
Створення та розвиток системи
ювенальної юстицп'в Україні

Про практику застосування судами
“законодавства про кримінальну
відповідальністьза легалізацію
(відмивання) доходів, одержаних
злочиннимшляхом

,Апвлізроботи судів загальної
юрисдикціі'у 2004 р.
(за даними судової статистики)

Рішення Європейського суду
3 при людини

Спірні питання відшкодування
моральноїшкоди

до бОчріччя Пера-мот
у Великій Вітчизняній війні



Офіційне науково-практиків видання.
Вушош/п'ьдванадцять разів на рік

Засноване 22 ЛИПНЯ 1994 р.
Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ Мэ 7710 від 12 серпня 2003 р.

Засновник- Верховх-шй Суд України

Журнал включенодо переліку
науковихфахових видань

постановою Президії ВАКУкраїни
від 9 лютого 2000 р. М:.) 2-02/ 2

АЗТасгісаІ] іииепііе

== [; во-ррактичної
«

, ,
иток системи

,»
3- » :ід 12 квітня

Голова редакційної колегії- ІШПишшчук
Редакційна колегія:

В-Т- Білоус, іііс-ргасгісаІ сопіеґепсе к
О.Ф. Вотсон, ої ]пуепііе,!изсісе зузтет

'

І.П.Домбровський, " - 13
В.В. Земляной,

Н.О. Кирєєва (к.ю.н.),
Л.М. Козаченко (відп. секретар),

В.В.Кривенко,
Н.С. Кузнецова (дюн.),

В.Д.Лисак,
Ф.М.Марчук.
С.М. Міщенко,

В.П.Потапенко,
З.В. Ромовська(дюн.),
А.О.Сєліванов (дюн.),

М.П.Селіванов (заступник голови редколегії),

оіте Биргете Соиг; оїЦКШ/[і!
тику застосування судами ,

, .ства про кримінальнувідпові ьність
Є.Ф. Стрекалов. , «: ацію (відмивання)доходів, одержани ,

В.].Шакун (дюн.), .
- .. м шляхом

М.Є.Шумило(дюн.), = Яапоф Пленум даюСуауУкраіни .

А.Г.Ярема кфпщгіоб. . 4
' '

»

?!)? ііеІЇі'двіа оп об'єднала]
ОШЕЗ ; ”

'

сітіойо]с гт Р!-
Редакщя не завжди ПОДІЛЯЇЄ . , 417"! ['5атм.думкуавторівстатеи. .

За точність наведениху статтях даних.
' .'

4 .,"посилань на нормативні акти 5: КГПИКО .

й інші джерела відповідають автори ? .

Передрук опублікованих у журналі матеріалів
здійснюєтьсяза письмовимдозволом ,а

голови редакційної колегії
з обов'язковимпосиланнямна джерело

ьких ранах ,"

Анотована інформація про черговий номер ;

журналу ще до виходу його у світ подаєтьсяна
шеЬ-сайтіВерховного Суду України .

й:гр://шшш.зсоитг.9оо.иа ,“

© ВерховнийСуд України, 2005





ВЕРХОВНОГО

суду

юних,

країни

*

Одним із наслідків економічноїта сошальн0і кризи в Украіні є те.
шо «стан злочинності серед неповнолітніх порівняно з минулими
роками значно погіршився», Цей висновок з аналізу матеріалів
судової практики Верховного Суду України ііідтверджується
статистичнимиданими: якщо в 1992 р. було засуджено 11 629 не-
повнолпніх,то в 2004 - 21 806, тобто майже вдвічі більше. Отже. в
Украі'Ні постала ще одна складна проблема * забезпечення
достойного майбутнього лідростаючомупоколінню.

Ця одвічна проблема людства загострюється. як свідчить
історія, в часи суспільних катаклізмівта перетворень. Один із шляхів
ії розв'язання знайшли в кінці ХІХ ст. у США, де Під час спалаху
злочинності підлітків у Чикаго був створений перший ювенальний
суд. Досвщ США перейняли на початку минулогостоліття в багатьох
країнах. у тому числі й у Російській імперії ( 1910 р.).

Таким чином, у світі з'явився новий інструмент впливу на зло-
чинність неповнолітніх ; ювенальна юстиція. На сьогодш вона за-
проваджена в судовихсистемах Австралії, ВеликоїБританії, Єгипту,
Ізраїлю, іспанії, Італії, Канади, Нідерландів, НІМЄЧЧИНИ. Нової

Зеландіі, США, інших країн. розробляється законодавство шодо
запровадження ювенальнихсудів у Російській Федераціі. Основним
принципомцього правосуддя є доктрина ”ра/еле раґі'іае” (Від лат. *

батько країни, спаситель), видно з якою держава Відповщає за не-
повнопітніх. захищаючи іх від шкідливого оточення й застерігаючіі
від небезпечної поведінки.Підлітки за своїми психологічнимиособ
ливостями ше не здатні повноюмірою усвідомлювати своі вчинки і

Відповщати за них перед законом, проте їх можна перевиховати та
допом0і ти адаптуватися в суспільстві.Що ж до реального втілення
цих принципіву життя. то кожна країна.де є спеціатзовані суди для
неповнолітніх,запроваджує ці принципи відповщнодо свого нашо
нального законодавства та інших чинників, насамперед сошальних.
Зрозуміло, що ювенальна юстишя виходить далеко за рамки суто
юриспруденції. До роботи з підпітками, які вступили в конфлікт із
законом, залучаються працівникисоціальнихслужб та недержавних
організацій, педагоги. психологий Фахівці інших галузей. Централь-
ною установою ювенальної юстиції все ж є суд. але з багатьма
специфічними особливостями.

.) М'ЇЦБ/і уііоь



Україна як соціальна держава, що визначено у ст 1 Конституції,
нині має взяти на себе відповідальністьза ту частинупідростаючого
покоління, яка стала на злочиннийшлях

Не менш важливим аспектом цієї болючої проблеми в запобі-
гання злочинності дітей та неповнолітніх. Ініціатором запрова-
дження ювенальної юстиції в нашій країні став Верховний Суд
України. Суддя цього суду Я.В. Мачужак пояснює: «Процеси,що від-
буваютьсяостаннімироками в нашомусуспільстві,вкрай негативно
впливають на Формування молодого покоління та відображаються,
як у дзеркалі, у долях дітей. ВерховнийСуд став ініціаторомзапро-
вадження ювенального правосуддя в нашій країні, тому що до нас
надходить статистика про злочинність неповнолітніх, з якої можна
зробити один висновок- майбутнє народу України під загрозою».

Ці слова прозвучали на науково-практичнійконференції «Ство-
ренняювенальноїюстиції в Україні», що відбулась у ВерховномуСуді
11Ї12 квітня 2005 р. У роботі форуму взяли участь відомі вчені,

представники судової системи України, Міністерстваюстиції, Гене-
ральної прокуратури,Міністерстваохорони здоров'я, Міністерства
освіти і науки, Міністерствау справах молоді та спорту (раніше -
у справах сім'ї, дітей та молоді),Міністерствавнутрішніх справ, Дер-
жавного департаменту з питань виконання покарань, Державного
центру соціальних служб для молоді, Всеукраїнського комітету
захисту прав дітей, Українського центру «Порозуміння», міжнародні
експерти, з допомогою яких вивчається зарубіжний досвід, здій-
снюються відповідні проекти і розроблюються основоположнідоку-
ментищодо зазначеноїсистеми правосуддя, представники громад-
ськості та журналісти Учасників конференції привітав Надзвичай-
ний і ПовноважнийПосол Канади в Україні Ендрю Робінсон.

У вступному слові Перший заступник Голови Верховного Суду
П.П. Пилипчук наголосив, що для України становлення ювенальної
юстиції в актуальною проблемою, оскільки «ми можемо втратити
наше майбутнє», а тому необхідно звернутися до парламенту й

уряду, щоб у правосудді щодо неповнолітніх відбувся певний
законодавчий поштовх. «до цієї науково-практичноїконференції ми
йшли майже рік», - зазначив він

Форумупередувала копітка робота. У ВерховномуСуді вивчено
досвід багатьох країн світу. При цьому теорію було перенесено у

практичну площину. Зокрема, понад рік тому була започаткована
робота над спільним українсько-канадським проектом щодо роз-
витку ювенальноїюстиції в нашій країні. Канадське агентство з між-
народного розвитку (КАМР) в рамках зазначеного проекту надало
допомогу в проведенні самої конференції, що є першим етапом
співпраці, запланованої на п'ять років. Країну КленовогоЛистка від-
відали судді й працівникиінших структурнашої країни для вивчення
діяльності ювенальних судів, соціальних чинників, що штовхають
підлітків на конфлікт із законом, та методів запобігання злочинності.

У документах Верховного Суду України та під час проведених
конференцій, круглих столів і робочих зустрічей наголошується, що
запровадження ювенальної юстиції в комплексною проблемою, до
вирішення якої залучаються представники як міністерств і відомств
України, так і недержавних організацій. Отже, форум для більшості

його учасників став певним підсумком тривалої співпраці в цьому
напрямі. Понад рік тому була створена робоча група із представ-
ників Верховного Суду, Міністерстваюстиції, Генеральної прокура-
тури, Всеукраїнського комітету захисту прав дітей, Українського
центру «Порозуміння» на чолі з П.П. Пилипчуком, яка у співробіт-
ництві з міжнародними експертами розробила проект Концепції

створення та розвитку системи ювенальноїюстиції в Україні.
Метою конференції було, зокрема, обговорення й доопрацю-

вання Концепції ювенальної юстиції для подання її на розгляд
парламенту та уряду України. В цьому документі передбачено
створити відповіднунаціональнудержавну програму.

Пропонуємоувазі читачів витяги з доповіді Першогозаступника
Голови Верховного Суду України П.П. Пилипчука про запроваджен-
ня ювенальноїюстИції в нашій країні.

Шановні учасники конференції!
Як не прикро визнати, розбудовувати нову Україну, нову дер-

жаву виявилося значно складніше, ніж це уявлялося в 1991-
1992 рр. Втілення в життя перетворень, які були зумовлені ідео-
логією реформування державного, суспільного й економічногоуст-
рою, відбувалося та відбувається в умовах деструктивних еконо-
мічних і соціальних процесів у країні, кризових явищ у промисло-
вості, кредитно-банківській та фінансовій сферах, соціального
розшарування, занепаду моральних устоїв. Необдуманість та по-
спішність окремих реформ ще більше загострили суспільні відно-

сини, породили нові соціальні явища та небачені раніше прояви
суспільногоантагонізму.

Ці глобальні процеси і явища змусили більшістьлюдей змінити
спосіб життя та типи поведінки, і, руйнуючи стереотипи, знаходити у

нових умовах нові можливості забезпечити свої матеріальні та
духовні потреби.

Значною мірою все це вплинулона стан злочинності, яка стала
істотнимдеструктивним чинникому житті суспільства.

Особливе занепокоєння викликають кількісні та якісні показ-
ники, що характеризують злочинність неповнолітніх, оскільки тен-
денції у динаміці такої злочинності, які можна виявити на основі
статистичних даних і вивчення конкретних кримінальних справ. є
невтішнимиь

Щорічно кількість неповнолітніх, засуджених за вчинення зло-
чинів, зростає і якщо в 1991 р. було засуджено 11,4 тис. неповно-
літніх, то в 2004 р. цей показникзріс до 21 ,8 тис., тобто майже вдвічі
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нання покарань, Всеукраїнського комітету захисту дітей, інших

державних і недержавних установ та організацій, ряд круглих столів
і тренінгів. Істотну підтримку вивченню цього питання надають
Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ), Міжнародний фонд «Відродження»,
Канадськеагентство міжнародногорозвитку (КАМР).

За загальними уявленнями, система ювенальної юстиції в Ук-

раїні мае включати ювенальні (спеціалізовані) суди, спеціальні
органи профілактики, контролю і захисту, спеціалізовані органи
досудового слідства, установи відбуванняпокарання, реабілітаціїта
соціальноїадаптації.

.

Ювенальнийсуд як базовий орган у системі ювенальноїюстиції
має не тільки з'ясовувати обставини злочину, а й ретельно вивчати
причинита умови, що сприяли асоціальній поведінці підлітка, вжи-
вати заходів до їх усунення, з'ясовувати ступінь антисоціальних
установок і виходячи з нього застосовувати адекватні заходи
кримінально-правового впливу, контролювати діяльність інших

органів,що входятьдо цієї системи. Метою діяльності такого суду є
не покарання неповнолітнього, а здійснення щодо нього комплексу
заходів, спрямованих на індивідуальне піклування, виховання,
захист від негативного впливуоточення.

Очевидно,що створення системи ювенальноїюстиції - справа
не одногодня чи року. Потрібні насамперед законодавчий ПОШТОВХ,

воля законодавця і уряду та вирішення далеко не простих питань
Фінансового, організаційного й кадрового забезпечення, а також
подолання стереотипів у свідомості як пересічних громадян, так
і відповідних фахівців.

Водночас уже на сьогоднішньому етапі є можливість здійснити
певні кроки в напрямі створення у нашій країні системи ювенальної

юстиції. Зважаючи на істотні особливості провадження у справах
про злочини неповнолітніх,відповіднодо ч. 3 ст. 19 Закону «Про су-
доустрійУкраїни», необхідно завершити запровадження спеціаліза-
ції суддів із розгляду справ цієї категорії, забезпечити таких суддів
необхідною методичною літературою, провадити з ними постійні

заняття з метою вдосконалення професійного рівня та набуття ними
знань у галузі дитячої і юнацькоїпсихології.

Найближчим часом в Україні заплановано створити кілька
модельних ювенальних судів, які здійснюватимуть свою діяльністьз
огляду на досвід тих країн, де такі суди мають тривалі традиції.

Уже сьогодні судам слід активніше залучати громадськість до
вирішення питань, що виникають при розгляді справ щодо
неповнолітніх та при виконанні вироків чи інших судових рішень
щодо них, а також всіляко підтримувати діяльність тих громад-
ських організацій, які ставлять за мету до судового розгляду
справи досягнути примирення між неповнолітнім, який вчинив
злочин, і потерпілим.

Великі сподівання ми пов'язуємо з конференцією, яка прово-
диться сьогодні. Організатори конференції планували не тільки

обговорити проблеми становлення ювенальноїюстиціі,а й схвалити
проект Концепції запровадження ювенальноїюстиції в Україні.

Я запрошую вас взяти активну участь в обговоренні проекту
Концепції. Після схвалення учасниками конференції вона буде пе-
редана парламенту і уряду, що засвідчить активу позицію всіх

відомств та установ, які ми представляємо, і, я вважаю, сприятиме
проведенню найближчимчасом моніторингузаконодавства, напра-
цюванню проектів законодавчих актів щодо ювенальної юстиції,
здійсненню інших необхіднихзаходів на найближчіроки.

Резолюція
Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Створення та розвитоксистеми
ювенальноїюстиції в Україні»

м. Київ

Учасники Всеукраїнськоїнауково-практичноїконференції
«Створення та розвитоксистеми ювенальноїюстиції в Україні»,
що зібрала представників правової системи України, органів влади,
освіти, громадських і благодійних організацій України,

обговоривши актуальні питання формування ювенальної
юстиції в Україні, сучасну практику здійснення правозахисту
та правосуддя щодо неповнолітніх;

розглянувшиприклади зарубіжного досвіду запровадження
та розвитку ювенальної юстиції;

розглянувши проект національноїКонцепції створення та роз-
витку системи ювенальноїюстиції в Україні;

врахувавши думки та пропозиції,висловленіпід час проведення
пленарнихі секційних засідань цієї конференції;

керуючись Конституцією України;

виходячи з норм чинногозаконодавства України та роз'яснень
судової практики, зокрема КК, КПК України, галузевого законодав-
ства, постановПленуму ВерховногоСуду України;

беручи до уваги міжнародні зобов'язання України у сфері
захиступрав дитини;

12 квітня 2005 р,

узагальнивши рекомендації та пропозиції робочої групи, до
складу якої увійшли представники Верховного Суду України,
ГенеральноїпрокуратуриУкраїни, Міністерстваюстиції, Міністерства
освіти та науки, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства у
справах молоді та спорту, Державного департаменту з питань
виконанняпокарань, провіднихнеурядовихорганізацій;

ознайомившись із позитивним досвідом запровадження
ювенальної юстиції в Канаді під час поїздки групи українських
експертівдо провінції Саскачеван,

ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:
1. Ухвалити проект національної Концепції створення та

розвитку системиювенальноїюстиції в Україні;

2. ЗапропонуватиВерховному Суду Українита Міністерству
юстиції України ініціювати затвердженнянаціональної Концепції
створення та розвитку системи ювенальноїюстиції в Україні у
встановленомупорядку.

Головаредакційноїради конференції,
голова робочої групипроекту
«Створеннята розвиток системи
ювенальноїюстиціі'в Україні» П.П. Пилипчук

Секретар редакційноїради конференції О.М. Рибак
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ой; Проект
Ее;- Концепція створення та розвитку
%% системи ювенальноїюстиції
% в Україні
ІС

І. Обгрунтування необхідностістворення концепції
Головним обов'язком держави є забезпечення прав і свобод

людини, у тому числі неповнолітніх, серед яких найважливіші -
право на безпечне дитинство при достатньому життєвому рівні,
право на опіку та піклування, виховання з боку батьків або осіб, що
їх замінюють, на охорону здоров'ята лікування, відпочинок,доступ
до безоплатної повної загальної та професійної освіти, право на
житло, на справедливий судовий розгляд із забезпеченням права
на захист на всіх етапах судового процесу.

Розвиток держави неможливий без підтримки сім'ї, підвищен-
ня авторитету та цінностей сімейних і родинних зв'язків, вихо-
вання поваги до батьків, дорослих, старшого покоління.

Високий рівень злочинності серед неповнолітніх, кризові яви-
ща у соціальній та економічній сферах в Україні викликають не-
обхідність посилити соціальний захист дітей, визначити пріори-
тетні напрями у цій важливій роботі, одним з яких є увага до дітей
при виникненні у них конфлікту із законом.

На забезпечення основних прав неповнолітніх й спрямована
Концепція створення та розвитку системи ювенальної юстиції в
Україні (далі - Концепція).

При аналізі причин підвищення рівня дитячої злочинності й по-
шуку шляхів виходу України з такої ситуації чи не найважливішим є
з'ясування питання про характер і роль держави в регулюванні
процесів здійснення правосуддя щодо дітей. Чинниками, що впли-
нули на вибір саме цього напряму у сфері захисту прав дітей, - при
виникненні конфлікту із законом - стали: різкий спад вироб-
ництва, розбалансування економічних відносин, зростання без-
робіття, зниження сукупного доходу сім"ї, руйнування інституту
дитячих дошкільних закладів, зменшення доступності медичних
послуг, погіршення екологічнихумов тощо. Ці обставини призвели
до погіршення демографічних показників, підвищеннядитячої без-
притульності, зростання рівня дитячої злочинності,

У нових умовах держава має запровадити більш прогресивну
систему соціальної реабілітації дітей, котрі вступили у конфлікт із
законом, яка б відповідала сучасним вимогам.

Міжнародната вітчизняна практика свідчить, що запроваджен-
ня ювенальної юстиціїє важливим фактором, який позитивно впли-
ває на суспільство та сприяє зміцненню позицій місцевих громад.
Ефективноюскладовою ювенальної юстиції є програми з відновно-
го правосуддя: це й виховнийвплив на правопорушника, і профілак-
тика вчинення повторних правопорушень, і сприяння соціальній
адаптації та реінтеграції правопорушниківу суспільство.

Ювенальна юстиція існує вже понад 100 років. Піонером у цій
справі стали США, де у 1899 р. було створено перший «дитячий
суд» у м. Чикаго. Нині є декілька ефективних моделей ювенальної
юстиції- англо-американська, континентальна, скандинавська.
За загальним правилом вони діють на підставі окремих законодав-
чих актів про судоустрій і процедуру в органах ювенальної юстиції.
Так, у США такою основою є федеральний Закон про ювенальну
юстиціюта запобігання правопорушенням неповнолітніх(1974 р.),
у Великобританії- ряд законів про дітей і молодь (впроваджують-
ся з 1908 р.), у Польщі - Закон про процедуру розгляду справ не-
повнолітніх (1982 р.), у Канаді - Закон про кримінальну юстицію
щодо неповнолітніх (1 квітня 2003 р.).

У Російській Федерації енергійно розробляється система юве-
нальної юстиції; зокрема, уже підготовлено ії концепцію та проект
федерального Закону «Основи законодавства про ювенальну юс-
тицію РосійськоїФедерації». У деяких регіонахРосіі, зокрема у містах
Санкт-Петербурзіта Ростові-на-дону, за допомогою Програми роз-
витку ООН та деяких зарубіжних благодійних програм розгорнуто
пілотні проектиз поступовогозапровадження ювенальноїюстиції.

Доволі прозора і вмотивована нідерландська система юве-
нальної юстиції, хоча у ній немає відповідних законодавчих актів.
Ключовими елементами цієї системи є: ювенальний суддя, юве-
нальний прокурор, ювенальний адвокат, Рада із захисту дітей при

Міністерстві юстиції Нідерландів (займається підготовкою со-
ціально-психологічної характеристики правопорушника, наданням
відповідної інформації ювенальному судді, а також наглядом за до-
триманням прав дитини під час кримінального процесу), центри
пробації (переважно громадські організації, наприклад “Холт»).
Функції відновного правосуддя покладені на спеціально підготов-
лених офіцерів поліції у справах неповнолітніх та громадські
організації.

В Україні створення спеціалізованої системи, що захищала б

права дитини, є вкрай необхідним заходом. Досвід свідчить, що
соціальна реабілітація дітей, котрі вступили у конфлікт із законом,
є ефективним соціальним механізмом, який дає змогу відновити
фізичний, психологічний та соціальний статус дитини при значній
економії коштів на це.

Зважаючи на складність демографічної ситуації в Україні, тен-
денцію до зростання рівня дитячої злочинності та необхідність
поліпшення стану справ у цій сфері соціальна реабілітація дітей
зазначеної категорії сприятиме відновленню їх повноцінного
соціального статусу, що зрештою дасть змогу зменшити соціальну
напруженість у суспільстві та поліпшити здоровя нації.

При розробці нормативних актів у галузі ювенальноїюс-
тицїїдоцільно брати за основу:

. Конвенцію про права дитини від 20 листопада 1989 р.
(ратифікована Україною згідно із ПостановоюВерховноїРа-
ди України від 27 лютого 1991 р. М! 789-ХІІ);

. Керівні принципизапобігання злочинностісеред непов-
нолітніх (Ер-Ріядські керівні принципи; прийняті та проголо-
шені відповідно до резолюції 45/112 Генеральної Асамблеї
ООН від 14 грудня 1990 р.);

. Мінімальні стандартні правила ОрганізаціїОб'єднаних
Націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо непов-
нолітніх («Пекінські правила») від 29 листопада 1985 р.;

. Правила Організації Об'єднаних Націй щодо захисту
неповнолітніх,позбавлених волі, від 14 грудня 1990 р.;

. Основні принципи застосування програм відновного
правосуддя в кримінальнихсправах (Економічна і Соціальна
Рада ООН, 24 липня 2002 р.).

ІІ. Законодавчі та інституційні передумови ювенального
правосуддя в Україні

В останні роки проблема запровадження елементів ювеналь-
ної юстиції в судочинство України стала дуже актуальною, при-
наймні необхідні широке інформаційне забезпечення та підготов-
ка кадрів для ювенальної юстиції з числа судів та фахівців
пенітенціарної системи. Наявність різних позицій і підходів 3 при-
воду правосуддя для неповнолітніх призводить до того, що зараз
основне питання у цій сфері полягає вже не в тому, чи бути в

Україні «дитячій» юстиції, а в тому, якою їй бути. На наш погляд,
намітилися позитивні зрушення у цій сфері, а також повільна, але
доволі стійка трансформація системи правосуддя від переважан-
ня каральної моделі правосуддя до реституційної та реінтег-
раційної її моделей. Треба зазначити, що в Україні вже зроблено
певні кроки для втілення у життя прогресивних положень міжна-

родно-правових актів, що дає підстави вести мову про позитивні
зміни у національному (внутрішньодержавному) законодавстві.
Протягом 2001 р. Верховна Рада України ухвалила закони: від
26 квітня 2001 р. МЕ 2402-ІІІ «Про охорону дитинства», від 21 черв-
ня 2001 р. Не 2558-ІІІ «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»,
від 15 листопада 2001 р. М 2789-111 «Про попередження насиль-
ства в сім'ї», а ще в 1995 р. прийнято Закон від 24 січня 1995 рр

М9 20/95-ВР «Про органи і служби у справах неповнолітніх та
спеціальні установи для неповнолітніх», в якому передбачено
створення при судах інституту судових вихователів, положення
про який затверджується Верховним Судом України, Міністерст-
вом юстиціїУкраїни, Міністерством освіти України.
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. програм відновного правосуддя;

. надання соціально-психологічної підтримки неповнолітнім
та їхнім сім'ям, робота з соціальним оточенням неповнолітнього;

. призначення громадських робіт;

. освітньо-інформаційні превентивні програми;

. інші заходи виховного та профілактичного характеру;
4) створення інститутупробації для неповнолітніх, до функцій

якого, зокрема, належатимуть:
. підготовка соціально-психологічної характеристики непов-

нолітнього правопорушника для органів системи правосуддя;
. підготовка рекомендацій органам судочинства про призна-

чення оптимального заходу впливу (виховного та профілактичного
характеру) на неповнолітнього правопорушника, а також підготов-
ка матеріалів щодо забезпечення його цивільних прав, зокрема
прав на житло;

. профілактика повторного правопорушення шляхом надання
соціально-психологічноїпідтримки неповнолітньомуправопорушнику;

. сприяння соціальній адаптації та реінтеграції неповнолітньо-
го правопорушника,

Посилення ролі громадськості в процесах профілактики вчи-
нення повторних правопорушень, реабілітації та перевиховання
неповнолітніх,засуджених до позбавлення волі; покарань, не пов'я-
заних із позбавленням волі, та тих, котрі вийшли з місць позбав-
лення волі.

