних справах з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної 
інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, 
а також із підстави встановлення міжнародною судовою установою порушення 
Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.

Ці постанови супроводжуються правовими висновками Верховного Суду 
 України про правильне застосування норм матеріального права щодо спірних 
правовідносин. До збірників також включено прийняті у той самий період поста-
нови Верховного Суду України у справах, в яких не встановлено неоднакового за-
стосування одних і тих самих норм матеріального права.

Видання розраховані на професійних суддів, адвокатів, прокурорів, науковців, 
викладачів і студентів юридичних навчальних закладів, а також на всіх, хто ціка-
виться судовою практикою.

Практика Верховного Суду України в адміністративних   
справах за 2014 рік. — К., 2015. — 212 с.

У збірнику вміщено постанови Верховного Суду України, прийняті протягом 
2014 р. за наслідками розгляду заяв про перегляд судових рішень в адміністра-
тивних справах з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної 
інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах.

Ці постанови супроводжуються правовими висновками Верховного Суду 
України про правильне застосування норм матеріального права у спірних право-
відносинах. До того ж до збірника включено прийняті у той же період постанови 
Верховного Суду України у справах, в яких не встановлено неоднакового засто-
сування одних і тих самих норм матеріального права. Також у збірнику міститься 
класифікатор справ адміністративної юрисдикції, розроблений Судовою палатою 
в адміністративних справах Верховного Суду України.

Видання розраховане на професійних суддів, адвокатів, прокурорів, науков-
ців, викладачів і студентів юридичних навчальних закладів, а також на всіх, хто 
 цікавиться судовою практикою.
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