їІІ. Умови реалізації концепції
Для впровадження системи ювенальної юстиції в Україні

необхідно:
1. Створити Національнудержавну програму, в якій мають бу-

ти враховані основні компоненти ювенальної юстиціїз метою зміни
пріоритетів у правосудді щодо неповнолітніх.Це означатиме ево-
люційну зміну системи кримінальнихпокарань у напрямі широкого
застосування технологій відновного правосуддя. У Програмі має
бути передбачено комплексне впровадження основних складових
ювенальної юстиціїшляхом реалізації семи модулів Програми:

| модуль: кадровий - підготовка фахівців у галузі ювенальної
юстиції:

. ювенальні судді;

. прокурори у справах неповнолітніх;

. адвокати з ювенальних справ (створення Муніципальної
адвокатури);

. працівники кримінальної міліції у справах неповнолітніх;

. слідчі;

. соціальні працівники;

. офіцери пробації;

. працівники пенітенціарної системи по роботі з неповно-
літніми;

. координатори та ведучі програм з відновного правосуддя;

. психологи, психіатри, фахівці-медики, які безпосередньо
працюють із неповнолітніми правопорушниками;

. вихователі, вчителі, які безпосередньо працюють із дітьми
групи ризику, з неповнолітніми, які перебувають у школах (учили-
щах) соціальної реабілітації.

ІІ модуль: законодавчий- створення законодавчої бази та про-
цедур стосовно неповнолітніх, які вступили у конфлікт із законом:

. у цьому модулі передбачено здійснення аналізу чинного за-
конодавства, виявлення у ньому прогалин та невідповідностей з
міжнародними стандартами;

. внесення необхідних змін та доповнень до чинного законо-
давства;

. створення окремого закону, яким би регулювався весь ком-
плекс питань та процедур. пов'язаних з юстицією щодо непов-
нолітніх.

ІІІ модуль: інституційний - створення ювенальних судів
і центрів:

. спеціалізація суддів в судах загальної юрисдикції;

. створення центрів пробації та центрів надання соціальної
і психологічноїдопомоги;

. створення інституту судового вихователя;

. впровадження програм відновного правосуддя;

. створення спеціалізованих ювенальних судів.

Іі/ модуль: освітньо-науковий ы впровадження нових освітніх

кваліфікацій, проведення наукових досліджень щодо проблем
ювенальної юстиції:

. розроблення спеціальної освітньої програми на базі Академії
суддівУкраїни з урахуванням міжнародного досвіду та останніхдо-
сягнень науки щодо особливостей психофізіологічного розвитку
неповнолітніх;підготовка за цією програмою спеціальної категорії
суддів за фахом «ювенальний суддя»;

. розроблення спеціальної освітньої програми юридичних
вузів для юристів, які працюватимуть у галузі ювенальної юстиції;

. розроблення та виконання цільових науково-досліднихпро-
грам з питаньфункціонування ювенальноїюстиції;

. розроблення спеціальної освітньої програми у педагогічних
вузах для вчителів та вихователів, які працюватимуть у галузі юве-
нальної юстиції;

. впровадження нової освітньої кваліфікації для вчителів і

вихователів - ювенальний вихователь, Ювенальний вчитель, су-
довий вихователь, вчитель та вихователь з питань соціальної адап-
тації, вчитель та вихователь дітей групи ризику, дітей-правопо-
рушників,дітей, які вчинили злочин;

. підготовка навчальної програми для запровадження право-
вої освіти з метою виховання поваги до закону, а також профілак-
тики правопорушень;

. розроблення спеціальної програми з підготовки та акреди-
тації координаторів і ведучих програм з відновного правосуддя,

)/ модуль: аналітичний:
. комплексне вивчення міжнародного досвіду; розроблення

окремої програми з метою адаптації найбільш прогресивних та
інноваційних елементів в українській моделі (вивчення практики
та законодавства, здійснення перекладу українськоюмовою, вив-
чення наявних систем, обмін спеціалістами);

. дослідження суспільних процесів та оцінка їх впливу на по-
ведінку неповнолітніх;

. розроблення пропозицій щодо підготовкипрограм ювеналь-
ної юстиціївідповідно до вікових особливостей неповнолітніх.

)ІІ модуль: інформаційний- пропагуванняідей і принципів юве-
нальноїюстиції в українськомусуспільстві шляхом проведення:

. просвітницької кампанії з метою інформування громад-
ськості щодо ювенальної юстиціїта формування соціального попи-
ту на програми, які вона пропонує.

і/Н модуль: фінансовий:
. бюджетнезабезпечення видатків на реалізацію і-Чі модулів;
. створення законодавчої бази для заохочення громадських і

комерційних організацій до координації діяльності ювенальних ор-
ганів та громадських організацій.

Реалізація |, ||, і)/, її, ї/і та ї/іІ модулів відбуватиметься не по-
слідовно, а паралельно; Ііі модуль буде реалізовано після І та ||.

2. Забезпечити організаційну, Фінансову і матеріальну під-

тримку для впровадження та функціонування системи ювеналь-
ної юстиції.

3. Створити міжвідомчу Координаційну раду з питань Функ-
ціонування системи ювенальної юстиції для сприяння в реалізації
державної політики та координації дій у вирішенні питань,
пов'язаних з профілактикою вчинення дітьми та підліткамиправо-
порушень, створенням системи підтримки дітей і підлітків у межах
системи ювенальної юстиції, соціалізацією і реінтеграцією непов-
нолітніх правопорушників за участю представників Міністерства
юстиції, Міністерства освіти, Міністерства з питань молоді
та спорту, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охоро-
ни здоров'я, Генеральної прокуратури України та інших зацікав-
лених центральних органів виконавчої влади і громадських ор-
ганізацій.

Робоча група проекту «Створення та розвиток
системи ювенальної юстиції Укра їни» у складі:
Верховного Суду України,
Міністерства юстиції України,
Генеральної прокура тури України,
Фундації «Захист ПравДітей»,
Українськогоцентру «Порозуміння»
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У Пленумі ВеРховного Су9у України

Про практикузастосування судами законодавства
про кримінальну відповідальність за деталізацію (відмивання)доходів,

одержанихзлочиннимшляхом
Постанова

Пленуму Верховного Сууу України
віу 15 квітня 2005 р. М 5

З метою правильного й однакового застосування
судами законодавства про відповідальність за легалі-
зацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, та у зв'язку з питаннями, що виникають у су-
довій практиці під час розгляду цієї категорії справ,
Пленум Верховного Суду України п о с т а н о в л я є:

1. Звернути увагу судів на те, що відповідно до ч. 1

ст. 209 Кримінального кодексу України (далі - КК)
обов'язковою умовою, за якої настає відповідальність
за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, є одержання таких доходів унаслідок
вчинення визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК сус-
пільно небезпечногопротиправного діяння (далі - пре-
дикатне діяння).

За змістом п. 1 примітки до ст. 209 КК предикат-
ним діянням може бути:

-діяння, яке згідно 3 КК є злочином і за яке
відповідною статтею (частиною статті) цього Кодексу
передбачено покарання у виді позбавлення волі на
строк не менше трьох років;

-діяння, яке визнається злочином згідно з кримі-
нальним законодавством іншої держави. якщо й КК
України за таке саме діяння передбачена кримінальна
відповідальність у виді позбавлення волі на строк не
менше трьох років.

Кримінальна відповідальність за ст. 209 КК не ви-
ключена й у тих випадках, коли особа, котра вчинила
предикагне діяння, була звільнена від кримінальної
відповідальності в установленому законом порядку
(у зв'язку із закінченням строків давності, застосуван-
ням амністії тощо) або не притягувалася до такої від-
повідальності (наприклад, у зв'язку зі смертю), а одер-
жані внаслідок зазначеного діяння кошти або інше
майно стали предметом легалізації.

Не можуть визнаватися предикатними діяннями
злочини, відповідальність за які передбачена статтями
207 і 212 КК, незалежно від того, за якою частиною
цих статей вони кваліфіковані та яке покарання вста-
новлено за їх вчинення.

2. Кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 209 КК
настає у разі вчинення хоча б однієї з таких дій, що
передували легалізації (відмиванню) доходів:

1) фінансової операції з коштами або іншим май-
ном, одержаними внаслідок вчинення предикатного
діяння чи укладення угоди щодо них;

2) дій, спрямованих на приховання чи маскування:
а) незаконного походження таких коштів або іншого
майна; 6) володіння ними; в) прав на такі кошти або
майно; г) джерела їх походження; д) місцезнаходжен-
ня; е) переміщення;

3) набуття, володіння або використаннятаких кош-
тів чи іншого майна.

Відповідальність за зазначені дії настає лише у
разі, коли кошти або інше майно, що є предметом ле-
галізації, були одержані внаслідок вчинення предикат-
ного діяння (передбаченого п. 1 примітки до ст. 209
КК, яке передувало легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом) і ці дії були вчинені
умисно з метою надання правомірного вигляду во-
лодінню, використанню, розпорядженню такими кош-
тами або майном, їх набуттю чи для приховання дже-
рел їх походження.

3. Звернути увагу судів на те, що місце одержання
коштів або іншого майна внаслідок вчинення преди-
катного діяння (злочину) - на території України чи за
її межами - значення не має, оскільки вони можуть
бути легалізовані як на Україні, так і за кордоном. То-
му при кримінально-правовій оцінці як предикатного
діяння, так і легалізації доходів мають ураховуватися
положення статей 6-8 КК про дію кримінального за-
кону в просторі.

4. Під доходами, зазначеними у ст. 209 КК) відпо-
відно до абзацу другого ч. 1 ст. 1 Закону від 28 листо-
пада 2002 р. М 249-П/ «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом» (далі - Закон Ма 249-ІУ) слід розуміти
будь-яку економічну вигоду, одержану внаслідок вчи-
нення предикатногодіяння, яка може складатися з ма-
теріальної власності або власності, що виражена в пра-
вах, а так само включає рухоме чи нерухоме майно та
документи, які підтверджуютьправо на таку власність
або частку в ній.

5. Під легалізацією (відмиванням) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, відповідно до абзацу четвер-
того ст. 1, ст. 2 Закону Не 249-ІУ та диспозиції ч. і

ст. 209 КК належить розуміти вчинення дій, спрямова-
них на приховання чи маскування незаконного похо-
дження коштів або іншого майна чи володіння ними,
прав на такі кошти або майно, джерела їх походжен-
ня, місцезнаходження, переміщення, а так само набут-
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тя, володіння або використання коштів чи іншого май-
на з метою надання правомірного вигляду володінню,
їх використанню або розпорядженню ними чи дій,
спрямованих на приховання джерел їх походження, а
також вчинення з такими коштами або іншим майном
фінансової операції чи укладення щодо них угоди за
умови усвідомлення особою того, що вони були одер-
жані злочиннимшляхом.

6. Під вчиненням фінансової операції з коштами,
одержаними внаслідок вчинення предикатного діяння,
відповідно до абзацу п'ятого ст. 1 Закону М.) 249-ГУ слід
розуміти вчинення будь-якої фінансової операції,
пов'язаної зі здійсненням або забезпеченням здійснен-
ня платежу за допомогою суб'єкта первинного фінан-
сового моніторингу. Однак наведений у зазначеному
абзаці перелік основних видів фінансових операцій не
є вичерпним, оскільки об'єктом такого моніторингу мо-
жуть бути й інші види фінансових операцій. Зокрема,
фінансова операція може здійснюватися за допомогою
як суб'єкта первинного фінансового моніторингу, так і

будь-яких суб'єктів господарювання [ст. 55 Господар-
ського кодексу України). Тому для максимального охоп-
лення всіх видів фінансових операцій необхідно залеж-
но від їх змісту звертатися також до інших нормативно-
правових актів, що регламентують правовідносини у
цій сфері, зокрема до законів: від 16 квітня 1991 р.
М.) 959-ХІІ «Про зовнішньоекономічнудіяльність», від
18 червня 1991 р. М 1201-ХІІ «Про цінні папери і фон-
дову біржу», від 7 березня 1996 р. М 85/96-ВР «Про
страхування» (в редакції Закону від 4 жовтня 2001 р.
М! 2745-111), від 7 грудня 2000 р. М 2121-111 «Про банки
і банківськудіяльність», від 12 липня 2001 р. М.) 2664-111

«Про фінансові послуги та державне регулюваннярин-
ків фінансових послуг».

7. Укладення угоди щодо коштів або іншого майна,
одержаних внаслідок вчинення предикатного діяння, -
це вчинення щодо них будь-яких правочинів, тобто
дій, спрямованих на набуття, зміну або припинення
цивільних прав та обов'язків (ст. 202 Цивільного ко-
дексу України), у визначеному цим Кодексом порядку
незалежно від їх виду - як дво- або багатосторонніх
(які іменуютьсядоговорами), так і односторонніх.

За змістом ст.209 КК відповідальність настає й

у тих випадках, коли винна особа вчиняє лише одну
фінансову операцію з одержаними внаслідок вчинен-
ня предикатногодіяння коштами або майном чи укла-
дає хоча б одну угоду щодо них.

8. Під діями, спрямованими на приховання чи мас-
кування незаконного походження коштів або іншого
майна, одержаних унаслідок вчинення предикатного
діяння, чи володіння ними, а так само прав на них,
джерела їх походження, місцезнаходження, перемі-
щення, слід розуміти будь-які дії особи, за допомогою
яких маскується чи приховується факт одержання та-
ких коштів або іншого майна, що передував легалізації
(відмиванню) цих доходів, вчинені як особою, кот-
ра одержала ці кошти або майно таким шляхом, так
і будь-якою іншою особою.

Такі дії можуть бути спрямовані на: зміну право-
вого статусу коштів або іншого майна шляхом підроб-

лення документів, що засвідчують право власності:
отримання фіктивних документівна придбання майна;
вчинення цивільне-правових угод (удавана купівля
у комісійному магазині, ломбарді тощо); оформлення
права власності на підставних осіб; укладення фіктив-
них угод про надання кредитів або різноманітнихпос-
луг - юридичних, аудиторських та ін.; внесення
коштів на банківські рахунки юридичних і фізичних
осіб, у тому числі в офшорних зонах; переміщення
коштів з одного рахунку на іншйй - за умови, що всі
зазначені дії не були способом вчинення предикатно-
го діяння.

9. Під набуггям коштів чи іншого майна, одержа-
них унаслідок вчинення предикатного діяння, та во-
лодінням ними потрібно розуміти відповідно одержан-
ня їх у фактичне володіння або перебування їх у гос-
подарському віданні за недійсними правочинами (яки-
ми одержанню таких коштів чи майна або володінню
ними надано правомірного вигляду і тим самим -
нібито легального статусу їм самим), тобто набуття
особою права власності (володіння) на такі кошти чи
майно при усвідомленні нею, що вони одержані інщи-
ми особами злочиннимшляхом.

Використання коштів або іншого майна, одержаних
унаслідок вчинення предикатного діяння, - це таке їх

використання чи розпорядження ними, яке може бути
й не пов'язане зі вчиненням фінансової операції чи
укладенням угоди щодо них, оскільки такі дії названі в
диспозиції ч. 1 ст. 209 КК як самостійні способи вчи-
нення злочину. Зазначені кошти чи майно можуть бути
використані, зокрема, при здійсненні господарської
діяльності, в тому числі підприємницької.

Під використанням коштів або іншого майна,
одержаних унаслідок вчинення предикатного діяння,
для здійснення господарськоїдіяльності слід розуміти
їх використання у процесі легальних виробництва
продукції, виконання робіт, надання послуг, торгівлі
суб'єктами господарювання (підприємництва), за-
реєстрованими як такі в установленому законом по-
рядку, а саме: 1) будь-яке інвестування зазначених
коштів або іншого майна у господарську діяльність
(внесення їх до статутного фонду такого суб'єкта або
безоплатна передача йому, інвестування у спільну гос-
подарську діяльність тощо); 2) придбання за такі кош-
ти сировини, продукції, іншого майна для використан-
ня у господарській діяльності; 3) використання такого
майна як напівфабрикатів, сировини тощо.

Використання зазначених коштів та майна може
бути як пов'язане, так і не пов'язане з їх відчуженням,
тобто з передачею іншим особам.

10. Не можуть вважатись одержаними внаслідок
вчинення предикатногодіяння кошти або інше майно,
якими особа не заволоділа (які не отримала) шляхом
вчинення злочину, а які вона незаконно утримала,
приховала, не передала державі за наявності обов'яз-
ку це зробити, а саме: кошти, не сплачені як податки,
збори, інщі обов'язкові платежі; не повернена чи при-
хована виручка в іноземній валюті від реалізації на
експорт товарів [робіт, послуг) або приховані товари
чи інші матеріальні цінності, отримані від такої вируч-
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%%; ознаки крадіжки (у формі пособництва), або склад хотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, від-

505 злочину. передбачении ст. 198 КК. понідальшсть за яке передбачена ст. 306 КК.
%Ь: 17. Роз'яснити судам, що при розмежуванні зло- 19. За ознакою вчинення цього злочину за попе-
ЖЕ чинів, відповідальність за які передбачена статтями редньою змовою групою осіб має кваліфікуватися

з 198 і 209 КК, необхідно виходити насамперед із їх діяння, коли в ньому брали участь як співвиконавцідві
предмета. Предметом першого є будь-яке майно,
одержане злочинним шляхом, АРУгого - лише май-
но, одержане внаслідок вчинення предикатного діян-
ня, за яке положеннями КК передбачено покарання у
виді позбавлення волі на строк не менше трьох років,
а також майно, одержане злочинним шляхом на тери-
торії інших держав. Визначальнимфактором у розме-
жуванні цих злочинів є мета. Згідно зі ст. 209 КК ме-
тою вчинення дій із коштами або іншим майном є
надання їх походженню легального статусу, а для дій,
передбачених ст, 198 КК, не вимагається надання та-
кого статусу майну. Якщо дії, відповідальність за які
встановлена цією статтею, вчиняються з метою на-
дання майну легального статусу. вони підлягають
кваліфікації за ст. 209 КК. Суб'єктом злочину, склад
якого передбачено в ст. 198 КК, є лише особа, котра
не одержувала майна злочинним шляхом, а за ст. 209
КК - як особа, яка одержала кошти чи інше майно
злочинним шляхом, так і та, котра заздалегідь по-
обіцяла вчинити передбачені цією статтею дії для ле-
галізації коштів чи майна, одержаних внаслідок вчи-
нення предикатного діяння.

18. Використання коштів або іншого майна, одер-
жаних унаслідок вчинення предикатного діяння, при
здійсненні незаконної [у тому числі злочинної) діяль-
ності не утворює складу злочину, передбаченого ст. 209
КК, оскільки в цьому разі їм не надається легального
статусу. Виняток становить використання коштів, здо-
бутих від незаконного обігу наркотичних засобів, пси-

чи більше особи, котрі до вчинення діяння домовили-
ся легалізувати (відмити) доходи, одержані внаслідок
вчинення предикатногодіяння. Аля наявності цієї ква-
ліфікуючої ознаки не обов'язково, щоб усі особи вчи-
нювали одні й ті самі (тотожні) дії, передбачені ст. 209
КК. Зазначена ознака буде наявна й у тому разі, коли
одна особа вчиняє будь-які з альтернативних дій, пе-
редбачених ч. 1 ст. 209 КК, а друга - інші.

20. Дії осіб, які взяли участь у легалізації (відми-
ванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, як ор-
ганізатори, підбурювачі або пособники, якщо вони не
є одночасно співвиконавцями цього злочину, нале-
жить кваліфікувати за відповідними частинами статей
27 і 209 КК.

21. Якщо при розгляді кримінальної справи за 06-
винуваченням особи у вчиненні злочину, склад якого
передбачено в ст. 209 КК, буде встановлено, що кош-
ти або інше майно одержані внаслідок вчинення пре-
дикатного діяння, вони на підставі п. 5 ч. 1 ст. 81

Кримінально-процесуальногокодексу України підляга-
тимуть поверненню законному володільцю або звер-
ненню в дохід держави з обгрунтуванням у вироку
прийнятого рішення.

22. Судовій палаті у кримінальних справах Вер-
ховного Суду України, апеляційним судам необхідно
регулярно вивчати й узагальнювати практику розгля-
ду справ цієї категорії та своєчасно вживати необ-
хідних заходів до усунення виявлених у діяльності
судів помилок.

Триває реалізація офіційних видань:
«Постанови Пленуму Верховного Суду України

у цивільних справах»
станом на 1 березня 2004 р..

И'іч ЇЇ ,д ..

Вірііівноіоіііі
ікраініі

«Постанови Пленуму Верховного Суду України
у кримінальних справах»
станом на 25 травня 2004 р.

Збірники видано з метою інформування суддів, працівників правоохоронних органів,
адвокатів, інших правників, громадян про роз'яснення Пленуму Верховного Суду
України з питань застосування законодавства, які він дає відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 47,
п. 6 ч. 2 ст. 55 Закону України «Про судоустрій України».
До кожного з видань включено постанови Пленуму із загальних питань судової діяль-
ності, а також з найбільш актуальних питань судової практики відповідно у цивільних
та кримінальних справах, справах про адміністративні правопорушення (у тому числі ті,
які були прийняті у зв'язку з ухваленнямВерховною Радою України нових законів і ко-
дексів та внесенням змін до інших законодавчих актів).
Постанови подано в систематизованомувигляді з посиланням на зміни и доповнення.
внесені в ту чи іншу з них після її прийняття. Це дасть користувачеві можливість визна-
читись, яка редакція того чи іншого роз'яснення була чинною в певний проміжок часу.
Зазначені видання можна замовити за адресою:

Концерн «ВидавничийАім «Ін ІОре»,
04107 Київ 107, вул. Багговутівська, 17-21. Тел./факс: (044) 537-5118, 537-5137, 537-5143.

Е-таіі: тагКес©іпуиге.І(іеу.иа
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Сууова практика

Рішення у цивільних справах
Суд помилково поклав обов'язок, передбачений

ст. 237 КЗпП України, компенсувати матеріальну шко-
ду, заподіяну кооперативу у зв'язку з оплатою пра-
цівникові часу вимушеногопрогулу, на службову осо-
бу, яка підписала наказ про незаконне звільнення,
оскільки не врахував, що згідно зі статутом житлово-
будівельного кооперативу право приймати на роботу
і звільняти з неї належить правлінню кооперативу,
а не голові правління

Ухвала Сууової палати у цивільних справах
Верховного Сууу України віа 8 грууня 2004 р.
(в и т я г)

У вересні 2002 р. Я. звернулася з позовом до жит-
лово-будівельного кооперативу «Приморський-21»
(далі - ЖБК) про поновленняна роботі, стягнення за-
робітної плати за час вимушеного прогулу, відшкоду-
вання моральної шкоди і покладення матеріальної
відповідальності на службову особу, винну в незакон-
ному звільненні, пославшись на те, що наказом від
1 серпня 2002 р. М9 І вона була звільнена з посади бух-
галтера ЖБК у зв'язку з поновленням на роботі С., яка
раніше займала цю посаду. Позивачка вважає звільнен-
ня незаконним, оскільки згідно з п. 6 ч. 1 ст. 40 КЗпП
воно можливе тільки у випадку поновлення на роботі
попереднього працівника за рішенням суду. а С. звіль-
нилася з роботи за власним бажанням.

Суворовський районний суд м. Одеси рішенням від
4 листопада 2002 р. позов задовольнив частково: поста-
новив поновити Я. на роботі та стягнути з ЖБК на ко-
ристь позивачки середній заробіток за час вимушеного
прогулу в сумі 990 грн.

Судова палата в цивільних справах Апеляційного
суду Одеської області рішенням від 18 лютого 2003 р.
скасувала рішення районного суду в частині відмови в
позові про відшкодування моральної шкоди і покла-
дення матеріальної відповідальності на службову осо-
бу, винну в незаконному звільненні, й постановила
стягнути з ЖБК 2 тис. 500 грн. на відшкодуваннямо-
ральної шкоди та з В. на користь ЖБК - матеріальну
шкоду в розмірі 3 тис. 990 грн. У решті рішення зали-
шила без зміни.

У касаційній скарзі В. просив скасувати рішення
апеляційного суду в частині стягнення з нього на ко-
рисгьЖБК 3 тис. 990 грн., пославшись на неправильне
застосування судом норм матеріального та процесуаль-
ного права.

Заслухавши суддю-доповідача, обговоривши наве-
дені у скарзі доводи та перевіривши матеріали справи,
Судова палата у цивільних справах Верховного Суду
України визнала, що касаційна скарга підлягає задово-
ленню з таких підстав.

Відповідно до ст. 237 КЗпП суд покладає обов'язок
компенсувати матеріальну шкоду, заподіяну підприєм-
ству, установі, організації у зв'язку з оплатою праців-
никові часу вимушеного прогулу, на службову особу,
винну в незаконному звільненні або переведенні пра-
цівника на іншу роботу.

Проте покладаючи на голову правління ЖБК В.

обов'язок компенсуватишкоду, заподіяну цьому коопе-
ративу у зв'язку з оплатою працівниковічасу вимуше-
ного прогулу, апеляційнийсуд не врахував, що згідно зі

статутом ЖБК право приймати на роботу і звільняти
з неї належить правлінню ЖБК, а не голові правління.
Оскільки звільненняЯ. з роботи було проведенона під-
ставі рішення правління ЖБК, суд помилково поклав
матеріальнувідповідальність за її звільненняна В.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 342 ЦПК,
Судова палата у цивільних справах Верховного Суду
України касаційну скаргу В. задовольнила: рішення
судової палати в цивільних справах Апеляційного су-
ду Одеської області від 18 лютого 2003 р. скасувала в
частині стягнення з В. на користь ЖБК 3 тис. 990 грн.,
залишившибез зміни рішення суду першої інстанції.

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про міліцію»
державне обов'язкове особисте страхування осіб рядо-
вого та начальницького складу органів і підрозділів
внутрішніх справ республіки на випадок загибелі
(смерті). поранення, захворювання, одержаних у пе-
ріод проходження служби, запроваджено на підставі
постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня
1991 р. М! 59. Національна акціонерна страхова ком-
панів «Оранта» щодо цього виду державного обов'яз-
кового страхування є лише компанією, уповноваже-
ною на виплату страхових відшкодувань працівникам
Міністерства внутрішніх справ України. Відповідаль-
ність страховика за відшкодування моральної шкоди
умовами договору обов'язкового державного страху-
вання не передбачена

Рішення Сууовоі' палати у цивільних справах
Верховною Сууу України віу 18 листопауа 2004 р,
(в и 111 я г)

У серпні 2003 р. П.. звернувшисьдо суду з позовом
до Національної акціонерної страхової компанії «Оран-
та» (далі - НАСК) про стягнення страхової суми та
відшкодування моральної шкоди, зазначив, що 31 серп-
ня 2002 р. був звільнений з органів внутрішніх справ
України за станом здоров'я. а 25 червня 2003 р. визна-
ний інвалідом ІІ групи у зв'язку з хворобою, одержа-
ною при проходженні служби в зазначених органах.
Вважаючи, що має право на виплату страхової суми в
розмірі 23 тис. 223 грн., 8 липня 2003 р. звернувся до
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НАСК із заявою. Названа сума була йому нарахована,
однак не виплачена, тому позивач просив стягнути
з НАСК цю страхову суму, а крім того, 25 тис. грн. -
на відшкодування моральної шкоди.

Комінтернівський районний суд Одеської області
рішенням від 30 жовтня 2003 р. позов П. задовольнив
частково: постановив стягнути з НАСК на його користь
страхову суму в розмірі 23 тис. 223 грн., а також 23 тис.
грн. - на відшкодування моральної шкоди. У задово-
ленні решти позовних вимог відмовив.

Апеляційний суд Одеської області ухвалою від
19 лютого 2004 р. рішення суду першої інстанції змінив:
постановив стягнути з НАСК на користь П. 5 тис. грн.
на відшкодування моральної шкоди. У решті залишив
рішення без зміни.

У касаційнійскарзі НАСК просила зазначені судові
рішення в частині відшкодування моральної шкоди ска-
сувати, пославшись на те, що вони постановлені з по-
рушенням норм матеріального права.

Заслухавши суддю-доповідача, обговоривши наве-
дені у скарзі доводи та перевіривши матеріали справи,
Судова палата у цивільних справах Верховного Суду
України вирішила, що касаційнаскарга підлягає задово-
ленню з таких підстав.

Згідно зі ст. 202 ЦПК рішення суду має бути закон-
ним і обґрунтованим.

Суд першої інстанції, задовольняючи позовні вимо-
ги П. у частині стягнення страхової суми в розмірі
23 тис. 223 грн., правильно виходив з того, що позивач
визнаний інвалідом ІІ групи у зв'язку з хворобою, одер-
жаною при проходженні служби в органах внутрішніх
справ України, й тому має право на отримання назва-
ної суми.

Покладаючи обов'язок з відшкодування моральної
шкоди на НАСК, суд першої інстанції керувався поло-
женнями ст. 440' ЦК ', а апеляційний суд, крім того, -
ст. 24 Закону від 12 травня 1991 р. М 1023-ХІІ «Про
захист прав споживачів» (далі - Закон Міг 1023-ХІІ).
Проте з такими висновками судів погодитися не можна.

Відповідно до п. 2 постанови Пленуму Верховного
Суду України від 31 березня 1995 р. М 4 «Про судову
практику в справах про відшкодування моральної (не-
майнової) шкоди» (з наступними змінами) спори про
відшкодування заподіяної фізичній чи юридичній особі
моральної шкоди розглядаються, зокрема: коли право
на її відшкодування безпосередньопередбачено норма-
ми Конституції або випливає з її положень; у випадках,
передбаченихстаттями 7, 440' ЦК та іншим законодав-
ством, яким встановлено відповідальність за заподіяння
моральної шкоди; при порушенні зобов'язань, що
підпадають під дію ЗаконуМ 1023-ХП чи інших законів,
якими врегульовано такі зобов'язання і передбачено
відшкодування моральної шкоди.

Суд першої інстанції встановив, що позивач був за-
страхований відповідно до положень ст. 23 Закону від
20 грудня 1990 р. М.) 565-ХІІ «Про міліцію».

З 1 січня 1991 р. на підставі постанови КабінетуМі-
ністрів України від 29 червня 1991р. М) 59 «Про по-
рядок і умови державного обов'язкового особистого
страхування осіб рядового, начальницького та вільно-
найманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ

республіки» (яка в подальшому змінювалася й допов-
нювалася) було запроваджено державне обов'язкове
особисте страхуваннязазначених осіб на випадок заги-
белі (смерті), поранення, захворювання, одержаних у
період проходження служби. Особливість обов'язково-
го державного соціального страхуваннявиявляється пе-
редусім у суб'єктивномускладі відносин, а також прин-
ципах та межі здійснення цього виду страхування.

НАСК щодо цього виду державного обов'язкового
страхування є лише страховою компанією, уповнова-
женою на виплату страхових відшкодувань працівни-
кам Міністерства внутрішніх справ України, а тому
правовідносини між нею та застрахованимидержавою
особами не підпадають під дію Закону Мв 1023-ХІІ. яким
керувався районний суд при задоволенні позову про
відшкодування моральної шкоди.

Не передбачена відповідальність страховика за від-

шкодування моральної шкоди й умовами договору
обов'язковогодержавного страхування.

Оскільки обставини справи встановлені повно й

правильно, але неправильно застосовано норми ма-
теріального права, Судова палата у цивільних справах
Верховного Суду України, керуючись статтями 334, 340

ЦПК, касаційну скаргу НАСК задовольнила: рішення
Комінтернівського районного суду від 30 жовтня
2003 р. та ухвалу Апеляційного суду Одеської області від
19 лютого 2004 р. в частині вимог про відшкодування
моральної шкоди скасувала, у задоволенні вимог П. до
НАСК про відшкодування моральної шкоди відмовила,
щодо решти позовних вимог залишила судові рішення
без зміни.

Апеляційна скарга як процесуальний документ
відповіднодо ст. 2 декрету КабінетуМіністрівУкраїни
«Про державне мито» та ст. 294 ЦПК України є об'єк-
том справляння державного мита. Статтею 4 цього Ае-

крету окремимкатегоріям осіб встановлено пільги що-
до сплати державного мита, а ст. 5 - місцевим радам
надано повноваження встановлювати додаткові пільги
для окремих платників податків щодо сплати держав-
ного мита

Ухвала Сууової палати у цивільних справах
Верховного Сууу України віу 16 грууня 2004 р.
(в и т я г)

Аенінський районний суд м. Чернівців рішенням
від 22 жовтня 2002 р. задовольнив скаргу А, на дії

управління праці та соціального захисту населення ви-
конавчого комітету Аенінської районної ради м. Чер-
нівців [далі - Управління) і визнав неправомірним
рішення від 20 березня 2002 р., прийняте комісією
з розгляду питань, пов'язаних із встановленнямстатусу
учасника війни.

Суддя Аенінського районного суду м. Чернівців
ухвалою від 13 березня 2003 р., залишеною без змі-

ни ухвалою Апеляційного суду Чернівецької області
від 23 квітня 2003 р., подану Управлінням апеляційну
скаргу визнав неподаною й повернув заявнику.
' Тут і далі, якщо інше не застережено, мається на увазі ЦК України 1963 р., який втратив
чинність з 1 січня 2004 р., але був чинним на час виникнення спірних правовідносин.

М95(57)'2005



У касаційній скарзі Управління просило скасувати
зазначені ухвали, пославшись на порушення судами
норм процесуального права.

Заслухавши суддю-доповідача, обговоривши наве-
дені у скарзі доводи та перевірившиматеріали справи,
Судова палата у цивільних справах Верховного Суду
України дійшла висновку. що касаційна скарга не під-
лягає задоволенню з таких підстав.

Постановляючи ухвалу про поверненняапеляційної
скарги та визнання ії неподаною, суддя суду першої
інстанції, з висновком якого погодився апеляцій-
ний суд, виходив з невідповідності апеляційної скарги
Управління вимогам статей 293, 294 ЦПК, оскільки во-
на не була оплачена державним митом. Висновок судді
відповідає вимогам закону й матеріалам справи.

Апеляційна скарга як процесуальний документ
відповідно до ст. 2 Декрету КабінетуМіністрівУкраїни
від 21 січня 1993 р. М.» 7-93 «Про державне мито»
(далі - Декрет) та ст. 294 ЦПК є об'єктом справляння
державного мита.

У ст.4 Декрету встановлено пільги щодо сплати
державного мита окремим категоріям осіб; зокрема, у
підпункті 19 цієї статті передбаченозвільнення від спла-
ти державного мита виконкомів місцевих рад; ст. 5
Декрету місцевим радам надано повноваження встанов-
лювати додаткові пільги для окремих платників подат-
ків щодо сплати державногомита, яке зараховуєтьсядо
місцевих бюджетів.

Суд першої інстанції встановив, що рішенням Чер-
нівецької міської ради від 21 березня 2002 р. М 522 такі
пільги були надані, зокрема, районним у місті радам та
їх виконавчим комітетам. Наведені у скарзі доводи про
те, що ці пільги поширюються й на районне в місті
управління праці і соціального захисту населення як
виконавчий орган виконкому та його структурний під-
розділ, є безпідсгавними.

Відповідно до статей 51, 54 Закону від 21 травня
1997 р. Це 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в
Україні», а також Положення про управління праці та
соціального захисту населення районне в місті управ-
ління як структурний підрозділ виконкому і його вико-
навчий орган є самостійною юридичною особою із са-
мостійним балансом і банківським рахунком.

Той факт, що комісія з розгляду питань, пов'язаних
із встановленням статусу учасника війни, рішення якої
оскаржував позивач, утворена у складі виконкому,
не спростовує висновків суду, оскільки відповідно до
ст. 102 ЦПК стороною у справі є Управління, яке й по-
дало апеляційну скаргу.

За таких обставин, ураховуючи, що ні ст. 4 Декре-
ту, ні рішенням Чернівецької міської ради від 21 бе-
резня 2002 р. М.) 522 не передбачено пільг зі сплати
державного мита для районного в місті управління
соціального захисту населення, суд відповідно до ви-
мог статей 139, 294 ЦПК обгрунтовано визнав апе-
ляційну скаргу Управління неподаною й повернув ії
заявнику.

Керуючись ст, 334 ЦПК, Судова палата у цивіль-
них справах Верховного Суду України касаційну скар-
гу Управління відхилила, а ухвалу судді Аенінського
районного суду м. Чернівців від 13 березня 2003 р.

й ухвалу Апеляційного суду Чернівецької області від
23 квітня 2003 р. залишила без зміни.

Право на прийняття відмови від позову належить
позивачеві-юридичній особі лише в тому разі, коли її
представник наділений таким повноваженням і це
повноваження спеціально обумовлене у виданій йому
довіреності (статті 99, 102, 103, 113, 115 ЦПК України]

Ухвала Сууової палати у цивільних справах
Верховного Сууу України віу 20 жовпшя 2004 р,
(в и т я г)

У жовтні 2001 р. С. звернувся до суду з позовом до
товариства з обмеженою відповідальністю «Моквинсь-
ка паперова фабрика» (далі - ТОВ) про розірвання до-
говору оренди колісного крана від 10 серпня 1998 р., по-
славшись на порушення відповідачем умов договору.
ТОВ звернулось із зустрічним позовом про визнання
зазначеного договору недійсним на підставі ст. 48 ЦК.
мотивуючи його тим, що договір укладено з порушен-
ням вимог ч. 3 ст. 62 ЦК.

Березнівський районний суд Рівненської області
ухвалою від 28 грудня 2001 р., залишеною без зміни ух-
валою Апеляційного суду зазначеної області від 29 січня
2003 р., закрив провадження у справі у зв'язку з відмо-
вою обох позивачів від позову.

ТОВ подало касаційну скаргу, в якій просило ска-
сувати постановлені ухвали в частині прийняття відмо-
ви ТОВ від позову. пославшись на неправильне засто-
сування судами норм процесуального права.

Перевіривши матеріали справи й обговоривши на-
ведені у скарзі доводи, Судова палата у цивільних спра-
вах Верховного Суду України дійшла висновку, що ка-
саційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до п. 4 ст. 227 ЦПК суд закриває прова-
дження у справі, якщо позивач відмовився від позову і

відмова прийнята судом.
Порядок і умови прийняття відмови від позову

визначені в ч. 5 ст. 103 та ст. 179 ЦПК, якими, зокрема,
передбачено роз'яснення позивачеві або сторонам на-
слідків такої відмови (ст. 228 ЦПК).

Право на вчинення зазначеної процесуальної дії на-
лежить позивачеві-юридичній особі в тому разі, коли
її представник наділений таким повноваженням і це
повноваження спеціально обумовлене у виданій йому
довіреності (статті 99, 102, 103, 113, 115 ЦПК).

Приймаючи відмову ТОВ від позову про визнання
договору оренди недійсним на підставі заяви його пред-
ставника [. від 28 грудня 2001 р., суд першої інстанції не
з'ясував, чи наділений І. повноваженнями на вчинення
цієї процесуальної дії. У матеріалах справи відсутня
довіреністьна ім'я І., а міститься довіреністьна ім'я К..
в якій не йдеться про наділення повноваженнями на
відмову від позову.

Висновок апеляційного суду про те, що про наяв-
ність такого повноваження в І. свідчить той факт, що
в період розгляду справи в районному суді І. працю-
вав юристом ТОВ, є безпідставним, оскільки сам
факт перебування особи в трудових правовідносинах
із цим товариством не підтверджує обсягу його пов-
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новажень на представництво ТОВ у суді й зокрема
обсягу прав при здійсненні такого представництва.

Не дотримано вимог процесуального права і при
прийнятті відмови С. від позову.

За таких обставин Судова палата у цивільних спра-
вах Верховного Суду України, керуючись ст. 334 ЦПК,
касаційну скаргу ТОВ задовольнила: ухвалу Березнів-
ського районного суду Рівненської області від 28 груд-
ня 2001 р. й ухвалу Апеляційного суду цієї області від
29 січня 2003 р. скасувала і направила справу на новий
розгляд до суду першої інстанції.

Відповідно до ч. 2 ст. 215 ЦПК України питання
про роз'яснення рішення розглядається судом у деся-
тиденний строк з викликом сторін і повідомленням
у встановленому законом порядку про час і місце роз-
гляду справи. проте неявка їх не переішюджає розгля-
ду тштання про роз'яснення рішення. Відсутність
у справі даних про те, що сторони були повідомлені
судом належним чином, є підставою для скасування
ухвали суду та направлення справи на новий судовий
розгляд

Ухвала Сууової палати у цивільних справах
Верховного Сууу України він 14 жовтня 2004 р.
(в и т я г)

Аергачівський районний суд Харківської області
рішенням від 30 травня 2001 р., залишеним без зміни
ухвалою судової палати 3 цивільних справ Апеляційно-
го суду цієї області від 17 вересня 2001 р., задовольнив
позов Р.І. та Р.А. до М. про поновлення порушеного
права користуванняземельноюділянкою. У задоволен-
ні скарги на рішення виконавчого комітету Аергачів-
ської міської ради, поданої М. у зустрічному порядку,
районний суд відмовив.

Колегія суддів Судової палати у цивільних справах
Верховного Суду України ухвалою від 24 травня 2002 р.
відмовила в задоволенні касаційноїскарги М. на зазна-
чені судові рішення.

Суд першої інстанції ухвалою від 6 вересня 2002 р.,
залишеною без зміни ухвалою апеляційного суду від
4 лютого 2003 р.. за поданням старшого державного
виконавця Відділу державної виконавчої служби “Аер-
гачівського районного управління юстиції (далі - Від-

діл АВС) роз'яснив спосіб і порядок виконання рішен-
ня цього ж суду від 30 травня 2001 р.

У касаційній скарзі позивачі просили скасувати
ухвалу суду апеляційної інстанції та змінити ухвалу су-
ду першої інстанЦії. пославшись на порушення норм
процесуального права.

Заслухавши суддю-доповідача, обговоривши наве-
дені у скарзі доводи та перевірившиматеріали справи,
Судова палата у цивільних справах Верховного Суду
України встановила, що касаційнаскарга підлягає задо-
воленню частково з таких підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 215 ЦПК питання про роз'яс-
нення рішення розглядається судом у десятиденний
строк з викликом сторін, проте неявка їх не перешко-
джає розгляду питання про роз'яснення рішення.

13 матеріалів справи вбачається, що подання стар-
шого державного виконавця Відділу АВС про роз'яс-
нення способута порядкувиконаннярішення суду роз-
глянуто суддею у відсутності сторін. Даних про те, що
сторони були повідомлені судом у встановленому зако-
ном порядку про час і місце розгляду справи, у мате-
ріалах справи немає.

Відповідно до п. 3 ст. 336 ЦПК судове рішення
підлягає скасуванню з направленням справи на но-
вий розгляд, якщо справу розглянуто у відсутності
будь-кого з осіб, які беруть участь у справі і яким не
було надіслано повідомлення про час і місце судово-
го засідання.

За таких обставинСудова палата у цивільних спра-
вах Верховного Суду України, керуючись ст. 334 ЦПК,
касаційну скаргу Р.А. та Р.І. задовольнила частково:
ухвалу Дергачівського районною суду Харківської об-
ласті від 6 вересня 2002 р. та ухвалу Апеляційного суду
цієї області від 4 лютого 2003 р. скасувала і направила
справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Рішення у господарських справах
Обов'язок отримати ліцензію чи дозвіл для на-

дання послуг кабельного телебачення покладено на
спеціальних суб'єктів господарювання, якими є теле-
радіоорганізації та (або) користувачі радіочастотного
РеСУРСУ

Постанова Сууової палати у госпоуарських справах
Верховного Сууу України він 23 листопауа 2004 р.
(в и т я г)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київ-
ські телекомунікаційнімережі» (далі - ТОВ «Київські
телекомунікаційнімережі») звернулося до суду з позо-
вом до Національної ради України з питань телеба-
чення і радіомовлення (далі - Національна рада) про
визнання недійсними Положення про порядок ліцен-

зування телерадіомовлення (затверджене рішенням
Національної ради від 7 липня 2003 р. М 938; далі -Положення про порядок ліцензування) і Положення
про особливості ліцензування кабельного, ефірно-ка-
бельного та супутникового мовлення (затверджене рі-
шенням Національної ради від 23 липня 2003 р.
М!) 1091; далі - Положення про особливості ліцензу-
вання) в частині, де передбачено обов'язкове отриман-
ня організаціями кабельного телебачення ліцензії на
ретрансляцію програм (передач) вітчизняних та іно-
земних телерадіоорганізацій.

Позивач стверджував, що оспорювані акти не
відповідають вимогам чинного законодавства Украї-
ни та обмежують його законні права і перешко-
джають вільному здійсненню підприємницької діяль-
ності.
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користовує канали мовлення та радіочастотнийресурс
і тому здійснювана ним діяльність з ретрансляції про-
грам ліцензуванню не підлягає.

Скасувавши законні й обгрунтовані рішення судів
першої та апеляційної інстанцій в частині задоволення
позову, Вищий господарський суд України допустив
неправильне застосування норм матеріального права,
що є підставоюдля скасування оскаржуваної постано-
ви і залишення в силі рішень судів зазначених
інстанцій.

Виходячи з викладеного та керуючись статтями
111'7-11120 ГПК, Судова палата у господарських спра-
вах Верховного Суду України касаційну скаргу ТОВ
«Київські телекомунікаційні мережі» задовольнила:
постанову Вищого господарського суду України від
28 вересня 2004 р. скасувала, а постанову Київського
апеляційного господарського суду від 3 червня цього
ж року залишила в силі.

до правовідносин, які виникли та припинилися
до 1 січня 2004 р., слід застосовувати положення ЦК
України 1963 р. При цьому суди, розглядаючи такі
спори, зобов'язані враховувати положення статей 71,
76 і 80 зазначеного Кодексу

Постанова Судової палати у госпоуарських справах
Верховного Сууу України віу ] лютого 2005 р.
(в и т я г)

У березні 2003 р. відкрите акціонерне товариство
«Меридіан» ім. С.П. Корольова (далі - ВАТ «Мери-
діан») звернулося до суду з позовом до товариства
з обмеженою відповідальністю «Інокс» (далі - ТОВ
«Інокс») про визнання недійсним договору купівлі-про-
дажу акцій від 14 липня 1998 р. М 1 (далі - договір ку-
півлі-продажу) на підставі ст. 48 ЦК' та визнання не-
дійсним витягу з протоколу засідання правління ВАТ
«Меридіан» від 21 квітня 2003 р. М.) 28.

У судовому засіданні позивач подав зміни та до-
повнення до позовної заяви щодо визнання недійсним
договору купівлі-продажу, укладеного між ВАТ «Ме-
ридіан» 1 ТОВ «Інокс»: заявив вимоги про визнання
недійсними реорганізації закритого акціонерного то-
вариства «Спорткомплекс «Меридіан» [далі - ЗАТ
«Спорткомплекс «Меридіан») у товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Спорткомплекс «Меридіан»
(далі- ТОВ «Спорткомплекс («Меридіан») та установ-
чих документів цього підприємства, а також про
визнання ВАТ «Меридіан» учасником ТОВ «Спорт-
комплекс «Меридіан» з часткою 35 % і внесення відпо-
відних змін до установчих документів.

Господарський суд м. Києва ухвалою від 21 трав-
ня 2003 р. до участі у справі як співвідповідача залучив
ТОВ «Спорткомплекс «Меридіан».

20 січня 2004 р. позивач звернувся до суду з до-
повненнями до позовної заяви, в яких просив: припи-
нити провадження у справі щодо визнання недійсним
договору купівлі-продажуна підставі п. 1 ст. 80 ГПК та
ч. 2 ст. 215 ЦК; застосувати спеціальні правові наслід-
ки нікчемного правочину- визнати недійсним рішен-
ня загальних зборів акціонерів ЗАТ «Спорткомплекс

«Меридіан» від 5 квітня 1999 р. про реорганізацію у
ТОВ «Спорткомплекс«Меридіан», скасувати його дер-
жавну реєстрацію і ліквідувати останнє; визнати за
ВАТ «Меридіан» право власності на частку в роз-
мірі 1/2 майнового комплексу ЗАТ «Спорткомплекс
«Меридіан».

Господарський суд м. Києва ухвалою від 3 лютого
2004 р. за клопотаннямТОВ «Інокс» до участі у справі
залучив Солом'янську районну в м. Києві державну
адміністрацію.

17 березня цього ж року позивач уточнив позовні
вимоги: просив визнати недійсними договір купівлі-
продажу та рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ
«Спорткомплекс «Меридіан» від 5 квітня 1999 р. на
підставі ч. 1 ст. 203, ч. 1 ст. 215 і ст. 228 ЦК як правочи-
ни, що суперечать актам цивільного законодавства та
порушують публічний порядок; застосувати наслідки
недійсності договору купівлі-продажу та зазначено-
го рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ «Спорт-
комплекс «Меридіан» у вигляді скасування державної
реєстрації ТОВ «Спорткомплекс «Меридіан»; визнати
за ВАТ «Меридіан» право власності на частку в роз-
мірі 8/ 10 майнового комплексу цього товариства в
частині будівлі спорткомплексу, споруди на стадіоні,
трибун та стадіону площею відповідно 5774, 285, 376,
8303 кв. метра.

Відповідачі проти позову заперечували та просили
в його задоволенні відмовити.

Господарськийсуд м. Києва рішенням від 5 квітня
2004 р. у задоволенні позову відмовив з мотивів пропу-
щення позивачем строку позовної давності.

Київський апеляційний господарський суд поста-
новою від 26 травня 2004 р. зазначене рішення частко-
во скасував і прийняв нове: визнав недійсним договір
купівлі-продажу. укладений між ВАТ «Меридіан» і

ТОВ «Інокс»; визнав за ВАТ «Меридіан» право влас-
ності на заявлену в позові частку майнового комплек-
су; в іншій частині позову відмовив.

Вищий господарський суд України постановою від
21 вересня 2004 р. зазначену постанову Київського
апеляційного господарськогосуду залишив без зміни.

ТОВ «Спорткомплекс «Меридіан» і ТОВ «Інокс»
оскаржили цю постановуВищого господарськогосуду
України з мотивів її невідповідності рішенням Верхов-
ного Суду України з питань застосування норм ма-
теріального права.

Верховний Суд України ухвалою від 16 грудня
2004 р. порушив провадження з перегляду в касаційно-
му порядку зазначеної постанови Вищого господар-
ського суду України.

Солом'янська районна у м. Києві державна адмі-
ністрація не використала наданого законом права на
участь свого представника у судовому засіданні.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення
представників ВАТ «Меридіан», ТОВ «Спорткомплекс
«Меридіан» і ТОВ «Інокс», перевіривши матеріали
справи і рішення, які приймали суди в процесі її роз-
гляду, Судова палата у господарських справах Верхов-

' Тут ! далі, якщо інше не застережено, мається на увазі ЦК України 1963 р., який втратив
чинність з ] Січня 2004 р., але був чинним на час виникнення спірних правовтдносин.
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Заслухавши суддю-доповідача, прокурора, який
підтримав касаційне подання, та захисників, які вва-
жали це подання обґрунтованим, перевіривши ма-
теріали справи й обговоривши наведені у поданні до-
води. колегія суддів Судової палати у кримінальних
справах Верховного Суду України визнала, що подан-
ня підлягає задоволенню з таких підстав.

Наведене у постанові судді твердження про те, що
органи досудового слідства порушили вимоги ст. 132
КПК, а саме не зазначили у постановахпро притягнен-
ня Г.Г., А. та М. як обвинувачених, які конкретно дії
ставляться за провинукожному з них, не можна визна-
ти обгрунтованнм. Ці постанови відповідають вимогам
ст. 132 КПК про те, що в постанові про притягненняяк
обвинуваченого має бути зазначено, зокрема, злочин, у
вчиненні якого обвинувачується особа, час, місце та
інші обставини його вчинення, наскільки вони відомі
слідчому, і статтю кримінальногозакону, якою передба-
чено відповідальність за цей злочин.

Посилання судді на неповноту досудового слідства
як на підставу повернення справи на додаткове
розслідування та на ст. 281 КПК є неправильним,
оскільки цією статтею врегульовано порядок направ-
лення справи на додаткове розслідуваннязі стадії судо-
вого розгляду. Можливості повернення справи на до-
даткове розслідування зі стадії ії попереднього розгля-
ду з мотивів неповноти досудового слідства законом не
передбачено.

За таких обставин постанова судді в частині по-
вернення справи на додаткове розслідування підлягає
скасуванню, а справа в цій частині- направленню на
новий судовий розгляд.

Правильність постанови судді в частині об'єднан-
ня справ в одне провадження у касаційному поданні
не оспорюється і підстав для її скасування чи зміни в
цій частині немає.

На підставі наведеного колегія суддів Судової пала-
ти у кримінальних справах Верховного Суду України
касаційне подання прокурора задовольнила: постанову
судді Апеляційного суду Київської області від 7 грудня
2004 р. в частині направлення на додаткове розсліду-
вання кримінальної справи за обвинуваченнямН., Г.Г.,
А., М., Г.А. скасувала і справу в цій частині направила
в той же суд на новий судовий розгляд.

Безпідставне відхилення клопотання засуджено-
го про відтворення технічного запису судового
процесу під час розгляду зауважень на протокол су-
дового засідання потягло скасування ухвали та на-
правлення справи в цій частині на новий судовий
розгляд

Ухвала колегії суууів Сууової палати
у кримінальних справах Верховного Сууу України
віу 11 січня 2005 р.
(в и т я г)

Колегія суддів судової палати у кримінальних
справах Апеляційного суду м.Києва вироком від

26 серпня 2004 р. засудила Б. за сукупністю злочинів,
відповідальність за які передбачена ч. 1 ст. 101 КК
1960 р. і п. 13 ч. 2 ст. 115 КК, на 15 років позбавлення
волі. На підставі ст. 71 КК до цього покарання
приєднано покарання, не відбуте за вироком
дніпровського районного суду м. Києва від 6 жовтня
1989 р., і остаточно визначено Б. покарання у виді
16 років п'яти місяців позбавлення волі.

Колегія суддів судової палати у кримінальних
справах Апеляційного суду м. Києва ухвалою від
29 листопада 2004 р. зауваження засудженого на про-
токол судового засідання та його клопотання про
ознайомлення з технічним записом судового процесу
відхилила.

У касаційній скарзі та доповненнях до неї щодо
ухвали від 20 листопада 2004 р. засуджений Б. поси-
лався на те, що органи досудового слідства і суд істот-
но порушили норми кримінально-процесуального
закону, й у зв'язку з цим просив скасувати вирок та
направити справу на нове досудове слідство. Крім то-
го, він зазначав, що під час розгляду зауважень на
протокол судового засідання було порушено його пра-
во на захист, оскільки суд безпідставно відмовив у за-
доволенні його клопотання про відтворення технічно-
го запису судового процесу.

Заслухавши доповідь судді, пояснення засудже-
ного Б. та його захисника, які наполягали на скасу-
ванні ухвали від 29 листопада 2004 р., думку прокуро-
ра, який вважав за необхідне скасувати зазначену
ухвалу і справу в частині розгляду зауважень на про-
токол судового засідання та вирішення клопотання
про відтворення технічного запису судового процесу
направити на новий розгляд, перевіривши в цій час-
тині матеріали справи та обговоривши наведені у ка-
саційній скарзі й доповненнях до неї доводи, колегія
суддів Судової палати у кримінальних справах Вер-
ховного Суду України дійшла висновку, що касаційна
скарга (з доповненнями) підлягає задоволенню з та-
ких підстав.

Із матеріалів справи вбачається, що повне фіксу-
вання судового розгляду справи здійснювалося за до-
помогою звукозаписуючої апаратури відповідно до
ст. 87' КПК.

Засуджений просив суд відтворити технічний
запис процесу з метою усунути неповноту й не-
правильність окремих частин протоколу судового
засідання.

Відмовляючи В. у задоволенні клопотання, суд в
ухвалі зазначив, що ознайомлення засудженого з
технічним записом судового процесу чинним законо-
давством не передбачено.

Це твердження суду є необгрунтованим.Так, від-
повідно до ч. 7 ст. 88 КПК під час розгляду зауважень
на протокол судового засідання заслуховуються пояс-
нення осіб, які подали зауваження, думка інших учас-
ників судового розгляду, за потреби відтворюється
технічний запис процесу (якщо він здійснювався),
опитуються особи, щодо змісту показань яких подані
зауваження. Виходячи з наведеного суд повинен був
відтворити технічний запис тієї частини процесу, пра-
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вильність фіксування якої в протоколі судового засі-
дання оспорював Б.

Крім того, в протоколі від 29 листопада 2004 р. не
наведено будь-яких пояснень Б. щодо поданих ним
зауважень. Із цього протоколу вбачається, що після
повернення з нарадчої кімнати до залу засідання го-
ловуючий оголосив ухвалу. Проте в нарадчій кімнаті
було постановлено дві ухвали, і яку з них оголосив
головуючий, у протоколі не зазначено.

На підставі наведеного колегія суддів Судової па-
лати у кримінальних справах Верховного Суду Ук-
раїни касаційну скаргу (з доповненнями) засудженого
Б. в частині відхилення зауважень на протокол судо-
вого засідання та клопотання про ознайомлення з
технічним записом судового процесу задовольнила:
ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 29 листопада
2004 р. скасувала і справу в цій частині направила в
той же суд на новий розгляд, зазначивши, що під час
нього суду необхідно розглянути зазначені заува-
ження й клопотання засудженого В. з урахуван-
ням вимог ч. 7 ст. 88 КПК та прийняти відповідне
рішення.

Рішення апеляційного суду про відмову в прий-
нятті апеляції від особи, щодо якої фактично було
порушено кримінальну справу, визнано необгрунто-
ваним

Ухвала спільного засіуання Сууовоі' палати
у кримінальних справах і Військової суаової колегії
Верховного Сууу України віа 17 жовтня 2003 р.
(в и т я г)

Судова палата у кримінальних справах та Вій-
ськова судова колегія Верховного Суду України роз-
глянули на спільному засіданні за поданням п'яти
суддів цього суду клопотання А. про перегляд кримі-
нальної справи щодо нього в порядку виключного
провадження.

За заявою громадянина Г. (який зазначив, що А.
з метою незаконного заволодіння належним йому
трактором підробив договір від 16 листопада 1999 р.
про оренду трактора з подальшимвикупом) прокурор
Берегівського району Закарпатської області поста-
новою від 11 жовтня 2002 р. порушив кримінальну
справу за ознаками складів злочинів, передбаче-
них частинами 1 і 3 ст. 358 КК, за фактом підроблен-
ня документа та використання завідомо підробленого
документа.

24 лютого 2003 р. А. звернувся до Берегівського
районного суду Закарпатської області зі скаргою, в
якій просив скасувати зазначену постанову прокуро-
ра у зв'язку з тим, що, як убачається з її змісту, фак-
тично кримінальну справу було порушено Щодо ньо-
го і що постанова є незаконною. оскільки він і Г.

дійсно уклали договір оренди трактора з подальшим
викупом, а крім того, справу щодо нього за цим же
фактом уже закрив постановою від 30 квітня 2001 р.
слідчий податкової міліції.

Суддя Берегівського районного суду постановою
від 5 березня 2003 р. скаргу Д. залишив без задово-
лення, мотивувавши це тим, що кримінальну справу
було порушено прокурором не щодо Д., а за фактом
вчинення злочинів, відповідальність за які передбаче-
на частинами 1 і 3 ст. 358 КК. Крім того, суддя зазна-
чив, що постановою слідчого податкової Міліції було
закрито справу за обвинуваченням А. у заволодінні
індивідуальним майном Г. шляхом обману, а не в під-
робленні документа та його використанні.

Не погодившись із рішенням суду, А. оскаржив
його в апеляційному порядку. Апеляційний суд За-
карпатської області постановою від 6 травня 2003 р.
відмовив А. у прийнятті апеляції до розгляду, визнав-
ши його особою, яка не має права на апеляційне ос-
карження рішення суду першої інстанції. Суд моти-
вував своє рішення тим, що кримінальну справу було
порушено прокурором не щодо А., а за фактом під-
роблення документа і використання завідомо підроб-
леного документа.

У клопотанні Д., посилаючись на істотне порушен-
ня апеляційним судом вимог кримінально-процесуаль-
ного закону, що призвело до постановлення ним неза-
конного рішення, просив скасуватипостановуцього су-
ду і направити справу на новий апеляційний розгляд.

У поданні суддів порушено питання про внесення
клопотання А. на судовий розгляд.

Заслухавши суддю-доповідача, прокурора, який
вважав, що клопотання треба задовольнити, переві-
ривши матеріали справи та обговоривши наведені у
клопотанні й поданні доводи, судді Судової палати
у кримінальних справах і Військової судової колегії
Верховного Суду України дійшли висновку, що кло-
потання й подання підлягають задоволенню.

У постанові прокурора про порушення кримі-
нальної справи за фактом підроблення та викорис-
тання документа (укладеного між Г. і Д. договора
оренди трактора) фактично йдеться про порушення
кримінальної справи щодо А.

Це свідчить про те, що він є особою, інтересів
якої безпосередньо стосується порушена криміналь-
на справа, що визнав і суд першої інстанції, який
розглянув скаргу А. по суті та залишив її без задо-
волення (а не відмовив йому у прийнятті скарги до
розгляду). До того ж відповідно до п. 12 ст. 348
КПК право подати апеляцію мають і інші особи, не
зазначені у цій статті.

Крім того, позбавлення А. можливості оскаржи-
ти судове рішення суперечить загальним засадам
кримінально-процесуального законодавства та вимо-
гам ст. 55 Конституції України, згідно з якою кож-
ному гарантується право на оскарження в суді рі-
шень, дій чи бездіяльності органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, посадових та
службових осіб.

З урахуванням наведеного Верховний Суд Украї-
ни клопотання А. та подання суддів задовольнив: по-
станову Апеляційного суду Закарпатської області від
6 травня 2003 р. щодо нього скасував і направив
справу на новий апеляційний розгляд.
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Відповідно до ст. 62 Конституції України обвину-
вачення не може грунтуватися на припущеннях, а всі
сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на
її користь

Ухвала колегії суууів Сууовоі' палати
у кримінальних справах Верховного Сууу України
віу 25 січня 2005 р.
(в и т я г)

Галицький районний суд м. Аьвова вироком від
1 квітня 2004 р. засудив А. за ч. 2 ст. 185 КК на три.
роки позбавлення волі. В апеляційному порядку спра-
ва не розглядалася.

Як визнав установленим суд, А. 3 листопада
2003 р., перебуваючи в магазині, повторно вчинив
крадіжку чужого майна - заволодів гаманцем Б. із
грошима у сумі 75 грн. та 10 доларів США. При виході
з магазину він був помічений Б., від якого намагався
втекти, проте був затриманий потерпілим і працівни-
ком міліції.

У касаційному поданні заступник прокурора
Аьвівської області порушив питання про скасування
вироку щодо А. і направлення справи на новий судо-
вий розгляд через невідповідність висновків суду фак-
тичним обставинам справи, що потягло неправильне
застосування кримінального закону. На думку проку-
рора, дії А, містять ознаки відкритого заволодіння
майном потерпілого.

Заслухавши суддю-доповідача. думку прокурора,
який підтримав касаційне подання, перевіривши ма-
теріали справи й обговоривши наведені у поданні до-
води, колегія суддів Судової палати у кримінальних
справах Верховного Суду України визнала, що воно
задоволенню не підлягає.

За змістом касаційного подання прокурор оспорив
фактичні обставини справи, навівшисвій аналіз до-
казів, які були предметом розгляду суду першої ін-
станції і які відповідно до ч. 1 ст. 398 КПК розгляду в
касаційному порядку не підлягають. Тому колегія
суддів при розгляді подання виходила з фактичних об-
ставин справи, встановлених судом.

Відділення Державного казначейства у Печер-
ському районі м. Києва повідомляє, що з 28 лютого
2005 р. змінилися розрахункові рахунки.

При касаційному оскарженні судових рішень до
Верховного Суду України у цивільних справах дер-
жавне мито перераховується за такими реквізитами:

одержувач - ВДК у Печерському районі м. Києва,
ідентифікаційний код 26077922,

Як убачається 3 матеріалів кримінальної справи,
при дослідженні суб'єктивної сторони злочинних дій
А. суд дійшов висновку про те (і навів його у виро-
ку), що умисел засудженого був спрямований на вчи-
нення таємного викрадення гаманця у потерпілого.
Це підтверджується зібраними у справі доказами, зо-
крема показаннями засудженого А. під час досудово-
го слідства й у судовому засіданні та показаннями по-
терпілого Б. про те, що самого викрадення він не ба-
чив, а лише виявивши зникнення гаманця, помітив
особу, яка виходила з магазину з подібним гаманцем.
Це сталося після того, як засуджений виконав усі дії,
що утворюють об'єктивну сторону таємного викра-
дення майна. Коли потерпілий почав переслідувати
А. з метою його затримання, той викинув гаманець.
що свідчить про відсутність у нього наміру утримува-
ти викрадене. Тому не можна вважати, що дії
засудженого, розпочаті як таємне викрадення, пере-
росли у відкрите.

З огляду на наведене дії А., пов'язані З його пе-
реслідуванням і затриманням, не можна розцінювати
як продовження злочину і вважати грабежем.

Та обставина, що після затримання у засудженого
були виявлені гроші з гаманця потерпілого, не є дока-
зом того, що він заволодів ними відкрито. Його пояс-
нення про те, що гроші потрапили до нього внаслідок
незаконних дій працівників міліції, не спростовано.

Відповідно до ст. 62 Конституції України обвину-
вачення не може грунтуватися на припущеннях, а всі
сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на
її користь.

Таким чином, об'єктивних даних, які 6 із до-
стовірністю підтверджували,що А. після його викрит-
тя у крадіжці намагався утримати викрадене, у справі
не виявлено. Отже, суд правильно кваліфікував його
дії за ч. 2 ст. 185 КК. Підстав вважати, що засуджений
вчинив більш тяжкий злочин, відповідальність за який
передбачена ст. 186 КК, немає.

Враховуючи наведене, колегія суддів Судової
палати у кримінальних справах Верховного Суду
України у задоволенні касаційного подання заступни-
ка прокурора Аьвівської області відмовила.

банк одержувача - УДК у м. Києві,
розрахунковий рахунок 31417537500007,
МФО 820019.
При перегляді Верховним Судом України судових

рішень Вищого господарського суду України
державне мито перераховується за тими ж реквізи-
тами, але на інший розрахунковий рахунок *-
31119095500007.
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Надійшлоу суди загальної юрисдикції по першій інстанції справ, постанов, 200
динашка

3 р. 2004 р.подань,клопотань,позовних заяв, заяв, скарг у 2003-2004рр.
абс. %

Цивільнихсправ, клопотань,позовних заяв (заяв), скарг, усього 1 589 906 1 891 271 301 365 +19.0

У тому числі

справ ] 522 809 1 795 659 72 850 +17.9

позовних заяв (заяв). скарг, за винятком прийнятих до розгляду 65 570 94 480 28 910 +44.1

клопотань про визнання рішень іноземних судів 1 509 1 128 -581 -25.2

клопотань про скасуваннярішеньМіжнародногокомерційного арбітражного суду 18 24 6 41553

Справ про адміністративні правопорушення, усього 3 419 453 3 650 230 230 777 +6,7

Клопотаньпро скорочення строку позбавленняспеціальногоправа 1 703 1 824 121 +7.1

Кримінальних справ, матеріалів,подань,усього 612 022 522 129 -89 893 -14,7
У тому числі
справ 216 688 225 954 9 266 +4.5

із них повернено справ прокурорам в порядку. передбаченомув ст. 252 КПК 5 379 6 081 702 +] 51

подань слідчихорганів 137 869 122 712 -15 157 -11.0

скарг на дії слідчих органів 6 259 7 698 1 459 +25.4

скарг потерпілих,що надійшлидо суду в порядку, передбаченомув ст. 27 КПК
(за виняткомскарг, за якими порушено кримінальнісправи) 6 434 7 041 607 +9,4

постановщодо звільнення від кримінальноївідповідальності
(за справами без обвинувальнихвисновків) 54 246 12 657 -41 589 -76.7

у порядку виконання вироків, поданьта клопотань 190 546 146 067 -44 479 -253

Інших матеріалів,подань, усього 21 973 27 064 5 091 +23,2

У тому числі
матеріалів про направлення на примусовелікування від алкоголізмута наркоманії 5 095 2 401 -694 -22.4

матеріалів про застосуванняпримусових заходів виховногохарактеру
щодо неповнолітніх 5 055 З 218 165 +5.5

подань в порядку виконання рішень судів в частині майнових стягнень 15 825 21 445 5 622 +35.5

Разом справ (цивільних, кримінальних, справ про адміністративні
правопорушення), постанов, подань, клопотань,позовних заяв (заяв), скарг 5 645 057 6 092 518 447 461 +7,9

Господарськихсправ і матеріалів,усього 221 256 279 546 58 090 +26,3

Надійшлопо першій інстанції справ і матеріалів,усього 5 866 313 6 371 864 505 551 +8,6

або 23,5 %, - апеляційнихгосподарськихсудів, 536, або
11,8 %, - районних (міських), міськрайонних судів.

2. Аналіз стану злочинності в Україні

У 2004 р. органи Міністерства внутрішніх справ
України (далі - МВС) зареєстрували520,1 тис. злочинів,
що на 36,2 тис., або 6,5 % менше, ніж у попередньому
році ". Рівень загальної злочинності зменшився в ціло-
му по Україні, крім трьох областей. Трохи збільшилася
кількість вчинених злочинів в областях: Вінницькій -
на 1,1 %, Ауганській - на 0,9 % та Закарпатській- на
0,1 %. Значно знизився рівень злочинності в областях:
Харківській - на 17 %, Рівненській - на 15,7 %, Жито-
мирській - на 15,2 %, Херсонській - на 15% та міс-
тах Києві - на 7,8 % і Севастополі - на 9,4 %.

У структурі злочинності за видами злочинів пере-
важали, як і в минулі роки, крадіжки й грабежі, част-
ка яких склала 52,3% [54,2 %], та злочини у сфері

обігу наркотиків, питома вага яких становила 12,6 %

[10.3 %]. Проте кількість крадіжок майна зменшилася
до 33,3 тис. випадків, або на 12,6 %.

Тяжких та особливо тяжких злочинів було за-
реєстровано 257,4 тис., що на 10,2% менше, хоча їх
кількість все ще значна. Їх питома вага складала 49,5 %

[51,5 %] від усіх зареєстрованих злочинів.
У деяких областях зріс показник насильницької

злочинності, насамперед злочинів проти життя та здо-
ров'я людини. У цілому по країні кількість умисних
убивств та замахів на життя громадян становила
11,8 тис., що на 6,3 % менше, ніж у 2003 р. Однак їх чис-
ло збільшилось, особливо в м. Севастополі - на 43,3 %

та 10 областях, зокрема: Закарпатській- на 23,3 %, Во-

линській- на 17,8 %, Київській - на 122 %. На замов-
лення було вчинено 16 умисних убивств, ЩО на 6,7 %

більше, ніж у 2003 р. Зареєстровано 151 [156] випадок
одночасного вбивства двох або більше людей,
"' Звіт МВС України за 2004 р., форми Ме 1А про зареєстровані злочини."
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Кількість умисних тяжких тілесних ушкоджень
становила 5,9 тис. злочинів. тобто зменшилася на 7 %.
Умисні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили
смерть потерпілого, були заподіяні в 1,9 тис. випадках,
що на 3,3 % менше, ніж у 2003 р.

У 2004 р. зареєстровано 269 випадків торгівлі
людьми або іншої незаконної угоди щодо передачі лю-
дини іншій людині, що на 6,9 % менше від поперед-
нього року. Факти незаконного позбавлення волі або
викрадення людини мали місце в 172 випадках. що на
16,1 % менше, а захоплення заручників - у 12 [10].

Найпоширенішийвид корисливих злочинів - кра-
діжки чужого майна. Всього виявлено 2333 тис. таких
злочинів, що на 12,6 % менше, або 44,9 % [48.1 %] від
усіх зареєстрованих. Проте за звітний період значно
зріс показник крадіжок зі складів, баз, магазинів та ін-
ших торгових точок. Їх вчинено 12,6 тис., що порівняно
з 2003 р. на 87,6 % більше.

Кожна четверта крадіжка, або 26,3 %, вчинена з
квартир громадян. Так, у 2004 р. було зареєстровано
60,9 тис. таких злочинів, що на 7,7 % менше: Їх кіль-
кість зменшилася у 19 областях і м. Києві. Не розкри-
тими залишилося 31,7 тис. злочинних діянь:

У 2004 р. було вчинено 5,5 тис. розбійних нападів,
що порівняно з 2003 р. на 2,9 % менше.

Минулого року вчинено 40,8 тис. грабежів, що на
11,8 % більше, ніж у 2003 р.

Зменшилася на 20,7 % кількість хуліганських про-
явів, їх зареєстровано 15,9 тис. Проте у 5 областях
кількість цих злочинів збільшилася, а саме: Чернігів-
ській - на 30,3 %, Полтавській - на 4 %, Черні-
вецькій - на 3,6 %, Закарпатській - на 2,4 %, Він-
ницькій '- на 1,3 %.

Виявлено 5,9 тис. крадіжокавтомобілів, що на 16,5 %

менше. У цілому не розкрито 3,3 тис. таких злочинів.
З кожним роком зростає в країні таке негативне

явище. як хабарництво. У 2004 р. виявлено 3,1 тис: фак-
тів одержання та давання хабарів, що на 3,4 % більше.

Знизився у 2004 р. рівень підліткової злочинності:
неповнолітніми або за їхньої участі вчинено 31 тис.
злочинів, що на 7,6 % менше, ніж у попередньомуроці.

У сфері обігу наркотиків зареєстровано 65,7 тис.
злочинів, що на 14,5 % більше, ніж у 2003 р. Найбільше
зріс показник таких злочинів в областях: Вінницькій -
на 70,2 %, Миколаївській - на 42 %, Чернігівській - на
37,5 %, Київській - на 35,5 %.

Протягом минулого року організовані групи та
злочинні організації вчинили 5,6 тис. злочинів, що на
9,4% менше від показника 2003 р. Було вчинено 45
бандитських нападів, 49 умисних убивств, у тому числі
два на замовлення, 1,3 тис. крадіжок чужого майна,
або 23 % від кількості цього виду злочинів.

Відбулося незначне збільшення кількості злочинів,
пов'язаних з легалізацією (відмиванням) грошових
коштів та іншого майна, здобутого злочиннимшляхом,
їх виявлено 695, що на 1,3 % більше, ніж у 2003 р.

Викликає занепокоєння той факт, що в 2004 р.
кількість розкритих злочинів зменшилася порівняно
з попереднім роком на 3,5 %, у тому числі розкрито
тяжких та особливо тяжких злочинів на 7,8 % менше.

За даними МВС, за звітний період не розкрито: 310
умисних убивств, 1,1 тис. умисних тяжких тілесних
ушкоджень, 124 згвалтування (у тому числі замахів),
24,4 тис. грабежів, 1,1 тис. розбійних нападів, 31,7 тис.
крадіжок із квартир.

Матеріальні збитки від злочинів за порушеними
кримінальними справами складають 1,4 млрд. грн., у
тому числі у сфері економіки - 927 млн. грн. Від на-
сильницьких злочинів потерпіло 328,6 тис. осіб, з них
107 тис., або кожна третя - жінка. Серед потерпілих
було 9,7 тис. неповнолітніх і 34,6 тис. пенсіонерів.

3. Розгляд судами кримінальних справ

У судах першої інстанції на розгляді в 2004 р. пе-
ребувало 271,4 тис. кримінальнихсправ і 302,9 тис. ма-
теріалів; усього - 574 тис. З постановленням вироку
суди розглянули 180,1 тис. справ, що на 8,4 % більше,
або 81,4 % [78,2 %] від тих, провадження в яких закін-
чено. З фіксуванням судового процесу за допомогою
технічних засобів розглянуто 3,4 тис. кримінальних
справ, що на 14,6 % більше, ніж у 2003 р.

На кінець минулого року всього залишилися нероз-
глянутими 36,7 тис. кримінальних справ, без урахуван-
ня справ, провадження в яких зупинено, що на 4,6 %

менше, або 13,5 % [14,6 %] від справ, що перебували на
розгляді в судах. Значну частку нерозглянутих кримі-
нальних справ відмічено в місцевих судах областей:
Дніпропетровської - 20,8 % [20,5 %], Запорізької -
20,8 % [19,2%], Харківської - 19,4% [22,4 %] та м. Севас-
тополя - 22,9 % [19,3 %].

У термін понад 6 місяців не розглянуто 7,1 тис.
справ, або 19,5 % [20,6 %] від тих, що перебували в за-
лишку (без урахування справ, провадження в яких
зупинено). Найбільша питома вага таких справ у міс-
цевих судах областей: Харківської - 31 % [28.3 %],
Запорізької - 29,7 % [22.6 %], дніпропетровської -
29,4 % [32,2 %], Полтавської- 20,7 % [22,6 %] та м. Се-
вастополя- 20,9 % (ІЗ,? %]; найменша- у судах обла-
стей: Волинської - О,? % [?,3 %]. Чернігівської- 2,2 %

[2.6 %], Миколаївської- 2,3 % [3,4 %], Закарпатської-
2,6 % [10 %].

В апеляційних судах залишилася нерозглянутою
по першій інстанції 241 справа, що на 19,4% [18,4 %]

менше, або 16,3% від справ, які перебували на роз-
гляді в судах.

На оперативність розгляду кримінальних справ,
як і в минулі роки, істотно впливали такі чинники:
неявка в судове засідання свідків, потерпілих, захис-
ників і прокурорів. За неявку в судове засідання су-
ди оштрафували 1,3 тис. осіб, що на 30,6 % більше,
ніж у 2003 р.

Минулого року зменшилася кількість справ, які
були призначені з порушенням процесуальних стро-
ків, передбачених статтями 241, 256 Кримінально-про-
цесуального кодексу України (далі - КПК). 3 недо-
триманням цих строків призначено 19,2 тис. справ,
або 8,7 % від тих, провадження в яких закінчено, що
на 6,1 % менше, ніж у 2003 р.; з них до попереднього
розгляду- 5,4 тис. кримінальних справ, що на 17,5 %
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менше, а до судового розгляду - 13,8 тис., що на 0,8 %

менше. Найбільший відсоток кримінальних справ, які
були призначені до попереднього та судового розгляду
із порушенням строків, - у місцевих судах областей:
Аніпропетровської- 21,9 %, Полтавської - 18,4 %,

Харківської- 15,5 %, Рівненської- 14,7 % та в місце-
вих судах Автономної Республіки Крим - 17,1 %.

Статистичні дані свідчать, що органи досудового
слідства не поліпшили якість розслідування криміналь-
них справ. У 2004 р. суди повернули на додаткове
розслідування та прокурори відкликали 18,8 тис.
кримінальних справ, що на 0,6 % більше, ніж у 2003 р.,
або 8,5 % від справ, провадження в яких закінчено.

Кількість винесених судами окремих ухвал про по-
рушення законності при провадженнідізнання чи досу-
дового слідства становить 2,9 тис. , що на 17,5 % більше.

Деякі суди ще допускають помилки при прийнятті
рішень про повернення справ на додаткове розсліду-
вання, що також створює тяганину. Усього у 2004 р.
апеляційні суди скасували ухвали (постанови) місце-
вих судів про повернення справ на додаткове роз-
слідування стосовно 2 тис. осіб, що на 6,4 % більше,
або 15 % від кількості осіб, щодо яких справи було на-
правлено на додаткове розслідування.

До 122,6 тис. ]137,8 тис.], або на 11 %, зменшилася
кількість розглянутих судами подань органів досудового
слідства з різних питань; задоволено 115,9 тис. подань,
або 94,5% [94 %] від кількості розглянутих. Зокрема,
розглянуто 52,9 тис. подань про обрання запобіжного
заходу у вигляді взяття під варту, що порівняно з
2003 р. на 14,8 % менше; задоволено 47,8 тис. подань,
або 90,5 % [89.7 %]. Кількість апеляцій на постанови
суддів про обрання цього запобіжного заходу, що
надійшли до апеляційних судів, зменшиласядо 2,9 тис.,
або на 4,4 %; із них розглянуто 2,8 тис., задоволено
535, або 1,1 % [1,1 %] від кількості винесених судами по-
станов про взяття під варту. Водночас у півтора раза
збільшилася кількість апеляцій на постанови суддів про
відмову в обранні запобіжного заходу, їх надійшло
2,1 тис., із них задоволено 690, або 13,7 % [8 %] від за-
гальної кількості винесених.Розглянуто 15,3 тис, подань
про продовження строків тримання під вартою, із них
задоволено майже 15 тис, або 98 % [97.3 %].

Обрання неналежного запобіжного заходу на ста-
дії досудового слідства призводить до зупинення про-
вадження у справі у зв'язку з розшуком підсудного.
Так, суди зупинили провадження в 13,4 тис. [133 тис.]
кримінальних справ, у тому числі у зв'язку з розшу-
ком підсудних - 10,8 тис., або 80,8 % [79,7 %] від тих,
провадження в яких зупинено.

За результатами розгляду судами справ минулого
року взято під варту 12,3 тис. осіб, що на 10,3 % біль-
ше, ніж у 2003 р., а звільнено з-під варти 8,7 тис. осіб,
що на 4,6 % більше, ніж у зазначеному році.

Усього на дві особи збільшилася кількість звільне-
них судами під заставу - з 110 до 112. За порушення
вимог застави на користь держави суди постановили
звернути 87,7 тис. грн.

До 7,5 тис. [6 тис.], або на 25,1 %, збільшилася кіль-
кість розглянутих судами скарг на дії органів досудо-
вого слідства. Задоволено 3,5 тис. скарг, або 46,6 %

[46.8 %] від кількості розглянугих, у тому числі розгля-
нуто 5,5 тис. скарг на постанови про відмову в пору-
шенні кримінальноїсправи, із них задоволено 2,7 тис..
або 49 % [47.6 %] від кількості розглянутих.

На розгляді в судах у порядку, передбаченому
ст. 27 КПК, перебувало 13,6 тис. скарг потерпілих про
притягнення осіб до кримінальноївідповідальності, що
на 9,4% більше, ніж у 2003 р. Розглянуто 12,4 тис.
скарг, або 91,3 % [88.7 %] від кількості тих, що перебу-
вали на розгляді, у тому числі за 5,3 тис. скаргами по-
рушено кримінальні справи, що на 9,2 % більше;
відмовлено у задоволенні 2,5 тис. скарг, що на 82 %

більше від показника 2003 р. Зменшився на 16,2 % за-
лишок скарг потерпілих, не розглянуто 1,2 тис. скарг,
з яких 735, або 62,2 % [55.6 %], перебували в суді по-
над місяць.

Кількість постанов про звільнення від криміналь-
ної відповідальності у зв'язку із закінченням строків
давності у справах щодо невстановлених осіб, які вчи-
нили злочини, зменшилася до 3,2 тис. [393 тис.], або
в 12,4 раза, задоволено 2,7 тис. постанов, або 84,2%
[91,3 %] від кількості розглянутих. Розглянуто 10,7 тис.
постанов про звільнення від кримінальної відповідаль-
ності осіб, що на 42,4 % менше, ніж у 2003 р.; із них
задоволено 9,7 тис., або 90,7 % ]88,2 %] від кількості
розглянутих. За цими постановами звільнено від
кримінальної відповідальності 10,4 тис. осіб.

Порівняно з попереднім роком на 4,6 % збільши-
лося потерпілих від злочинів фізичних осіб. Суди ви-
знали потерпілими 161,6 тис. осіб, із них 23,5 тис. за-
подіяно шкоду здоров'ю, 5,7 тис. загинуло. Заподіяно
шкоду 20,3 тис. юридичним особам. Злочинами було
заподіяно матеріальну та моральну шкоду фізичним
і юридичним особам на суму 704,1 млн. грн.

Кількість окремих ухвал (постанов), прийнятих су-
дами з метою усунути причини та умови, що сприяли
вчиненню злочинів, а також з інших підстав, збільши-
лася до 7,3 тис. [5,8 тис.], або на 27,6 %, але вони ще
не стали ефективним засобом запобігання вчиненню
злочинів. Частка таких справ, провадження в яких
закінчено. складає лише 3,3 % [2,7 %]. За 4,7 тис. ухва-
лами, або 63,7 % [66,4 %] від усіх постановлених, на-
дійшли повідомленняпро вжиті заходи.

За невжиття заходів за окремими ухвалами (поста-
новами) судів, поданнями (протестами) прокурорів та
органів досудового слідства до адміністративної відпові-
дальності за ст. 185“ Кодексу про адміністративні право-
порушенняУкраїни (далі - КпАП) суди притягнули 255
осіб, що всього на 0,8 % більше від показника 2003 р.

На розгляд по першій інстанції до військових міс-
цевих судів надійшло 1,6 тис. кримінальних справ, ма-
теріалів, подань, клопотань, що на 11,6 % менше, ніж у
2003 р. Кількість кримінальних справ, що перебували
на розгляді у цих судах, становила 1,1 тис., тобто збіль-
шилася на 1,4 %. У 1 тис. кримінальних справ прова-
дження закінчено. 3 постановленнямвироку розгляну-
то 781 справу, або 76 % [76.3 %] від тих, провадження
в яких закінчено. Призначено до попереднього та до
судового розгляду з порушенням строків, передбаче-
них статтями 241, 256 КПК, 9 кримінальних справ, або
0,9 % [2 %] від тих, провадження в яких закінчено. За-
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ними поданнями прокурора, або 4,7 % [5.6 %] від усіх,
що перебували на розгляді.

До 6,2 тис., або на 16,6 %, збильшилася кількість
кримінальних справ, що перебували на розгляді за ка-
саційними скаргами та поданнями. У касаційному по-
рядку перевірено судові рішення в 5,7 тис. криміналь-
них справ щодо 8,3 тис. осіб, із них у 997 справах
касаційні скарги, подання задоволено, що на 6,1 %

більше, ніж у 2003 р. Скасовано і змінено вироки що-
до 926 осіб, або 0,4 % [0,4 %] від кількості тих, щодо
яких постановлено вироки, у тому числі скасовано
стосовно 573 осіб, або 0,3 % [0,2 %]. У касаційному по-
рядку найбільшескасовано та змінено вироків в судах
областей: Донецькоїы щодо 122 осіб, Дніпропетровсь-
кої - 54, Харківської - 48, Автономної Республіки
Крим - 71 та м. Києва - 64.

Основними підставами для скасування вироків бу-
ла неповнота досудового та судового слідства. Так, ви-
роки скасовано з направленням: на новий судовий роз-
гляд в суди першої інстанції - щодо 367 осіб, або 64 %

[72.9 %] від кількості тих, вироки стосовно яких скасо-
вано; на новий розгляд у суди апеляційної інстанції -
щодо 91 особи, або 15,9 % [7.2 %]; на нове розслідуван-
ня - щодо 98 осіб, або 17,1 % [15.2 %]. До 180 [263], або
на 31,6 %, зменшилося скасованих вироків, постановле-
них за м'якістю покарання з направленням справи на
новий судовий та апеляційний розгляд у суди зазначе-
них інстанцій, або 31,4 % [50,1 %].

Щодо 463 осіб переглянуто ухвали (постанови) у ка-
саційній інстанції, що на 13,2 % більше, ніж у поперед-
ньому році; із них скасовано 445 ухвал (постанов), у
тому числі - 434 суду першої інстанції; змінено- 18.

Зменшилася кількість окремих ухвал, постановле-
них судом касаційної інстанції під час розгляду кримі-
нальних справ. Так, постановлено 26 таких ухвал, що
на 29,7 % менше, ніж у 2003 р.; із них 9 [35] щодо по-
рушення закону, допущені судами.

Про перегляд судових рішень у зв'язку з неправиль-
ним застосуванням кримінального закону та істотним
порушенням вимог кримінально-процесуального закону
на розгляд Верховного Суду України надійшло 4,4 тис.
клопотань, що на 21,2 % менше, ніж у 2003 р. Водночас
кількість витребуванихдля вивчення справ збільшилася
до 265, або на 18,3 %; задоволено 68 клопотань; залиши-
лися нерозглянутими - 28, або 0,6 % [2,8 %].

У 2004 р. за вироками, що набрали законної сили,
суди засудили 204,8 тис. [201,1 тис.] осіб, що на 1,8 %

більше, ніж у минулому році; із них, зокрема, за тяжкі
та особливотяжкі злочини- 97,2 тис. осіб, або 47,5 %.

У структурі судимості осіб більше половини скла-
дали засуджені за злочини проти власності. Так, у
2004 р. зареєстровано 107,3 тис. таких осіб, або 55,4 %

[55.2 %] від усіх засуджених. Кількість засуджених за
злочиниу сфері обігу наркотичних засобів, психотроп-
них речовин, їх аналогів або прекурсорів також збіль-
шилася - до 33,9 тис. [299 тис.] осіб, або на 13,1 %.

За вчинення злочинів у складі організованої групи
чи злочинної організації засуджено 1,3 тис. осіб, що на
19,4 % більше, ніж у 2003 р.

Зріс минулого року також рівень судимості непо-
внолітніх. За вчинення злочинів у неповнолітньомувіці

засуджено 21,8 тис. осіб, що на 3,3 % більше від
показника 2003 р. Із них 6,5 тис. неповнолітніх, або
29,7 % [28.9 %], вчинили злочин у віці від 14 до 16 років.
До позбавлення волі на певний строк засуджено 4,4 тис.
неповнолітніх, або 20,1 % [21,9 %]. Звільнено від пока-
рання з випробуванням 16,2 тис. підлітків, або 74,4%
[70,9 %]. Щодо 3,6 тис. осіб, або на 22,5 % менше, ніж у
2003 р., провадженняу справі було закрито і застосова-
но до них примусові заходи виховного характеру.

Кількість засуджених жінок збільшилася до
27,2 тис. осіб, або на 11,9 %, що становить 13.3 %

[12.1 %] від усіх засуджених.
Провадження у справах було закрито щодо

24,4 тис. осіб [28,4 тис.], що на 14,1 % менше, у тому
числі стосовно 21,2 тис. осіб - у справах публічного
обвинувачення. Звільнено від кримінальної
відповідальності у зв'язку: зі зміною обстановки -
5,6 тис. осіб; з примиренням винного з потерпілим-
4,7 тис.; з дійовим каяттям - 2,7 тис.; із передачею на
поруки - 2,3 тис,

Кількість виправданих осіб збільшилася до 592
осіб, або на 13 %, із них - 190 [130] у справах пуб-
лічного обвинувачення. Примусові заходи медичного
характеру застосовано до 1,2 тис. неосудних осіб.

Помітна тенденція до гуманізації призначення су-
дами кримінального покарання особам, ВИЗнаним вин-
ними у вчиненні злочинів. Статистичні дані свідчать,
що суди частіше застосовували міри кримінального по-
карання альтернативні позбавленнюволі. Так, у 2004 р.
до позбавлення волі на певний строк засуджено
54,2 тис. осіб, що на 11,1 % менше, або 25,6% [30,3 %]

від усіх засуджених. Найчастіше таке покарання засто-
совували суди областей: донецької - 31,2 %, Дніпропе-
тровської - 30,2 %, Миколаївської - 28,7 %, Автоном-
ної Республіки Крим - 34,6 % та м. Києва - 37,6 %.

Минулого року збільшилася кількість осіб, на яких
накладеноштраф, яким призначено громадські роботи
та інші покарання, не пов'язані з позбавленням волі.

Судова система України дедалі більше орієнтуєть-
ся на європейські стандарти щодо питань призначен-
ня покарання. Проте незважаючи на збільшення
кількості осіб, яким суди призначали нові альтерна-
тивні види покарання, їх частка від усіх засуджених
була незначною. Зокрема, арешт застосовано до
2,1 тис. осіб, що на 4,7 % більше, або 1 % від усіх засу-
джених; обмеження волі - до 3,8 тис. осіб, що на
8,9 % більше, або 1,9 % від усіх засуджених. Кількість
тих, кому призначено громадські роботи, збільшилася
до 3,4 тис. осіб, або на 24 %, але їх частка від усіх за-
суджених становила 1,7 % [1,4 %] Найбільшу кількість
засуджених судами до громадських робіт відмічено в
областях: Сумській- 512, Донецькій- 263, Чернігів-
ській - 241, Івано-Франківській- 206.

На 11,4 осіб накладено штраф як основне пока-
рання, ЩО на 27,8 % більше, або 5,6 % [4,4 %] від усіх
засуджених. Водночас зменшилася кількість засудже-
них до виправних робіт, зазначена міра покарання за-
стосована до 2,8 тис. осіб, що на 14,1 % менше, або
1,4 % [1,6 %] від усіх засуджених.

Усього у 2004 р. суди звільнили від відбування по-
карання 126,7 тис. засуджених, або 61,9 % [59.3 %], із
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них 122,9 тис. осіб - з випробовуванням, що на
10,4 % більше, або 60 % [55,4 %] від усіх засуджених.

Додаткове покарання у виді конфіскації майна за
вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих зло-
чинів суди застосували до 4,4 тис. засуджених, що на
29,9 % більше, ніж у 2003 р.; позбавленняправа обійма-
ти певні посади або займатися певною діяльністю - до
2,5 тис., що на 35,6 % більше, ніж у зазначеному році.

4. Розгляд судами цивільних справ

Минулого року в порядку цивільного судочинства в
суди загальної юрисдикції за захистом своїх прав і сво-
бод звернулося 1,9 млн. громадян та юридичних осіб, що
на 19 % більше, ніж у попередньому році. Найбільше
надійшло в суди та прийнято до провадження справ з
приводу спорів, що виникають: із житлових правовідно-
син - 589,7 тис., або 32,8 % ]7,7 %] від усіх справ, прий-
нятих до провадження; сімейних - 295,4 тис.. або 16,5 %

[19,7 %]; адміністративно-правових - 229,8 тис., або
12.8 % [4,4 %], у тому числі пов'язаних з виборами-134,2 тис,, або 7,5 % [0.04 %]; трудових - 131,4 тис., або
7,3 % [10.4 %]; окремого провадження - 85,9 тис.,
або 4,8 % [5 %].

У провадженні судів першої інстанції у 2004 р. не-
ребувало понад 2 млн. 31 тис. цивільних справ, що на
14,5 % більше від показника попереднього року. Закін-
чено провадження у 1 млн. 807 тис. цивільних справ,
що на 267,8 тис. більше, або 17,4 %. Питома вага справ,
у яких провадження закінчено, склала 89% [86] %].
З постановленням рішення розглянуто понад 1 млн.
4575 тис. цивільних справ, або 80,7 % від тих, провад-
ження в'яких закінчено, у тому числі із задоволенням
позовних вимог- 1 млн. 38251 тис. справ, або 94.9 %

[95,1 %] від розглянутих з постановленням рішення.
Кількість цивільних справ, розглянутих судами з

фіксуванням судового процесу за допомогою техніч-
них засобів, збільшилася до 4,9 тис. [1,2 тис.], із них
апеляційними судами - до 35 [7].

Залишилися нерозглянутими 224,4 тис. цивільних
справ, клопотань, що на 4,8 % менше, або 11 % [13.3 %]

від усіх справ, що перебували в провадженні судів.
Зупинено провадженняу 21,2 тис. цивільних справ,

або 9,4 % [8,9 %] від тих, що були у залишку. Залиши-
лися нерозглянутими (без урахування справ, провад-
ження в яких зупинено) 203,1 тис. справ, що також на
5,4 % менше, ніж у 2003 р. Найбільше не розглянутота-
ких справ у місцевих судах областей: Запорізької -
20,3 %, Харківської - 19 %, Анінропетровської- 18,3 %,

Полтавської - 13,6 % та Автономної Республіки Крим -
12 % і м. Севастополя - 26,2 %.

У строк понад 3 місяці не розглянуто 81,7 тис.
справ, або 40,2 % [41,8 %] від тих, що були у залиш-
ку (без урахування справ, провадження в яких зупине-
но). Найбільше цивільних справ, що не були вирішені
протягом 3 місяців, у місцевих судах областей: Дніпро-
петровської - ІЗ,? тис., або 57,5 %, Харківської -
23,8 тис., або 57,1 %, Запорізької- 9,6 тис., або 52,2 %,

Полтавської - 3,8 тис., або 51,3 %.
У 2004 р. дещо погіршилася оперативність розгля-

ду цивільних справ. Так, з порушенням строків, пе-

редбачених Цивільним процесуальним кодексом
України (далі - ЦПК), суди першої інстанції розгля-
нули 363,2 тис. справ, або 20,1 % [19,8 %] від тих, про-
вадження в яких закінчено. Найбільша кількість ци-
вільних справ розглянута з порушенням строків
місцевими судами областей: Харківської - 67,2 тис.,
або 38,2 %, Дніпропетровської - 40,2 тис., або 33,5 %,

Автономної Республіки Крим - 32,1 тис., або 31,8 %,

м. Києва - 23,6 тис., або 34,6 %.

Кількість постановлених судами окремих ухвал
збільшилася до 2,7 тис., або на 13.4 %. Проте її змен-
шення відбулося у 18 областях та регіонах, зокрема
в судах областей: Хмельницької - на 663 %, Івано-
Франківської - на 58,3 %, Миколаївської - на 50 %.

За неявку в судове засідання оштрафовано понад
4 тис. осіб, що на 9,9 % більше, ніж у 2003 р.

Найбільше на розгляді у судах перебувало
цивільних справ. які виникали із житлових правовід-
носин, - 663 тис., або 32,6 % від усіх цивільних справ,
що були у провадженні.до цієї категорії віднесено та-
кож справи про стягнення плати за комунальніпослу-
ги та житло. 3 постановленням рішення розглянуто
433.6 тис. справ, або 74,2 % від тих, провадження в
яких закінчено, позови задоволено у 415,2 тис. справ,
або 95,8 % [94.8 %] від усіх розглянутих з постановлен-
ням рішення.

До 76,5 тис. [406 тис.], або на 88,3 %, збільшилася
кількість спорів про право власності; із постановлен-
ням рішення розглянуто 55,2 тис. справ, із них задово-
лено 52,7 тис., або 95,4 % [93,4 %]. Присуджено до стяг-
нення 53 млн. 869 тис. грн.

У провадженні судів за спорами, пов'язаними з
виборами Президента України, перебувало 133,6 тис.
справ, з яких 131,6 тис. розглянуто з постановленням
рішення, позови задоволено в 127,8 тис. справ, або
97,1 % від розглянутих з постановленням рішення.

Минулого року кількість цивільних справ за скар-
гами на рішення, дії або бездіяльність органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування,посадових
і службових осіб збільшилася до 76,4 тис. [513 тис.],
або на 48,9 %. З постановленням рішення суди розгля-
нули 55,4 тис. справ, або 78,5 % від тих, проваджен-
ня в яких закінчено, задоволено - 48.3 тис. справ,
або 87,3 % [87,6 %] від розглянутих з постановлен-
ням рішення.

Збереглася тенденція до зменшення звернень до
судів громадян із позовами про стягнення заробітної
плати. Кількістьтаких позовів, що перебували на роз-
гляді у судах, склала майже 122 тис., або зменшилася
на 18,5 %, з постановленням рішення розглянуто
100,9 тис. справ, або 86.9 % від тих, провадження в
яких закінчено, у тому числі із задоволенням позо-
ву - 98,1 тис., або 97,2 % [97.2 %] від усіх розглянутих
з постановленнямрішення. Присуджено до стягнення
200 млн. 75 тис. грн.

За позовами громадян про поновлення їх на роботі
у провадженні судів перебувало 7,6 тис. справ, що на
4,5 % менше, ніж у 2003 р. Розглянуто з постановлен-
ням рішення майже 4 тис. цивільних справ, у тому
числі із задоволенням позову- 2,3 тис., або 58,9 % від
розглянутих з постановленням рішення. За вимуше-
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ний прогул працівників присуджено до стягнення на
їхню користь 7 млн. 4 тис. грн., а з посадових осіб,
винниху незаконному звільненні працівників,- всьо-
го 550 тис. грн.

До 10 тис. [8 тис.], або на 24,5 %, збільшилася кіль-
кість справ, що перебували на розгляді в судах за
спорами, пов'язаними з договорами оренди, зокрема
у сільському господарстві - 8.9 тис. справ, або на
25,8 % більше, з постановленням рішення розглянуто
6,1 тис. справ, або 78 % від тих, провадження в яких
закінчено, позови задоволено в 5,7 тис. справ, або
93,3 % [93 %] від розглянутих з постановленням рі-
шення. До 10,7 тис. [7,9 тис.], або на 35 %, збільшила-
ся кількість справ, що перебували на розгляді в
судах, про порушення умов договору оренди як
земельної, так і майнової частки (паю). Розглянуто з
постановленням рішення 7,2 тис. справ, або 76,7%
[68,3 %] від тих, провадження в яких закінчено, позо-
ви задоволено в 6,7 тис. справ, або 92,9 % [83,5 %] від
розглянутих з постановленням рішення. Присуджено
до стягнення 7 млн. 382 тис. грн.

На розгляді в судах у 2004 р. перебувало 5,8 тис.
справ за спорами про захист честі, гідності та ділової ре-
нутації, що на 6,5 % менше від показника попереднього
року; з постановленням рішення розглянуто 2 тис.
справ, або 49,6 % від тих, провадженняв яких закінчено;
позов задоволено в 1,1 тис. справ, або 53,8 % [53,5 %] від
розглянутих із постановленням рішення. Серед зазначе-
ної категорії справ у провадженні судів перебувало 722

справи за позовами до засобів масової інформації, що
на 22,1 % менше, ніж у 2003 р. З постановленням рішен-
ня розглянуто 250 справ, задоволено 158, або 63,2 %

[60,7 %] від розглянутих із постановленням рішення.
Присуджено до стягнення 591,6 тис. грн.

За скаргами на дії органів і службових осіб у
зв'язку з накладенням адміністративних стягнень су-
ди в цивільному порядку розглянули 4,4 тис. справ,
що на 2,1 % більше, ніж у 2003 р. З постановленням
рішення розглянуто 3,1 тис. справ, або 69,7 % [68,2 %]

від тих, провадження в яких закінчено, задоволено
2,3 тис. скарг, або 74,2 % [75,4 %] від розглянутих із
постановленням рішення.

Майже вдвічі порівняно з 2003 р. збільшилася кіль-
кість справ і матеріалів, що перебували у провадженні
військових місцевих судів, із них цивільних справ -
до 28,3 тис. [15,6 тис.], або на 81,6 % більше. Це відбу-
лося в основному за рахунок звернення до військових
судів із заявами про перерахунок пенсій, виплату гро-
шових коштів та грошових компенсацій за неотриман-
ня речового майна військовослужбовцями тощо. За-
кінчено провадження у 28,2 тис. справ, або 99,5 %

[97,1 %] від цивільних справ, що перебували в провад-
женні зазначених судів. З постановленням рішення
розглянуто 27,3 тис. справ, або 96,8 % від тих, прова-
дження в яких закінчено, у тому числі задоволено
26,8 тис. позовних заяв, скарг, або 98,3 % [97.6 %] від
розглянутих із постановленням рішення.

Кількість справ, не розглянутих військовими
судами. зменшилася до 137, або на 40,2 %, що стано-
вить 0,5 % [1,5 %] від тих, котрі перебували в про-
вадженні.

Понад 1 тис, цивільних справ перебувала на роз-
гляді апеляційних судів по першій інстанції, що порів-
няно з 2003 р. в 3,8 раза більше. Закінчено проваджен-
ня в 973 справах, або 95,4 % [85,6 %] від усіх цивільних
справ, що перебували в провадженні,у тому числі роз-
глянуто понад строки, встановленіЦПК, 85 справ, або
8,7 % [22,4 %]. З постановленнямрішення розглянуто:
цивільних справ - 674, у тому числі із задоволенням
позову, скарг - 310, або 46 % [39,1 %] від розглянутих
із постановленням рішення.

Крім того, на розгляді апеляційних судів перебува-
ло 1.3 тис. клопотань про визнання рішень іноземних
судів, що на 20,4 % менше, ніж у 2003 р.; з постанов-
ленням рішення розглянуто 1,1 тис, клопотань, або
87,8 % ]86,9 %] від тих, провадження щодо яких у
справі закінчено, у тому числі задоволено 979 клопо-
тань, або 90,3 % [91.4 %] від розглянутих із постанов-
ленням рішення. Присуджено до стягнення 7 млн.
432 тис. грн. Збільшилася до 24 [19]. або на 26,3 %,

кількість клопотань про скасування рішеньМіжнарод-
ного комерційного арбітражного суду. З постановлен-
ням рішення розглянуто 16 клопотань, задоволено “
3. Присуджено до стягнення 110,4 тис. грн.

На розгляді Судової палати у цивільних справах
Верховного Суду України по першій інстанції перебува-
ло 3,6 тис. справ і матеріалів. Було відмовлено в прий-
нятті до провадження за 219 позовними заявами, скар-
гами, визнано неподаними та повернено позивачам
3,3 тис. заяв і скарг. По першій інстанції в провадженні
зазначеної судової палати перебувало 86 цивільних
справ. з яких із постановленням рішення розглянуто 59.
У тому числі з постановленнямрішення розглянуто за
скаргами і заявами, пов'язаними з виборчими справа-
ми, 43 справи, або 69,5 % від тих, провадження в яких
закінчено, позови задоволено в 4 справах.

збільшилася кількість цивільних справ і матеріалів
за апеляційнимискаргами та поданнями прокурорів на
рішення та ухвали місцевих судів, що перебували у
провадженні апеляційних судів, - становила 115,4 тис.
справ, що на 36,8 % більше, ніж у 2003 р. 3 різних під-
став повернено 16,4 тис. справ і матеріалів, або 14,2 %,

що перебували в провадженні. Закінчено проваджен-
ня у 92,7 тис. справ за апеляціями, що складає 80,4 %

[76 %] від тих справ і матеріалів, що перебували в про-
вадженні. Скарги, подання задоволено у 39,8 тис,
справ, або 42,9 % [52.4 %] від тих, провадження в яких
закінчено. Залишилися нерозглянутими 6,2 тис. справ,
або 5,4 % [6 %] від справ і матеріалів, що перебували в

провадженні апеляційних судів.
У тому числі на розгляді апеляційних судів пере-

бувало 89,3 тис. цивільних справ за апеляційними
скаргами, поданнями тільки на рішення (без ухвал, по-
станов) місцевих судів. Провадження закінчено у
72,1 тис. справ, або 80,7 % [75.8 %] від тих, що перебу-
вали в провадженні.

Апеляційні скарги, подання задоволено в 27,2 тис.
справ, або 37,7 % [50,2 %] від тих, провадження в яких
закінчено.

На рівні 2003 р. залишилася якість розгляду цивіль-
них справ. У апеляційномута касаційному порядку ска-
совано та змінено 28,2 тис. рішень, або 1,9 % [1,9 %] від
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постановлених, та 12,6 тис. ухвал (постанов). В апеляцій-
ному порядку скасовано та змінено 27,2 тис. рішень міс-
цевих судів у цивільних справах, або 1,9 % [1,9 %] від
постановлених, а найбільше - місцевих судів м. Києва -
4,4 %, а також областей: Закарпатської - 3,3 %. Черні-
гівської - 3,3 %, Житомирської - 2,9 %, Кіровоград-
ської - 2,9 %, Одеської - 2,9 %, Автономної Республіки
Крим - 2,8 %; найменше - у військових судах регіонів:
Центрального - 0,1 %, Південного - 0,8 %, Західного -
0,9 %. в областях: Аьвівській і Харківській - по 0,9 %.

В апеляційному порядку скасовано 13 тис. рішень
місцевих судів у цивільних справах із направленням
справи на новий судовий розгляд, що на 4,3 % менше,
ніж у 2003 р., або 57,3 % [67.2 %] від усіх скасованих.
Зокрема, кількість скасованих рішень у зв'язку з роз-
глядом справи за відсутності будь-кого з осіб. які бе-
руть участь у справі, не повідомлених про час та міс-
це судового розгляду, становила 2,9 тис., що на 83,1 %

більше, або 22,1% [11,6 %] від усіх скасованих із
направленням справи на новий судовий розгляд. Із за-
криттям провадження у справі скасовано 888 рішень,
або 3,9 % [З,б %] від усіх скасованих.

Кількість постановленихапеляційними судами но-
вих рішень складала 8,1 тис., що на 49,8 % більше, або
35,6 % ]26,7 %] від усіх скасованих. Найменший відсо-
ток постановлено нових рішень апеляційними судами
областей: Дніпропетровської - 20,1 % (340 рішень);
Вінницької - 21,8% (116); Одеської - 23,6% (470);
Полтавської - 25,4 % (195).

В апеляційному порядку загалом змінено 4,5 тис.
рішень місцевих судів, або 0,3 % [0,2 %].

Суди апеляційної інстанції також переглянули
12,6 тис. ухвал (постанов), або 3,4 % ]3,5 %] від винесе-
них місцевими судами, з них: скасовано 12,2 тис., у то-
му числі з вирішенням питання по суті - 2,4 тис., або
19,9 % [14.2 %] від скасованих; змінено - 376. Зокре-
ма, скасовано 2,2 тис. і змінено 49 ухвал місцевих
судів про відмову в прийнятті позовної заяви, скар-
ги, або 12,9% [11,6 %] від винесених; скасовано та
змінено 645 ухвал місцевих судів про закриття прова-
дження у справі, або 0,3 % [0,3 %] від винесених; ска-
совано і змінено 2,1 тис. ухвал про залишення заяви
без розгляду, або 1,7 % [1,7 %] від постановлених.

Найбільша питома вага скасованих і змінених
ухвал (постанов) місцевих судів: м.Києва - 8,9 % та
м. Севастополя- 6,8 %, Закарпатської області - 8,1%
та Південного регіону- 6,9 %.

У провадженні Верховного Суду України в 2004 р.
за касаційними скаргами і поданнями прокурорів пе-
ребувало 40,5 тис. справ, що на 68,5 % більше; з них
27,9 тис. справ надійшло на розгляд саме у зазначе-
ному році.

На розгляд Судової палати у цивільних справах
Верховного Суду України в 2004 р. було передано
2,1 тис. справ, із них у 314 справах, на які внесено ка-
саційні скарги, подання, виконання рішень зупинено.
Відмовлено у переданні справ на розгляд зазначеної
судової палати за 7,9 тис. касаційними скаргами, по-
даннями. Залишилися не розглянутими 28,6 тис. ци-
вільних справ, або 70,6 % [52.7 %] від тих, що перебу-
вали у провадженні касаційної інстанції.

Загалом на розгляді всього складу Судової палати у
цивільних справах Верховного Суду України перебува-
ло З,3 тис, цивільних справ, що на З,? % більше, ніж
у 2003 р. Розглянуто 1,9 тис. справ, або 57,8 % [60.9 %]

від усіх тих, що перебували на розгляді, у тому числі із
задоволеннямкасаційних скарг, подань - 1,2 тис., або
60,7 % [74,3 %] від розглянутих в касаційному порядку,
Усього в касаційному порядку змінено та скасовано
1,2 тис. рішень і ухвал судів у цивільних справах, у то-
му числі: 656 рішень і 141 ухвалу місцевих судів; 28

рішень і 31 ухвалу апеляційних судів: 267 рішень та 44

ухвали, прийнятих в апеляційномупорядку.
Найбільше в касаційному порядку скасовано судо-

вих рішень, постановлених судами: м. Києва - 143,

Одеської області - 123 та Автономної Республіки
Крим - 82.

На новий судовий розгляд направлено 884 справи,
або 76,2 % від усіх скасованих у касаційному порядку
рішень, ухвал у цивільних справах, із них - у суди
першої інстанції - 700 справ. У 30 справах прова-
дження закрито, в касаційному порядку постановлено
124 нових рішення.

У зв'язку з нововиявленими обставинами на роз-
гляді у судах перебувало 4,1 тис. заяв. з яких 35 тис.
розглянуто із винесеннямухвали (постанови). Задоволе-
но 1,8 тис. заяв, у тому числі скасовано 1,6 тис. рішень
і 192 ухвали судів; за 1,4 тис. заявами у задоволенні
відмовлено; залишилисянерозглянутими 610 заяв.

За винятковими обставинами в касаційному по-
рядку розглянуто 255 заяв, з яких 11 задоволено, за
150 заявами в задоволенні відмовлено. Повернено 93

справи для виконання вимог статей 321, 322 ЦПК та
одну заяву- у зв'язку з відмовою від касаційної скар-
ги. Залишилися нерозглянутими 96 заяв.

За розгляд цивільних справ сплачено 49 млн.
860 тис. грн. державного мита, у тому числі розгляну-
тих: судами першої інстанції - 47 млн. 842,6 тис. грн.,
судами апеляційної інстанції - 1 млн. 953,9 тис. грн., у
касаційному порядку- 63,1 тис. грн.

5. Розгляд судами справ
про адміністративні правопорушення

У 2004 р. на розгляді в судах перебувало 3 млн.
676 тис. справ про адміністративні правопорушення,
що на 6,7 % більше від показника попереднього року,
Із винесенням постанов розглянуто 3 млн. 578 тис.
справ, що на 7,1 % більше. до адміністративноївідпові-
дальності з накладенням різних видів стягнення суди
притягнули 3 млн. 297 тис. осіб, що на 7,1 % більше.

Суди розглянули 3 млн. 16 тис., або на 5,6%
більше. ніж у 2003 р., адміністративних справ з ви-
несенням постанови про порушення Правил дорож-
нього руху, які раніше розглядалися Державною ав-
томобільною інспекцією. Їх частка становила 84,3%
[85,5 %] від усіх розглянутих. За їх порушення бу-
ло накладено адміністративне стягнення на 2,8 млн.
осіб, з них 2,2 млн., або 78,1 %, притягнуто до адмі-
ністративної відповідальності за ст. 122 КпАП за пе-
ревищення водіями швидкості руху, невиконання
сигналів регулювання дорожнього руху, порушення
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правил перевезення людей та інших правил дорож-
нього руху.

3 різних підстав закрито провадження у спра-
вах про адміністративне правопорушення стосовно
276,5 тис. [255,7 тис.] осіб, що на 8,1 % більше, або
7,7 % від загальної кількості осіб, стосовно яких вине-
сено постанови.

У зв'язку із закінченням строків для накладення
адміністративного стягнення, передбачених ст. 38
КпАП та ст. 328 Митного кодексу України, суди за-
крили провадження у справах стосовно 138,7 тис.
осіб, що на 12,1 % більше, або 3,9 % [3,7 %] від кіль-
кості тих, стосовно яких справи розглянуто з вине-
сенням постанов. Найбільше осіб, щодо яких справи
закрито із зазначених підстав, відмічено в судах таких
областей: Одеської- 22,6 тис., донецької - 10,8 тис.,
Київської - 7,2 тис., Кіровоградської - 6,9 тис. та
Автономної Республіки Крим - 6,7 тис. і м. Києва -
21,8 тис.

За малозначністюправопорушення з усним заува-
женням на адресу правопорушника про недопусти-
мість подібного діяння (ст. 22 КпАП) суди звільнили
від адміністративноївідповідальності 87,6 тис. осіб, або
2,4 % [2,6 %] від тих, щодо яких справи розглянуто
з винесенням постанов.

Загалом суди за вчинення адміністративнихправо-
порушень наклали штраф на 2 млн. 141,4 тис. осіб, що
на 2,1 % більше, ніж у 2003 р., або 65 % [68.1 %] від усіх
притягнутих до адміністративної відповідальності.
Найменше призначали покарання у вигляді штрафу в
судах Київської області - 48,7 % та м. Києві - 44,7%.
Загальна сума накладеного судами штрафу становила
106 млн. 268 тис. грн., із них добровільно сплачено
30 млн. 811 тис. грн., або 29 %. Суди також застосува-
ли: попередження - до 943,4 тис. осіб, що на 21 %

більше, або 28,6 % [25,3 %] від усіх притягнутих до
адміністративної відповідальності; адміністративний
арешт - до 124,2 тис. осіб, що на 8,9 % менше, або
3,8 % [4,4 %]; виправні роботи- до 1,3 тис. осіб, що на
13,8 % менше, або 004 % [0.05 %].

Суди позбавили спеціального права 67,7 тис. осіб,
або 2,1 % [1,8 %] від усіх притягнутихдо адміністратив-
ної відповідальності, що на 20 % більше, ніж у 2003 р.,
і майже всіх позбавили права керувати транспортни-
ми засобами, зокрема, 57,6 тис. осіб, або 29,4 %

[26,6 %], за керування транспортними засобами або
суднами в стані сп'яніння (ст. 130 КпАП). Про скоро-
чення строку позбавлення спеціального права суди
розглянули 1,8 тис. клопотань, із них задовольнили
1,6 тис., або 2,4 % стосовно осіб, позбавлених спеціаль-
ного права.

Конфісковано предмети, що були знаряддями вчи-
нення або безпосередніми об'єктами адміністративно-
го правопорушення, у 49,5 тис. осіб, або 1,5 % [1,9 %]

від усіх тих, котрі притягнуті до адміністративної від-
повідальності. Оплатне вилучення предмета, що був
знаряддям вчинення чи безпосереднім об'єктом адмі-
ністративного правопорушення, суди застосували до
195 осіб. Зокрема, за ч. 2 ст. 130 КпАП цей вид адміні-
стративного стягнення застосовано до 137 осіб, що на

48,9 % більше, ніж у 2003 р. Вилучено 421 одиницю во-
гнепальної зброї, 426 одиниць бойових припасів. Оп-
латно вилучено цінностей на суму 51,9 тис. грн.,
конфісковано товари та цінності на суму 32 млн.
419 тис. грн., валюту - на суму 7 млн. 938 тис. грн.

У провадженні голів апеляційних судів перебувало
5,6 тис. подань (протестів) прокурорів і скарг осіб на
постанови місцевих судів у справах про адміністра-
тивні правопорушення, що на 20,9 % більше від показ-
ника 2003 р. Кількість розглянутих скарг і подань
збільшилася до 5,4 тис., або на 188 %. За результата-
ми перегляду адміністративних справ було скасовано
та змінено 2,9 тис. постанов місцевих судів, або 008 %

[О,07 %] стосовно осіб, щодо яких винесено постанови.

6. Результати розгляду судами
господарських справ

У 2004 р. місцеві господарськісуди закінчили про-
вадження майже у 277 тис. справ і матеріалів. Зокре-
ма, закінчено провадження у 206,4 тис. справ, що на
5,4 % менше, ніж у 2003 р. У тому числі 166,8 тис.
справ розглянуто з прийняттям рішення, із них позо-
ви задоволено повністю або частково в 145 тис. справ,
або 86,9 % від розглянутих з постановленнямрішення.
Припинено провадження в 29,5 тис. справ, що на 4,4 %

більше. Незважаючи на зменшення кількості виріше-
них спорів у більшості судів, їх збільшення мало Місце
в судах м. Севастополя- на 64,2 % та 4 областей: Ми-
колаївської- на 29,9 %, Кіровоградської- на 15,2 %,

Запорізької - на 9,7 %, Аьвівської - на 4,4 %. Понад
строк, передбачений Господарським процесуальним
кодексом України (далі - ГПК), як і в 2003 р., місцеві
господарські суди вирішили 24 спори, зокрема в облас-
тях: Аьвівській - 11, Житомирській- 7, Черкаській-
4, Кіровоградській - 2.

У структурі вирішених справ 57,1 % [53,6 %] скла-
ли майнові спори, із них майже половину, або 49,9 %

[51.9 %], становили розрахунки за продукцію, товари
та послуги. Дещо збільшилася частка розглянутих
справ: про банкрутство- до 4,2 % [3,6 %]; спорів про
укладення, зміну розірвання договорів та визнання їх
недійсними- до 4,9 % [4,5 %]; про визнання актів не-
дійсними- до 6,3 % [4,6 %]

У місцевих господарських судах було прийнято
25,9 тис. рішень у межах провадження і на стадії їх ви-
конання та 184 - за межами провадження.

За рішеннями місцевих господарськихсудів на ко-
ристь суб'єктів господарювання присуджено 17 млрд.
612 млн. 87 тис. грн. У справах про банкрутство, про-
вадження в яких закінчено, загальна сума майнових
(грошових) вимог кредиторів, визнаних судом, склала
4 млрд. 788 млн. 204 тис. грн. За невиконання вимог
ГПК присуджено до стягнення з учасників господар-
ських правовідносин в доход державного бюджету
України 315,3 тис. грн.

На кінець звітного періоду в місцевих господар-
ських судах не було розглянуто 43,2 тис. справ, або
17,3 % [16,1 %] від тих, що перебували в провадженні,
з них у 6,9 тис. справ провадження зупинено. Значно
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зменшилася кількість - до 81 [498] - рішень та ухвал
місцевих господарських судів, постановлених із пору-
шенням строку, встановленогоу ст. 87 ГПК.

За нововиявленими обставинами місцеві госпо-
дарські суди переглянули 662 рішення та ухвали. що
на 8,7 % менше, ніж у 2003 р.

Постановлено ?. тис. окремихухвал на виявлені міс-
цевими судами під час вирішеннягосподарськоюспору
порушення законності чи недоліки в діяльності під-
приємства, установи, організації, державного або іншо-
го органу. що на 6,8 % менше від показника 2003 р. Су-
ди надіслали 565 повідомлень органам внутрішніх справ
і прокурорам про виявлені у діяльності працівників
підприємств та організацій порушень законності для
вирішення питання про порушення кримінальної спра-
ви. що на 10 % менше, та 205 інформацій. або на 40,8 %

менше. Надійшло 947 відповідей про виконання окре-
мих ухвал, розгляд повідомлень та інформацій судів, або
34 % [25.7 %] від усіх надісланих судами.

Ао апеляційних господарських судів у 2004 р. на-
дійшло 41.5 тис. [382 тис.] апеляційних скарг, подань,
що на 8,8 % більше, ніж попереднього року. Відмовле-
но в прийнятті до провадження за 1,2 тис. апеляційни-
ми скаргами, поданнями, що на 23,6 % більше. Проте
кількість повернених апеляційних скарг, подань змен-
шилася до 5,7 тис., або на 30,7 %. Винесено 854 ухвали
про припинення апеляційного провадження у зв'язку
з прийняттямвідмови від апеляційної скарги чи подан-
ня. Розглянуто 31,9 тис. апеляційних скарг, подань, що
на 13.4 % більше; не розглянуто ?,? тис. апеляційних
скарг, подань, або 16 % [13.8 %] від тих, що перебува-
ли на розгляді.

На розгляд до Вищого господарського суду Украї-
ни надійшло 28,1 тис. касаційних скарг, подань, що на
7.6 % більше. ніж у 2003 р. За 580 касаційними скарга-
ми, поданнямив їх прийнятті відмовлено. що на 14,2 %

більше. У 2,3 раза більше постановлено ухвал про
прийняття відмови від касаційної скарги, подання піс-
ля порушення касаційного провадження. Водночас до
10 тис., або на 34,5 % менше, повернено касаційних
скарг, подань, майже удвічі більше - 15.1 тис. - по-
рівняно з 2003 р. розглянуто касаційних скарг, подань.
Залишилися нерозглянутими4,1 тис. касаційних скарг.
подань, або 13,6 % [13 %].

збільшилася кількість апеляційних, касаційних
скарг, подань, у тому числі розглянутих, що пов'язано
зі змінами в законодавстві, які були внесені попередньо-
го року (розд. У“ ГПК), можливістю прийняття госпо-
дарськими судами рішень як у межах провадження, на
стадії їх виконання, так і за межами провадження.

В апеляційному та касаційномупорядку скасовано
та змінено понад 11,4 тис. процесуальних документів,
або 4.1 % [4.6 %] від ухвалених місцевими господарськи-
ми судами, зокрема в апеляційному порядку - 10,4 тис.
зазначених документів, або 3,8 % від винесених, із них
?,? тис. рішень, або 4,6 % від постановлених місцевими
судами. дещо збільшилася кількість скасованих і зміне-
них процесуальних документів у зв'язку з неправиль-
ним застосуванням норм матеріального права- їх було
3.5 тис.. або 33,3 % [30,8 %] від усіх скасованихта зміне-

них. Водночас зменшилася питома вага скасованих і змі-
нених процесуальних документів у зв'язку з: неповним
з'ясуваннямобставин, що мають значення для справи, -
І,? тис.. або 162 % [24.6 %]; невідповідністто висновків,
викладених у рішенні місцевого суду. обставинам спра-
ви - 1,5 тис., або 14,4 % [18.5 %].

У касаційномупорядку скасовано і змінено 6,5 тис.
процесуальнихдокументів місцевих та апеляційних су-
дів, із них у зв'язку з неправильним застосуванням
норм матеріального права скасовано З,? тис., або 56,3 %

[492 %] від усіх скасованих і змінених. Скасовано та
змінено понад 1 тис. процесуальнихдокументів місце-
вих господарських судів, або 0.4 % [0.3 %] від усіх по-
становлених, і 5,5 тис. ухвал, постанов апеляційнихгос-
подарських судів, або 13,7 % ]12 %] від усіх прийнятих.

Найбільший відсоток переглянутихв апеляційному
та касаційному порядку рішень. ухвал, постанов місце-
вих господарськихсудів областей: Одеської - 6 %, Хар-
ківської- 5,5 %, Аніпропетровської- 5 % та м. Киє-
ва - 5,9 %.

За розгляд справ місцевими судами та перегляд
судових рішень в апеляційному та касаційному поряд-
ку сплачено заявниками та присуджено до стягнення
в дохід державного бюджету України державного ми-
та на суму 48 млн. 291 тис. грн., 42,5 тис. доларів США,
2.4 тис. євро та 255 тис. росі рублів.

Майже вдвічі більше порівняно з 2003 р. надійшло
на розгляд Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України касаційних скарг, касацій-
них подань на постанови та ухвали Вищого господар-
ського суду України - 6,6 тис., що пов'язано як зі змі-
нами, внесеними згідно із Законом від 15 травня
2003 р. М 761-ІУ «Про внесення змін до Господарсько-
го процесуального кодексу України» про можливість
оскарження не тільки постанов, а й ухвал Вищого гос-
подарського суду України, так і збільшенням кількості
розглянутих цим судом касаційних скарг. подань. Для
виконання вимог ГПК Вищому господарському суду
України повернено 14 [13] справ.

На розгляді зазначеної палати перебувало 6,7 тис.
справ за касаційними скаргами, поданнями на судові
рішення Вищого господарського суду України, у тому
числі на постанови - 4.8 тис. Кількість касаційних
скарг. подань, за якими порушено касаційне прова-
дження у справі, збільшилася до 526, або на 24,1 %.
Відмовлено в порушенні провадження за 6,2 тис. каса-
ційними скаргами, поданнями. Більше ніж удвічі змен-
шилася кількість нерозглянутих касаційних скарг, по-
дань - до 75, або на 1,1 % [5,1 %] від усіх справ, що
перебували на розгляді.

Із перевірених 541 постанови та ухвали Вищого
господарського суду України 8 ухвал та 68 постанов
залишено без зміни. Скасовано 194 ухвали та 271 по-
станову, або 1,8 % [2.6, %] від усіх винесеннх. У тому
числі скасовано 111 постанов, що на 40,5 % більше, ніж
у 2003 р.. Вищого господарськогосуду України із зали-
шенням в силі попереднього рітпення місцевих та апе-
ляційних судів, зокрема, найбільше залишено в силі
постанов Господарського суду м. Києва та Київського
апеляційного господарського суду.
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На новий судовий розгляд було направлено 348
справ, у тому числі 154 - зі скасуванням постанов Ви-
щого господарськогосуду України. Припинено прова-
дження у 6 справах. У зв'язку з виявленням випадків
різного застосування Вищим господарським судом
України закону при вирішенні аналогічних справ було
скасовано 140 ухвал (постанов), або 30,1 % [41.8%] від
усіх скасованих.

За перегляд Верховним Судом України ухвал,
постанов у касаційному порядку сплачено, а також
присуджено стягнути в дохід Державного бюджету
України державне мито на суму 981,4 тис. грн,, 1,7 тис.
доларів США та 6,7 тис. рос. рублів.

?. Звернення до виконання рішень судів
у частині майнових стягнень

У 2004 р. загальні суди на виконання державним
виконавцям передали 3 млн. 436,7 тис. виконавчих до-
кументів, що порівняно з попереднім роком на 7,2 %

менше, за якими підлягало стягненню 1 млрд. 155 млн.
108 тис. грн.

У порядку виконання до судів надійшло 21,4 тис.
заяв від державних виконавців та сторін виконавчого
провадження, розглянуто 20,5 тис., із них задоволено
16,3 тис., або 79,9 % [85.5 %] від усіх розглянутих.

За статистичними даними державної виконавчої
служби України, в 2004 р. примусовомувиконанню під-
лягало 6,5 млн. виконавчих документів, виданих на

підставі судових рішень загальних судів, але 2,3 млн.
цих документів залишилися невиконаними, або 34,7 %

від тих, які фактично підлягали примусовому виконан-
ню. Найбільше не виконано таких документів в облас-
тях: Донецькій - 46,7 %, Полтавській - 46,7 %, Рів-
ненській - 43,5 %, Волинській - 43 % та м. Севасто-
полі - 44,6 %.

Минулого року до 12,2 тис. [108 тис.], або на
12,8 %, збільшилася кількість скарг, що надійшли в су-
ди на рішення, дії або бездіяльністьдержавного вико-
навця чи іншої посадової особи державної виконавчої
служби. 3 постановленням рішення суди розглянули
7,1 тис. таких справ, у тому числі задовольнили 4,5 тис.
скарг, що на 23,4 % більше, ніж у 2003 р.

Суди за вироками та рішеннями, що набрали за-
конної сили, визначили шкоду, заподіяну розкраданням
та іншими злочинами, в розмірі 396 млн. 156 тис. грн,
Відшкодовано на стадії досудового слідства та в суді до
винесення вироку 132 млн. 30 тис. грн., або 33,3 %

[30,1 %] від розміру шкоди, визначеної судом. Держав-
ній власності, зокрема, заподіяно шкоду на суму
106 млн. 419 тис. грн., відшкодовано на стадії досудово-
го слідства та у суді до постановлення вироку 39 млн.
784 тис. грн., або 37,4 % [27.3 %]; комунальній власнос-
ті - на суму 12 млн. 382 тис. грн., відшкодовано 2 млн.
10 тис. грн., або 16,2 % [15,1 %].

Управління узагальненнясудовоїпрактики
Верховного Суду України

03» До віуома
авторів

Редакція «Вісника Верховного Суду
України» приймає до розгляду авторські
оригінали обсягом не більше одного
авторського аркуша (40 тис. знаків) україн-
ською мовою, надруковані на одній стороні
аркушів форматуА4 (210х297міліметрів) че-
рез 1,5 інтервалата записані на електронно-
му носії (дискеті) у програмі Місговоґі іі)/ото у
Форматах НТР і 000. Сторінки авторського
оригіналу повинні бути пронумеровані. Руко-
писні оригінали не приймаються.

Оригінал має бути обов'язково підписа-
ний автором (усіма співавторами).Кожному
із авторів слід подати підписану кольорову
фотографію розміром не менше ніж 10х15
сантиметрів, віддрукованулише на глянце-
вому папері, а також короткі анкетні дані:
повністю прізвище, ім'я та по батькові,
місце роботи, посада, вчений ступінь, адре-
са (із зазначенням поштового індексу та
адміністративного району, в тому числі у
місті), домашній, службовий і мобільний те-
лефони, факс, е-таіІ, ідентифікаційний
номер. Ілюстрації (фотографїї)до текстута-
кож повинні супроводжуватися відповідни-
ми підписами.

Відповідно до п. 3 постанови президії
ВАК України від 15 січня 2003 р. На 7-05/1 на
рецензування прийматимуться лише на-
укові статті, які маютьтакі необхідні елемен-
ти: постановка проблеми у загальному ви-
гляді та іїзв'язок із важливиминауковимичи
практичними завданнями; аналіз останніх
досліджень і публікацій, в яких започаткова-
но розв'язання даної проблеми і на які спи-
рається автор, виділення невирішених
раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття; Формулю-
вання цілей статті (постановка завдання);
виклад основного матеріалу дослідження
з повним обгрунтуваннямотриманихнауко-
вих результатів; висновки з даного дослід-
ження і перспективи подальших розвідок у
даному напрямі.

Разом із текстом статті має бути подано
стислу анотацію обсягом не більше п'яти
речень (у середньому - 500 дрУКОваних
знаків) українською мовою (а по можливос-
ті - також англійською), а також рішення
кафедри вузу чи відділу наукової установи
про рекомендацію статті до опублікування.

Якщо статтю або окремі її фрагмен-
ти (цитати, епіграф тощо) перекладено
українською мовою з російської, англійської
або іншої іноземної мови, необхідно подати
ксерокопіюоригіналу.

Авторам слід уважно ставитися до
оформлення посилань на літературні джере-

ла: зазначати прізвиша авторів, укладачів,
відповідальних редакторів та ін., вид, рік і

місце видання, загальну кількість сторінок
або номер сторінки, з якої взято цитату. Всі

бібліографічні елементи іноземних джерел
потрібно подаватимовою оригіналу, долуча-
ючи до статті ксерокопії титульних сторінок
цих видань. Нумерація виносок має бути єди-
ною для всієї статті (а не для кожної сто-
рінки окремо), наводити їх слід на відповід-
них сторінках, а не в кінці статті.

При посиланні на нормативно-право-
вий акт необхіднозазначати його повну на-
зву, дату прийняття,номер (для відомчих -
коли і ким затверджено), коли й за яким но-
мером зареєстровано в Міністерстві юстиції
України, а також офіційнеджерело опубліку-
вання первісноготекстута змін і доповнень.

Автори не повинні передавати свої ма-
теріали іншим виданням до вирішення пи-
тання про їх опублікування у «ВісникуВерхов-
ного Суду України». Відповідальність за дос-
товірність інформації, що міститься в опублі-
кованих матеріалах. точність посилань на
нормативні акти й інші джереланесуть автори.
Редакція може не поділяти їхню позицію.

Рукописи повертаються лише в разі,
коли буде визнано доцільним їх доопрацю-
вання. Редакція має право редагувати,
скорочувати надіслані матеріали та зміню- :

вати їхні назви з наступнимпогодженняміз

автором.
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СПРАВА «ТЕЙКСЕЙРА дв клстро проти ПОРТУГААІЇ»
Рішення віу 9 червня 1998 р.

(витяг')
(...>

Ф А К Т И

І. Обставини справи

8. Франціско Тейксейра де Кастро (далі також -заявник. - Прим. реу.) є громадянином Португалії,
1955 р.н., проживає у м. Кампелосі, на час подій, що є
предметом розгляду, працював на текстильній фабриці,
з часу звільнення із в'язниці не працевлаштувався.

Ь Втручання двох працівників
поліції та арешт заявника

9. У зв'язку з операцією з проведення моніторин-
гу незаконної торгівлі наркотиками двоє негласних
працівників Фемеліційського відділення поліції кіль-
ка разів з метою купівлі наркотиків начебто для влас-
них потреб підходили до В.С., якого підозрювали в
дрібній торгівлі наркотиками, переважно гашишем.
Вони сподівалися,що через В.С. зможуть виявити йо-
го постачальника, у якого начебто хочуть придбати
кілька кілограмів гашишу. Не знаючи, що зазначені
особи були працівниками поліції, В.С. погодився
підшукати постачальника наркотиків, однак не міг
встановити його місцезнаходження.

10. Опівночі 30 грудня 1992 р. названі працівники
поліції прийшли додому до В.С., сказавши, що їх ціка-
вить купівля героїну. В.С. згадав ім'я Франціско Тейк-
сейра де Кастро як того, хто може знайти героїн, але
не знав його останньої адреси і мав дізнатися її від
Ф.О. Тоді всі четверо поїхали додому до заявника
на машині, яка начебто належала покупцям. Заяв-
ник на прохання Ф.О. вийшов з дому та сів у машину,
де на нього разом з В.С. чекали працівники поліції,
які сказали, що хочуть купити 20 грамів героїну за
200 тис. ескудо та показали згорток банкнот.

11. Тейксейра де Кастро продати героїн погодив-
ся та в супроводі Ф.О. поїхав своєю машиною до
іншої особи - ,Арк.П.О. Останній отримав від когось
іншого три пакетики героїну, один з яких важив де-
сять грамів, а інших два - по п'ять грамів, а після по-
вернення передав їх у руки заявнику в обмін на оп-
лату, яка перевищувала 100 тис. ескудо, хоча точна
сума невідома.

12. Тоді заявник привіз наркотики В.С., який у той
час вже повернувся додому і був у будинку, а двоє

поліцейських чекали надворі. Угода мала бути вчинена
в тому самому будинку. На запрошення В.С. працівни-
ки поліції зайшли всередину, де заявник витягнув із ки-
шені один з пакетиків, після чого поліцейські назвали
себе та заарештували заявника, В.С. та Ф.О. Це відбу-
валося приблизно 0 2-й годині ночі. Вони обшукали всіх
трьох і знайшли у заявника два інших пакетики ге-
роїну, 43 тис. ескудо готівкою та золотий браслет.

Ь Перебіг провадження

1. Попереднє розслідування

13. Наступного дня заявник постав перед слідчим
суддею Фемеліційського кримінального суду і був за-
триманий на час судового розгляду.

14. 29 січня 1993 р. заявник звернувся з клопотан-
ням про звільнення. Він стверджував, що його затри-
мання було незаконним і вчинене з порушенням ста-
тей 3, 6 та 8 Конвенції про захист прав і основних
свобод людини (далі - Конвенція). На його думку,
він був затриманий у результаті аморальної та неза-
конної поведінки двох працівників поліції, оскільки
вчинив злочин виключно на їх вимогу. Заявник
стверджував, що поліцейські діяли як «агенти-прово-
катори», особливо враховуючи факт, що в той мо-
мент вони не здійснювали операцію з проведення
моніторингу незаконної торгівлі наркотиками відпо-
відно до постанови суду.

15. Слідчий суддя своїм рішенням від 16 лютого
1993 р. відхилив зазначену заяву, а 21 квітня цього ж
року апеляційний суд підтримав назване рішення.

16. Заявник подав два клопотання про доставку
його до Верховного Суду, які були відхилені 11 берез-
ня та 13 травня 1993 р. У своєму рішенні Верховний
Суд зазначив, що хоча при купівлі героїну двоє полі-
цейських діяли як «агенти-провокатори», затримання
заявника було виправданим, оскільки у нього знайшли
наркотики.

17. 26 серпня 1993 р. прокурор направив обвину-
вальний висновок щодо заявника та В.С. Обвинува-
чення щодо інших двох осіб - Ф.О. і Дж.П.О - про-
курор не підтримав.

18. Матеріали справи були направлені до кримі-
нального суду Санто Тірсо [Місцевий суд].

Публткуєтьсяпереклад укратнськотомовою тексту ртшеннлЄвропейського суду 3 прав
людини без складу палати, яка розглядала справу, та РОЗДІЛУ«Процедура» Переклад
З Бортновськол.
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І

%% 2. Судовий розгляд та апеляційне провадження
що
Щ

% а) Провауження у кримінальному сууі Санто Тірсо
[=]
Щ

,... 19. 25 листопада 1993 р. відбулося слухання спра-
ви, де заслухали кількох свідків, у тому числі обох
працівників поліції та Ф.О.

20. 6 грудня 1993 р. національний суд засудив за-
явника до шести років позбавлення волі і призначив
покарання В.С. у виді 20 днів арешту. Суд вирішив,
що використовувати негласних агентів чи навіть
«агентів-провокаторів» національним законодавством
не заборонено за умови, що обмеження особистої
свободи виправдане тими цінностями, для досягнення
яких воно застосовувалося. Оскільки до заявника
спочатку звернувся Ф.С., то поведінка працівників
поліції у вчиненні злочину вирішальною не була.
Національний суд пояснив, що він постановив свій

винах вживати процесуальнихзаходів для виконання
їхніх власних неделегованих повноважень.
Як зазначив у своєму поданні прокурор, офіцери

поліції державної безпеки діяли в межах закону, і

їхня поведінка не може бути підставою для визнання
доказів неприйнятними.
За цих обставин апеляція ФранціскоТейксейра де

Кастро є повністю необгрунтованою.
Враховуючи наведене, Верховний Суд відхилив

апеляцію та підтримав рішення суду, що оскаржу-
валося».

ІІ. Відповідне національне законодавство

А. Законодавчий декрет від 13 грудня
1983 р. М 430183

23. Відповідні положення Законодавчого декрету
вирок на підставі свідчень свідків, Ф.О., підсудного від 13 грудня 1983 р. М 430/83 про запобігання тор-

б) Провауження у Верховному Сууі

21. 14 грудня 1993 р. заявник звернувся до Верхов-
ного Суду з апеляцією. Він скаржився на порушення
права на справедливий судовий розглядта посилався на
порушення ст. 6 Конвенції.

22. У своємурішенні від 5 травня 1994 р. Верховний
Суд відхилив апеляцію заявника і підтримав всі поло-
ження рішення, яке останній оскаржував, зазначив-
ши таке:

«У цій справі безсумнівним є те, що працівники
поліції були надзвичайнонаполегливі, доки вони роз-
крили себе перед Франціско Тейксейра де Кастро.
Однак абсолютно зрозуміло, що це було лінією їх
узгодженої поведінки. Працівники поліції знали, що
В.С. був наркоманом. і хотіли викрити особу, яка за-
безпечувала його наркотиками. Гашиш їм не був
потрібний - вони намагалися придбати героїн і

зустріли Франціско Тейксейра де Кастро, який пого-
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дився на їхню неправдивупропозицію, оскількихотів
заробити на цьому продажу, використовуючиодне з
найбільших лих сьогодення...
У результаті наполегливості поліцейських заявник,

у якого була велика кількість наркотиків, був заареш-
тований.
Більше того, оскільки офіцери були працівника-

ми Фемеліційськото поліцейського відділення громад-
ської безпеки, вони... діяли як кримінальні слідчі (ст. 1

Кримінально-процесуального кодексу), які відповідно
до законодавствамали повноваження, що дозволяли
їм без звернення до вищого органу отримувати ін-
формацію про правопорушення. встановлюватипра-
вопорушниківта вживати інших необхідних і термі-
нових заходів для збирання доказів (п. 2 ст. 55 цього
Кодексу).
Працівники поліції... діють у кримінальномупрова-

дженні як працівники суду, що не забороняє їм при
особливих, встановлених законом виняткових обста-

В.С., самого заявника, але в основному - двох пра- гівлі наркотиками, який діяв на той час, передбача-
цівників поліції. ли таке:

Пункт 1 ст. 23:
«Кожен, хто без законних підстав вирощує, виго-

товляє, переробляє,добуває. постачає, надає для про-
дажу, продає, поширює. купує, приймає чи іншими
способами отримує, виготовляє з інших речовин,
транспортує, вивозитьчи ввозитьдо країни або неза-
конно володіє на підставах, не передбачених ст. 36,

будь-якими речовинами чи препаратами, зазначени-
ми у списку І-ІІІ, карається позбавленням волі на
строк від шести до 12 років або штрафом від 50 тис.
до 500 тис. ескудо».
Стаття 52:

« 1. Агент кримінального слідства, який під час по-
переднього розслідування і без розкриття своєї особи
приймає від особи або від третьої сторони наркотики
чи інші психотропніречовини, звільняєтьсявід відпо-
відальності за таку поведінку.

2. Звіт про таку дію потрібно приєднати до ма-
теріалів справи протягом щонайбільше 24 годин».
24. Нині торгівлю наркотикамирегулює Законодав-

чий декрет від 22 січня 1993 р. М 15/93. Стаття 52 За-
конодавчого декрету Ме 430/83 була відтворена без
істотних змін у ст. 59 нового декрету.

В. Кримінально-процесуальний кодекс

25. Головними положеннямиКримінально-процесу-
ального кодексу, які застосовуютьсяу цій справі. є:

Стаття 126:
«1. Докази, одержанішляхом тортур. застосуван-

ня сили чи будь-якого іншого фізичного чи психоло-
гічного насильства, є незаконнимита неприйнятними.

2. Докази, одержані одним з перелічених спосо-
бів, можуть вважатися отриманими із застосуванням
фізичного чи психологічного насильства, навіть якщо
потерпілий погодився на:

а) застосування нелюдського поводження, сили
чи інших методів, гіпнозу або застосування жор-
стоких чи оманливих заходів, направлених на осо-
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бисту свободу для обмеження його волі та здат-
ності приймати рішення;

(...>
4. Якщо докази одержані способами, що станов-

лять серйозне кримінальне правопорушення
відповідно до цієї статті, вони можуть використову-
ватися лише для обгрунтуванняобвинувачення осіб,
які відповідальні за таке отримання».
Стаття 241:

'

«Прокурор дізнається про вчинення правопору-
шення внаслідок свого ж розслідування або від
працівників поліції, відповідальних за розслідування
злочину, або якщо про злочин повідомлено відповід-
но до таких положень».
Стаття 242:
«Навіть якщо особа злочинця невідома, прокура-

туру має повідомити про злочин:
а) поліція - про будь-які злочини, що стали їй

відомі:
(...»)

С. СУДОВЕ] ПОЗКТИКЄ та ТЄОПЇЯ права

26. За певних умов Верховний Суд допускає вико-
ристання «негласних агентів» у боротьбі з торгівлею
наркотиками (рішення від 12 червня 1990 р., ВМ]
М.! 398, ст. 282; 14 січня 1993 р., (БТІ), 1993-1, ст. 270;
5 травня 1994 р., СоШнг. (БП), 1994-ІІ. ст. 215, постанов-
лені у цій справі, та рішення від 22 червня 1995 р.,
СоШиґ. (ЗП), 1995-ІІ, ст. 238; 6 липня 1995 р., СоШш.
(ЗШ), 1995-11, ст. 261; 2 листопада 1995 р., СоШиґ. (ЗШ),
1995-ІІІ, ст. 218).

27. правознавці Португалії (та інших європей-
ських держав) відмежовуютьзагальне поняття «агент»
від інших понять: «негласний агент» та «агент-прово-
катор». Перший - це той, хто обмежується збиран-
ням інформації, тоді як другий фактично спонукає
людей вчинити злочин. У Португалії відповідно до за-
конодавства, що було чинним на той час, експерти
з права розглядали докази, отримані «негласними
агентами», як прийнятні, але були більш обережними
щодо доказів. отриманих «агентами-провокаторами»
(див., наприклад, Созіа Апагаое, СоітЬґа, 1992, рр. 220
апсі А.С.].оиґепсо Магііпз, СоітЬга, 1984, рр. 154).

3. Провадження у Комісії 2

28. Тейксейра де Кастро звернувся до Комісії 24
жовтня 1994 р. Посилаючись на п. 1 ст. 6 Конвенції, він
скаржився, що на порушення статей 3, 8 Конвенції не
мав справедливого судового розгляду справи, оскільки
суд не врахував, що злочин, за вчинення якого його бу-
ло засуджено, спровокували поліцейські. Крім того, він
вважав, що був підданий дискримінаційному поводжен-
ню, оскільки отримав занадто суворий вирок, у той час
як інших осіб у таких справах або зовсім не звинувачу-
вали. або вони отримали легке покарання.

29. 24 червня 1996 р. Комісія визнала заяву
(Ма 25829/94) прийнятною в частині, що стосувалася
справедливості провадження, та неприйнятною в

іншій частині. У своєму звіті від 25 лютого 1997 р.
(ст. 31) вона висловиладумку, що мало місце порушен-
ня п. 1 ст. 6 Конвенції (30 голосів проти одного) та не
було порушення ст. 3 Конвенції (одноголосно) і що не-
обхідності досліджувати факт дотримання вимог ст. 8
Конвенції немає (30 голосів проти одного). Повний
текст рішення Комісії та окремої думки викладено у
звіті, який додається до цього рішення.

4. Остаточне подання Уряду до Суду 3

30. У своїх зауваженняхУряд просив Суд «визнати,
що порушення ст. 6 Конвенції у цій справі не було».

ПРАВО
І. Стверджуване порушення
п. 1 ст. 6 Конвенції

31. Тейксейра де Кастро скаржився,що був позбав-
лений справедливого судового розгляду справи, а до
вчинення злочину, за який його пізніше засудили, його
спонукали негласні працівники поліції. Він послався на
п. 1 ст. 6 Конвенції, якою закріплено:

«Кожен... при встановленні обгрунтованості будь-
якого кримінального обвинувачення... має право на
справедливий... розгляд упродовж розумного строку не-
залежним судом...»

Заявник стверджував, що судимості у нього раніше
не було і він ніколи б не вчинив злочин, якби не втру-
чання «агентів-провокаторів». Крім того, працівники
поліції діяли з власної ініціативи, без нагляду суду і без
попереднього розслідування.

32. Уряд стверджував, що велика кількість держав,
включаючи більшість країн-членів Ради Європи, визна-
ли доцільність спеціальних слідчих дій, у тому числі у
боротьбі з торгівлею наркотиками. Суспільство має
знайти методи боротьби з цією злочинною діяльністю,
що підриває засади демократичного суспільства. Від-
повідно до ст. 52 Законодавчогодекрету Пе 430/83, що
був застосований у справі, а також Конвенції ООН
«Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних
засобів і психотропних речовин» 1988 р. та Конвенції
Ради Європи «Про відмивання, пошук, арешт та кон-
фіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом»
1990 р. негласних агентів використовуватидозволено і

їхня діяльність не має нічого спільного з «провокацією».
Крім того, у пунктах 1 і 2(а) ст. 126 Кримінально-проце-
суального кодексу містяться чіткі вимоги, які треба ви-
конувати для того, щоб отримані докази можна було
визнати допустимими та законними.Таким чином, двох
працівників поліції, задіяних у цій справі, «провокато-
рами» назвати не можна. Потрібно також розмежову-
вати справи, у яких негласні агенти провокують виник-
нення злочинного наміру, якого до того не було, від тих,
де підозрюваний вже мав намір вчинити злочин. У цій
справі поліцейські лише виявили вже існуючий злочин-

ЕЄвропейська коміст з прав людини.

3Європейський суд з прав людини (далл * Суд).
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ний намір, надавши можливість Тейксейра де Кастро
реалізувати його. ФО. (один із підсудних) не тиснув на
заявника, який одразу зацікавився продажем нарко-
тиків і виконанням угоди. Крім того, після арешту у
підозрюваного вилучили більше наркотиків, ніж за-
мовляв «покупець».

І насамкінець, упродовж процесу Тейксейра де
Кастро мав можливість ставити питання обом назва-
ним працівникам поліції та іншим свідкам і заперечу-
вати їм. Верховний Суд базував свої висновки не
тільки на свідченняхполіції, а й на інших доказах. Не-
має жодних підстав вважати судовий процес неспра-
веддивим.

33. Комісія визнала, що злочин було вчинено і за-
явника засуджено до доволі суворого покарання, якщо
не виключно, то значною мірою в результаті дій
працівників поліції, які таким чином спровокували
кримінальнудіяльність, що за інших обставин могла б
і не відбутися. Така ситуація однозначно вплинула на
об'єктивність розгляду справи в суді.

34. Суд вкотре наголошує на тому, що допусти-
мість доказів с прерогативою національного права і,

за загальним правилом, саме національні суди повно-
важні оцінювати надані їм докази. Завданням Суду
згідно з Конвенцією скоріше є з'ясування, чи було
провадження справедливим у цілому; зокрема, яким
чином були здобуті докази, а не постановлення ухва-
ли про визнання тверджень свідків як доказів (див.,
серед іншого, рішення у справі «Ван Мехелен та інші
проти Нідерландів» від 23 квітня 1997 р. (Уап Ме-
сЬеІеп апсі Оіііеґз у. Тпе Меіііеґіапоіз ]нсіошепі 01
23 Арґіі 1997, Керогіз ої .Іис19тепз апо Весізіопз 1997-111,

р.711,р.50п.
35. Зокрема, у Конвенції немає положень, що за-

бороняють використовувати анонімну інформацію
на стадії розслідування кримінальної справи там, де
характер злочину цього потребує. Проте подальше ви-
користання зазначеної інформації судом для встанов-
лення вини особи - це інше питання (див., з відпо-
відними змінами, рішення у справі «Костовскі проти
Нідерландів» від 20 листопада 1989 р. (Козіоузісі
у. Ше Меіїіеґіапаз ]”цсі9тепі ої 20 МоуетЬеґ 1989, Зегіез А
по. 166, р. 21, р. 44)).

36. Використання негласних агентів має бути обме-
женим і забезпеченим гарантіями навіть у справах,
пов'язаних із боротьбою з торгівлею наркотиками. Хо-
ча зростання організованої злочинності, безсумнівно,
зумовлює застосування відповідних заходів, право на
справедливий розгляд залишається на першому місці
(див. рішення у справі «Делькурт проти Бельгії»
від 17 січня 1970 р. (Веісоші у. Ве19ішп ]ші9піепі оі
17 .Іапиаґу 1970, Зеґіез А по.11, р. 15, 5 25)) і не може бу-
ти принесене в жертву доцільності. Загальні вимоги
справедливості, що містяться у ст. 6 Конвенції, застосо-
вуються у провадженняхщодо всіх кримінальних справ:
від найпростіших до найбільш заплутаних. Суспільним
інтересом не можна виправдати використання доказів,
здобутих шляхом підбурювання з боку поліції.

37. Суд зазначає, що насамперед ця справа відріз-
няється від справи «Аюді проти Швейцарії» (Ьисіі

у. Зууіівегіапсі ]псіотепі 15 ]цпе 1992, Зеґіез А по. 238],
у якій офіцер поліції був під присягою, слідчий суддя
знав про його завдання і органи влади Швейцарії,
поінформовані поліцією Німеччини, порушили кримі-
нальну справу. Офіцер поліції виконував лише функ-
ції негласного агента.

38.У цій справі необхідно визначити, чи вийшла
діяльність працівників поліції за межі функцій неглас-
них агентів. Суд зазначає, що Уряд не стверджував,
що втручання працівників поліції було частиною опе-
рації з боротьби з незаконною торгівлею наркотика-
ми, яка була призначена санкцією судді та проводила-
ся під його наглядом. У компетентних органах влади
не було також достатніхпідстав підозрюватиТейксей-
ра де Кастро у тому, ЩО він був торговцем наркотика-
ми; навпаки, раніше він не мав судимості і не перебу-
вав під слідством, кримінальні справи проти нього не
порушувалися. Справді, він не був відомий працівни-
кам поліції, які увійшли в контакт із ним за посеред-
ництвом В.С. та ФО. (див. 5 10).

Крім того, у будинку заявника наркотиків не було;
він отримав їх у третьої особи, яка, у свою чергу, взя-
ла їх в іншої особи (див. © 11). У рішенні Верховного
Суду від 5 травня 1998 р. також не зазначено, що під
час арешту у заявника було виявлено наркотиків
більше, ніж його просили поліцейські, і що, таким чи-
ном, він вийшов за межі того, до чого його спонукали
працівники поліції. Суд також не виявив жодних до-
казів на підтримку аргументів Уряду про те, що заяв-
ник мав намір вчинити злочин. За таких обставин
можна зробити висновок,що двоє поліцейськихне 06-
межилися пасивним розслідуванням злочинної діяль-
ності Тейксейра де Кастро, а навпаки, вдалися до спо-
нукання вчинити злочин.

Насамкінець Суд зауважує, що у своїх рішеннях
національні суди зазначали той факт, що заявник був
засуджений в основному на підставі свідчень двох
працівників поліції.

39. Враховуючи ці обставини, Суд дійшов
висновку, що працівники поліції вийшли за межі
функцій негласних агентів і спровокували злочин, а
тому немає жодних причин вважати, що без їхнього
втручання злочин було б учинено. Це втручання та
його використання у цьому спірному кримінальному
провадженні означало, що із самого початку заявник
був однозначно позбавлений права на справедливий
судовий розгляд. Отже, мало місце порушення п.]
ст. 6 Конвенції.

ІІ. Стверджуване порушення
ст. 3 Конвенції

40. У своїй заяві до Комісії заявник також ствер-
джував, що було порушено ст. 3 Конвенції, де заборо-
нено «нелюдськечи таке, що принижує гідність, пово-
дження чи покарання».

41. Суд зазначає, що ні заявник, ні Уряд, ні Деле-
гати Комісії не надали жодного аргументущодо цього
пункту. Він не бачить причин розглядати цю частину
з власної ініціативи.
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ІІІ. Стверджуване порушення
ст. 8 Конвенції

42. Тейксейра де Кастро скаржився на порушення
ст. 8 Конвенції, яка гарантує:

«1. Кожен має право на повагу до його приват-
ного та сімейногожиття, до житла і до таємниці ко-
респонденції.

2. Органи державної влади не можуть втруча-
тись у здійснення цього права інакше ніж згідно із
законом і коли це необхідно в демократичному сус-
пільстві в інтересах національної та громадської
безпеки або економічного добробуту країни, з ме-
тою запобігання заворушенням чи злочинам, для
захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту
прав і свобод інших осіб».
43. Беручи до уваги висновки, викладені у 9 39,

Суд, як і Комісія, не вбачає потреби розглядати цю
скаргу окремо.

ІУ. Застосування ст. 50 Конвенції

44. У ст. 50 Конвенції зазначено:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції

або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відпо-
відної Високої Договірної Сторони передбачає лише
часткову компенсацію, Суд, у разі необхідності, на-
дає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію» *.

45. Заявник вимагав компенсувати йому матеріаль-
ну і моральну шкоду, а також судові та інші витрати.

А. Шкода

46. Тейксейра де Кастро спочатку вимагав 2 млн.
52 тис. ескудо [РТЕ) за втрату заробітку за три роки
його шестирічного позбавлення волі, які він провів у
в'язниці, з тих підстав, що якби не втручання двох за-
значених працівників поліції, то його 6 не було засу-
джено до позбавлення волі. Як установив Верховний
Суд у рішенні від 5 травня 1994 р., його місячна зар-
плата становила 57 тис. ескудо. Заявник також вима-
гав 15 млн. ескудо за втрату заробітку, оскільки після
звільнення з в'язниці він не зміг влаштуватися на ро-
боту через репутацію торговця наркотиками, а з по-
передньої його звільнили під час відбування покаран-
ня. Заявник вимагав 5 млн. ескудо як компенсацію
моральної шкоди. Виходячи з того, що, перебуваючи
у в'язниці, він не міг заробляти гроші, його дружина
та син голодували та були у скрутному матеріально-
му становищі. Через своє ув'язнення заявник зазнав
морального приниження, втратив друзів, у нього
погіршилися стосунки з членами сім'ї.

47. Уряд стверджував, що не існує причинного
зв'язку між заявленоюшкодою та виявленим порушен-
ням, оскільки неможливо визначити, чи ситуація заяв-
ника була б іншою, якби не було порушення Конвенції.
На думку Уряду, констатація порушення сама по собі
вже буде компенсацією за завдану моральну шкоду.

48. Делегати Комісії рекомендували присудити ма-
теріальну і моральну компенсацію, як і у справі

«Віндіш проти Австрії» [Щіпсііэсііу. Апзігіа ]поошепі ої
27 ЗеріетЬеґ 1990, Зеґіез А по. 186, р. 12, 5 35], якщо
Суд встановить, що ув'язнення заявника стало
наслідком безпосереднього використання доказів, не-
сумісних з положеннями ст. 6 Конвенції.

49. Суд поділяє цю точку зору. 3 матеріалів спра-
ви зрозуміло, що заявнику не призначили б такий
строк позбавлення волі, якби не втручання двох
поліцейських. Тейксейра де Кастро дійсно втратив
можливість заробляти гроші [як під час позбавлення
волі, так і тоді, коли вийшов із в'язниці], що Уряд
навіть і не заперечував. Це дає заявникові право на
присудження йому відшкодування у вигляді справед-
ливої сатисфакції. Більше того, заявник, безсумнівно,
зазнав моральної шкоди, яка не може бути відшкодо-
вана лише самою констатацією факту порушення.

На підставі принципу справедливості відповідно
до ст. 50 Конвенції Суд присуджує йому 10 млн. еску-
до на відшкодуванняматеріальноїта моральної шкоди.

В. Судові витрати

50. Тейксейра де Кастро обгрунтував свої судові
витрати таким чином:

а) 5 млн. ескудо - на представництво в судах Пор-
тугалії, оскільки Портуталія виплатила йому лише
35 тис. ескудо на правову допомогу;

6) 1 млн. 500 тис. ескудо - на представництво в
Комісії та Суді.

51. Уряд визнав вимоги заявника невиправданими.
52. Аелегати Комісії дійшли висновку, що крім су-

ми, яку він отримав на правову допомогу, йому має бу-
ти присуджена сума, витрачена під час провадження в
органах Конвенції 5.

53. Суд зазначив, що у той час адвокат заявника по-
годився діяти лише на підставі факту оплати його робо-
ти відповідними органами Португалії в рамках системи
національної правової допомоги. У зв'язку з цим його
клієнт не зобов'язаний додатково оплачувати послуги
захисту (див. рішення у справі «Віндіш проти Австрії»;
р. 13, © 37). Проте з урахуванням того, що сума оплати
роботи адвоката в рамках правової допомоги була не-
значною, й того, що адвокат виконав великий обсяг
роботи, Суд, керуючись принципом справедливості, по-
становив виплатити заявнику 300 тис. ескудо на відшко-
дування судових та інших витрат у Португалії.

54. Тейксейра де Кастро також отримав правову
допомогу для провадження в органах Конвенції. Суд
не вважає заявлений розмір судових витрат надмір-
ним, тому присуджує 1 млн. 500 тис. ескудо з вираху-
ванням 19 тис, 801,7 французьких франків, вже отри-
маних у рамках правової допомоги.

С. Пеня

55. Відповідно до інформації, яка є у Суду, визна-
чена законом процентна ставка в Португалії на мо-
мент постановлення рішення становить 10% річних.
* Текст статті Конвенції подано станом на час розгляду справи.
5 Європейська комтсія з прав людини та Європейський суд з прав людини
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ЗА ЦИХ ОБСТАВИН СУД:

І.Проголошує вісьма голосами проти одного, що
було порушено п. 1 ст. 6 Конвенції;

2. Проголошує одноголосно, що немає необхідності
досліджувати, чи було порушено ст. 3 Конвенції;

З. Проголошує одноголосно, що немає необхідності
досліджувати справу на порушення ст. 8 Конвенції;

4. Проголошує вісьма голосами проти одного:
а) що Держава-відповідач повинна сплатити заяв-

никові протягом трьох місяців такі суми:- 10 млн. (десять мільйонів) ескудо - на відшко-
дування матеріальної та моральноїшкоди;

У Центрі суддівських студій 6 квітня 2005 р. відбулася
презентація українсько-нідерландського проекту «Впровадження
нового Цивільного кодексу в Україні» (далі - Проект), здійс-
нюваного за підтримки Міністерства закордонних справ Нідер-
ландів у рамках програми МАТРА. Серед учасників заходу були
суддя Верховного Суду України, заступник голови Ради суддів
України В.І. Гуменюк, заступник Міністра юстиціїУкраїни Л.І. Гор-
бунова, ректор Академії адвокатури України Т.В. Варфоломеева,
керівник проектів Центру міжнародного правового співро-
бітництва (Нідерланди) Ерік Вінкен, експерт Проекту суддя Вільма
ван Бентем, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства
Нідерландів в Україні барон Вілем Бентінк ван Схонхейтен, аташе
Посольства Франції в Україні Антуан Госсе та інші науковці
й офіційні особи.

Проектомпередбачено розробити навчальні модулі й матеріали
з основних розділів нового Цивільного кодексу України (далі - ЦК),
провести навчання суддів, адвокатів та нотаріусів, підготувати
інформаційні брошури і публікаціідляознайомлення населення нашої
країни з новим цивільним законодавством, зокрема з таких питань, як
спадкоємність, захист прав споживачів.Проектбуде здійснено у два
етапи. На першому з них у Києві суддів України - майбутніх трене-
рів - консультуватимутьВільма ван Бентем та інші експерти. На

другому етапі передбачено проведення у регіонах семінарів уже
підготовленимифахівцями.Плануються такожвиготовлення і розпов-
сюдженняелектронноїверсії навчальногопосібника,створення й по-
стійне оновлення веб-сайта Проекту, розміщення тематичнихстатей
у засобах масової інформації.

Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерландів
зазначив, що це не перший спільний проект і вже стало нормою
покладатися на професійний досвід експертів України та зважати на
їхню позицію. Як наголосив Посол, він пишається тим, що Проект
здійснюватиметься за підтримки Міністерства закордонних справ
його країни. «Ми прагнемо надавати допомогу державам під час
переходу від централізованоїдо демократичної системи управління,
підтримувати плюралізм думок. Вважаємо, що саме цього прагне
кожна країна», - сказав барон Вілем Бентінк ван Схонхейтен.

За словами Вільми ван Бентем, українці можуть пишатися
собою, оскількиу Нідерландах впровадження ЦК тривало впродовж
півсторіччя. Це нелегка справа для такої великої країни, як Україна.

В.І. Гуменюк зазначив, що Проект є дуже вчасним, тому що під
час застосування ЦК у судовій практицівиявляються його недоліки.

- 1 млн. 800 тис. [один мільйон вісімсот тисяч)
ескудо - на відшкодуваннясудових витрат, пісдя ви-
рахування з цієї суми 19 тис. 801,7 (дев'ятнадцятьти-
сяч вісімсот Один франк та сімдесят сантимів), які ма-
ють бути перераховані в ескудо за курсом, що існує на
момент вирішення справи, та

6) що пеня у розмірі 10 % річних від цієї суми на-
раховуватиметься після закінчення зазначеного
тримісячного строку;

5. Віухиляє одноголосно інші вимоги заявника ЩО-

до справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською та французькою мовами,
прийнято на відкритому слуханні в Палаці прав люди-
ни у Страсбурзі 9 червня 1998 р.

»МЖРЗЗ
Тож реалізація Проекту має істотне значення для глибокого
вивчення нового законодавчого акта.

Зазначені центри будуть головними ланками у структурі
управлінняПроектом.Центр суддівських студій відповідатимеза весь
Проект, його фінансове забезпечення й за координацію за-
планованих заходів. Центр міжнародногоправового співробітництва
проводитиме моніторинг розвитку Проекту, контролюватиме своє-
часність здійснення намічених заходів та надаватиме спонсору звіт

про діяльність і фінансові операції. Крім того, на Центр суддівських
студій покладено загальне планування й реалізаціюзаходівПроекту в

Україні у співпраці з партнерами - Верховним Судом України,
Міністерством юстиції України та Академією адвокатури України.
Із представників цих організаційскладатиметься Проектнийкомітет,
який буде створений з метою моніторингу Проекту, підготовки звітів
та обговорення нагальних проблем. У разі необхідностізазначений
комітетзбиратиметься щопівроку.

Напередодні презентації Проекту 4 квітня 2005 р. у Верховному
Суді України відбулася робоча зустріч суддів його Судової палати у
цивільнихсправах В.І. Гуменюка, А.В. Гнатенка, І.П.Домбровського,
О.О. Терлецького з директором Центру суддівськихстудій Н.О. Ве-
рещінською та Вільмою ван Бентем. Провідний експерт з Нідер-
ландів також мала розмову із членами робочих груп Міністерства
юстиції України та Академії адвокатури України про підготовку
навчальних посібниківу рамках Проекту.

Учасники презентації обговорили графік реалізації Проекту,
можливість синтезувати діяльність трьох його груп, питання об-
міну навчальними матеріалами і концепціями, розроблен-
ня майбутнього підручника, його змісту та тиражу, фінансування.
Вільма ван Бентем сказала: «Ми знаємо, що в Україні налічуєть-
ся 6 тис. суддів, тому хотіли б, аби посібник мав наклад 500 при-
мірників і потрапив також до Академії суддів України, Центру
підготовки суддів, в апеляційні й регіональні суди». Однак В.І. Гу-
менюк зауважив, що з економічних міркувань і з практичної точки
зору доцільніше створити офіційне видання, яке стало б до-
ступним для широкого кола фахівців. Орієнтовно визначено теми
підручника, передусім із права власності, зобов'язання, угоди й

визнання їх нечинними, строки давності, моральна шкода та
відшкодування. Було вирішено, що реалізація Проекту триватиме
три роки і завершиться в Києві підсумковоюконференцією на тему
«Практичне застосування судами нового Цивільного кодексу
України».
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З.В. Ромовська,

Несправедливість ситуації, за якої злочинець, відбув-
ши покарання, забував про злочин, а життя його жертви
залишалося понівеченим навічно, призвела до того, що
судді Франції та Великобританії стали призначати винаго-
роду «за сльози, муки і безсонні ночі». За практикою
пішла теорія [зокрема, зробив свій вклад філософ з
Німеччини Рудольф фон Ієрінг), за нею - законодавство.

Як відзначив професор Й.О. Покровський ', з огляду
на те, що гроші є ключем до ряду ідеальних благ, випла-
та потерпілому певної суми грошей відкриває ддя ньо-
го можливість винагородити себе іншими духовними
радостЯми.

За радянського періоду нашої історії можливість
сплати грошей як спосіб залагодження моральної шкоди
тривалий час категорично заперечувалася. Серед нау-
ковців України активним захисником ідеї права на
грошове відшкодування моральної шкоди тих, кому було
завдано каліцтво, була професор Д.В. Боброва.

Вагомий вклад у вирішення сучасних теоретичних
і практичних проблем здійснення права на відшкоду-
вання моральної шкоди вніс суддя Апеляційного суду
Миколаївської області, нині - доктор юридичних наук
В.П. Паліюк 2.

«Компенсація»моральної У ст 56 Конституції
шкоди чи «відшкодування»? України та ст. 440' Ци-

вільного кодексу Украї-
ни 1963 р. [далі - ЦК 1963 р.) йшлося про «відшкодуван-
ня моральноїшкоди», а у статтях 6. 7 цього Кодексу - про
«компенсацію».

Позицію Верховного Суду України засвідчено на-
звою постанови Пленуму від 31 березня 1995 р. М 4 -
«Про судову практику в справах про відшкодування мо-
ральної (немайнової) шкоди» (далі - постанова Пленуму
від 31 березня 1995 р. М.! 4).

Проте окремі науковці наполягали на включенні
у проект нового Цивільного кодексу України (далі -
проект ЦК] саме терміну «компенсація» моральної шко-
ди, вважаючи, що оскільки матеріальні збитки відшкодо-
вуються повністю, слід говорити про їх відшкодування,

Спірні питання відшкодування моральноїшкоди

декан факультету правничих наук
Національногоуніверситету«Києво-Могилянська академія»,
професор, докторюридичних наук

а у зв'язку з тим, що моральну шкоду не можна відшко-
дувати сповна, - належить говорити про її компенсацію.

Але ж справа в іншому. Матеріальні збитки можна
підрахувати до копійки. Оцінити у грошах вартість страж-
дань, пов'язаних. наприклад, із травматичною ампутацією
ноги чи спричинених вбивством сина, неможливо. Звісно,
те, що не можна оцінити в грошах, не може бути й від-
шкодоване грішми 3.

Ціною певних зусиль до остаточного варіанта проек-
ту ЦК, підготованого до третього читання в парламенті,
було включено саме термін «відшкодування». Отже, усу-
нено не лише словесне розмаїття, а й підставу для безпід-
ставних, на мій погляд, спорів.

Стосовно моральних страждань ні термін «відшкоду-
вання», ні «компенсація» не підходять повною мірою,
адже грішми моральну шкоду не можна ні відшкодувати,
ні компенсувати. Відкриваючи для потерпілого певні
нові матеріальні можливості, гроші та час можуть цю
шкоду лише «заспокоїти». Тому термін «відшкодування
моральної шкоди», як і деякі інші, необхідно сприймати
з певною часткою умовності.

У п. 3 постанови
Пленуму від 31 берез-
ня 1995 р. М 4 мораль-

ною шкодою названі «втрати немайнового характеру
внаслідок моральних чи фізичних страждань або інших
негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридич-
ній особі незаконними діями або бездіяльністю ін-
ших осіб».

На жаль, назвати таке визначення моральної шкоди
бездоганним не можна з різних міркувань. Насамперед,
у ньому без достатніх підстав відокремлювалися фізичні
та моральні страждання, хоча фізичний біль неминуче є

Поняття моральної шкоди

'Див.: Покровский ИіА. Основные проблемы гражданского права. * М., 1998, -
С. 142.

1 Див.: П ал и то к В.П. Моральный (неимущественный) вред: Возмещение морал. (нее
имуществ.) вреда по законодательству Украины. - Одесса, 1999. - 229 с.

“ Термін «компенсація» походить від лат. сотрепзаґіо - відшкодування, виплата
повної вартості, винагорода.
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і болем душевним, тому розривати їх не можна. Крім то-
го, із запропонованого визначення неодмінно випливає
такий логічний ряд: незаконна дія породжує моральні чи
фізичні страждання, а моральні чи фізичні страждання
зумовлюють моральну шкоду. Однак таке розуміння вхо-
дить у колізію з логікою життя. Адже моральні страж-
дання: стресовий стан, фізичний біль, крах надій -
це і є моральна шкода.

Термін «моральна шкода» означає шкоду, яка за-
вдається душі, тобто вона є порушенням стану 9ушевноі'
рівноваги.

У ст. 23 Цивільного кодексу України, прийнятого
16 січня 2003 р. (далі - ЦК), немає поняття «моральна
шкода». І це правильно, адже кожне визначення такої
шкоди, що міститься у літературних джерелах, є непов-
ним. Неповним неодмінно було б і легальне визначення
цього поняття, тому в цій статті перелічені способи про-
яву такої шкоди. Моральною шкодою названо насамперед
фізичний біль та страждання, яких фізична особа зазнала
у зв'язку каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я '.

Наприклау, через неякісну їжу, яка була поуана гос-
тям на весіллі, М., як і інші 20 гостей, була госпіталізо-
вана з уіагнозом «салмонельоз».

Ще приклауи: А. внасліуок злочинного напауу позбу-
лася ока, ножем було спотворено їі' обличчя; 3. в ре-
зультаті автоаварії переніс три склауні операції, став
інваліуом П групи.

У кожній із цих трьох ситуацій потерпілі перенесли
різної інтенсивності фізичний біль. Можливо, М. виду-
жає без ускладнень, але А. та 3. все життя страждати-
муть від одержаних травм.

Другим видом моральної шкоди є душевні страждан-
ня, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправ-
ною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї або близь-
ких родичів.

Так, у результаті трагеуіі' на Скнилівському лето-
вищі у С. загинули син, невістка та увоє онуків.

Інший приклау: З. приубав у магазині електрочайник.
Прийшовши уоуому, З. виявив його несправність.

У цих двох випадках душевні страждання були різ-
ної тривалості та інтенсивності.

Третім видом моральної шкоди є душевні страждан-
ня, яких особа зазнала у зв'язку зі знищеннямчи пошко-
дженням її майна.

Наприклау, П. та Ф. проникли у квартиру А. і, шу-
каючи грошей та коштовностей, знищили меблі, зірвали
паркет.

Або: житель верхнього поверху внасліуок неуотри-
мання віуловіуних правил «залив» квартиру Н., що меш-
кає на нижньому поверсі, в результаті чого ремонт її
квартири тривав ува місяці.

У кожній із цих ситуацій результатом протиправної
поведінки було пошкоджене майно фізичної особи, тому
А. та Н. зазнали душевних страждань, ступінь і три-
валість яких були неоднаковиМи.

Четвертим видом моральної шкоди є «приниження
честі, гідності, а також ділової репутації фізичної або
юридичної особи». Ця норма сформульована так, що дає
підставу зробити висновок, начебто приниженнячесті та
гідності може стосуватись і юридичної особи. Заслуговує
на увагу думка тих, хто вважає, що моральна шкода, за-
вдана юридичній особі, може бути наслідком лише при-

ниження її ділової репутації, а честь та гідність юридич-
ної особи існувати не можуть.

Право юридичної особи
на відшкодування
моральної шкоди

Згідно зі ст. 440'
ЦК 1963 р. юридична
особа, як і фізична, ма-

ла право на відшкодування моральної шкоди за пору-
шення їі «законних прав». Як було зазначено у п.1
роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України
від 29 лютого 1996 р. М 02-5/95 «Про деякі питання прак-
тики вирішення справ, пов'язаних з відшкодуванням
моральної шкоди», дія ст. 440' цього Кодексу не поширю-
валася на зобов'язання, що виникли з договорів. Від-
повідальність особи, винної у невиконанні договірного
зобов'язання, обмежується обов'язком відшкодувати за-
вдані цим збитки та сплатити неустойку 5.

Право юридичної особи на відшкодування моральної
шкоди було передбачено ст. 7 ЦК 1963 р.

Як випливає зі ст. 23 ЦК, моральна шкода юридичній
особі може бути завдана приниженням їі ділової репу-
тації. Відповідно до ст. 1167 цього Кодексу юридичній
особі надано право на відшкодування моральної шкоди,
завданої їй неправомірним рішенням, дією чи бездіяль-
ністю органу державної влади, органу влади Автономної
Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
Цю норму вважаємо помилковою, оскільки інтереси юри-
дичної особи мали би бути повністю задоволеними в разі
повного відшкодування завданої їй матеріальної шкоди.

У структурі ЦК немає більше жодної статті, у якій
юридична особа прямо була б названа суб'єктом права
на відшкодування моральної шкоди, в тому числі й упу-
щеної вигоди. Це мало б зумовити висновок про те, що
інші передбачені цим Кодексом випадки не можуть сто-
суватись юридичної особи.

Юридична особа як неживий суб'єкт не може
страждати, переживати. Тому слід підтримати позицію
тих авторів, котрі вважають взагалі надання юридичній
особі права на відшкодування моральної шкоди принци-
повою законодавчою помилкою.

У Господарському кодексі України можливість від-

шкодування моральної шкоди суб'єктами господарюван-
ня не передбачена. І це, на мою думку, правильно.

Чи слід доводитифакт Як зазначено у п. 4

заподіяння моральноїшкоди? постанови Пленуму від
31 березня 1995 р. М) 4,

у позовній заяві про відшкодування моральної (немайно-
вої) шкоди має бути зазначено, в чому полягає ця шко-
да, якими неправомірними діями (бездіяльністю) їі за-
подіяно та якими доказами вона підтверджується. Факт
заподіяння моральної шкоди повинен довести позивач ".

Отже, наявність моральної шкоди не визвана пря-
мим наслідком кожної протиправної поведінки. Така
позиція видається спірною. Моральна шкода має розгля-
датися постійним супутником кожної протиправної по-
“ Поняття «страждати» означає: зазнавати сильного фізичного болю, мучитися від ньо-
ГО, ВІДЧУВЗТИНдСЛІдКИЧОГОСЬ НЄГЗТИВНОГО,МЗТИ НЕДУГУ, ХВОРІТИ,ЗдЗНдВдТИ МОРЗЛЬНИХ

мук, болісно переживати якесь нещастя. Див.: Новий тлумачний словник украінськот
мови : У 4 т. - Т. 4. - К, 1998. - С. 416.
* Див.: Збірник роз'яснень Вищого господарського суду України / Відп. ред. Д.М. При-
тика. - К., 2003. , С. 115.

* Див.: Застосування судами ЦИВІЛЬНОГО!цивільного процесуаЛЬного законодавства /
За ред. П.І. Шевчука. - К., 2002. - С. 217.
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ведінки щодо фізичної особи, «ниткою, яка іде за гол-
кою», - як висловився В.П. Паліюк 7. Нешкідливої проти-
правної поведінки не буває, вважав професор Г.К. Матвє-
єв ". Тому факт заподіяння моральної шкоди не потребує
доведення: він є очевидним, як тільки буде доведено вчи-
нення протиправної поведінки “.

Моральна шкода у різних ситуаціях виявляється по-
різному: тобто по-різному вона сприймається кожною
особою й по-різному особа виявляє зовні своє внутрішнє
ставлення до того, що сталося. Та обставина, що потер-
пілий не плаче, не кричить і не обурюється, ще не озна-
чає, що моральна шкода йому не заподіяна або що її
розмір є меншим, ніж у того, хто, навпаки, ридає чи ак-
тивно обурюється.

Предметом доказування має бути розмір грошового
відшкодування. на яке претендує позивач.

Способи залагодження
моральної шкоди

Концепція, яка бу-
ла закладена у ст. 440'
ЦК 1963 р., полягала у

відшкодуванні моральної шкоди грішми чи в іншій ма-
теріальній формі (наприклад, придбання телевізора, ав-
томобіля, путівки на курорт тощо).

У ч. 3 ст. 23 ЦК закладена інша ідея: моральна шко-
да може відшкодовуватися не лише грішми чи іншим
майном. Отже, визнано існування й іншого, нематеріа-
лізованого способу залагодження моральної шкоди '”.

Крім того, відшкодування матеріальної шкоди має
розглядатись одночасно і як спосіб залагодження мораль-
ної шкоди. Усе залежить від опєративності матеріального
відшкодування, від щирості каяття. Способом відшкоду-
вання (залаґодження) моральної шкоди є і вибачення.

Хто має право
на відшкодування
моральної шкоди?

Таке право, як за-
значено в ч. 1 ст. 23 ЦК,
має особа, права якої
порушені. Отже, від-

шкодування моральної шкоди є способом захисту лише
права, а не інтересу. А це неминуче звужує коло тих, хто
міг би на таке відшкодування претендувати.

Чи не є ця норма помилковою?
Як записано у п. 7 постанови Пленуму від 31 берез-

ня 1995 р. М) 4, моральна шкода відшкодовується особі,
щодо якої було вчинено протиправну поведінку.

Наприклау, на Р. було вчинено напау, у результаті
якого він протягом місяця перебував у ууже важко-
му стані.

Страждання батьків Р. були величезні, адже лікарі
не давали надії на його одужання. Однак батькам не на-
дано право на грошове відшкодування за моральну шко-
ду. Таке право має формально лише Р. як потерпілий.

Родичі чи інші члени сім'ї відповідно до закону ма-
ють право на відшкодування моральної шкоди лише в
разі смерті потерпілого.

Навеуемо такий приклау: Ц. була заарештована у
зв'язку з обвинуваченням у вчиненні злочину. Після заяви
сліучомупро те, що «сиуіти» вона сама не буре (про це
вона в той же уень сказала аувокатові), на наступний
уень і'і' виявили повішеною в камері на спинці стільця. Ц.
була посмертно виправуана. А згоуом її уочці було при-
суужено 80 тис. грн. на віушкоуування моральної шкоуи
у зв'язку зі смертю матері.

Згідно з ч.2 ст. 1168 ЦК моральна шкода, завдана
смертю фізичної особи, відшкодовується її чоловікові
(дружині), батькам (усиновлювачам), дітям (усиновленим),
а також особам, які проживали з нею однією сім'єю. Ог-
же, у цьому випадку предметом захисту (: інтерес.

Можна сподіватися, що засада справедливості буде
підставою для відшкодування моральної шкоди й іншим
особам, зокрема й таким, як батьки Р. або наречена по-
мерлого, яка виявилася вагітною, тобто на розширення
переліку осіб, для яких відшкодування моральної шкоди
є способом захисту інтересу.

Визначення розміру
відшкодування

Чи правильно гово-
рять: «визначення у гро-
шах розміру моральної

шкоои»? На мій погляд, ні. Визначити у грошах розмір
(величину) моральної шкоди неможливо.

У ч. 3 ст. 23 ЦК йдеться про «розмір грошового від-

шкодування моральної шкоди». Така правова конструк-
ція видається кращою з поміж тих, якими оперували на-
уковці та юристи-практики («розмір моральної шкоди»,
«заподіяна моральна шкода відшкодовується»). Якби
в ній було записано «віушкоуування за моральну шкоуу»,
її можна було б вважати ідеальною.

Згідно зі ст. 440' ЦК 1963 р. найменший розмір від-

шкодування становив п'ять мінімальних розмірів заро-
бітної плати. Відповідно до ст. 13 Закону від 1 грудня
1994 р. [Че 266/94-ВР «Про порядок відшкодування шко-
ди, завданої громадянинові незаконними діями органів
дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» ” -
один мінімальний розмір. Статтею 34 Закону від 23 ве-
ресня 1999 р. М) 1105-ХП/ «Про загальнообов'язкове дер-
жавне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричи-
нили втрату працездатності» у разі загибелі працівника
була встановлена виплата - 200 розмірів мінімальної за-
робітної плати.

У 1999-2001 рр. Верховна Рада України неоднора-
зово розглядала законопроекти про визначення макси-
мального відшкодування за моральну шкоду. завдану
поширенням неправдивої інформації, але жоден із них
не був прийнятий. Журналісти наполягали на їх відхи-
ленні, вважаючи, що позови на мільйонні суми можуть
звести нанівець право на свободу слова, розорити «не-
вигідні» видання. Політики, навпаки, вважали, що
тільки за допомогою великих за розміром грошових
відшкодувань можна застерегти представників преси
від поширення неправдивої інформації, особливо напе-
редодні виборів.

«Каменем спотикання» була позиція Пленуму Вер-
ховного Суду України, згідно з якою вимога про відшко-
дування моральної шкоди вважалася вимогою немайно-

ідив; Папиюк В.П. МораЛЬный вред * С. 99.
3 Див.: Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. - М,
1970.-С.37.
" Протилежну позицподив.: Цивільне право УКРВІНИ : Академ. курс. Загальна частина /'
За ред. ЯН. Шевченко. * к., 2003. - С. 82.
"* У рішенні Європейського суду 3 прав людини, прийнятому у справт «Амнхалачайпро-
ти Молдови», зазначено, що сам факт визнання порушення є достатньою компен-
сашєю моральної шкоди. Див.: Право України * 2004 - М? Ю - С. 146.

" Назва Закону М? 266/94-ВР наводиться в редакцн Закону Від 11 липня 2003 р
М! НВО-ІУ.
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Уже в 60-и раз 9 травня ми маємо нагоду

схидити годови у пам'ять про безсмертний

подвиг нашого народу, що вистояв і пере-
міг у подум'ї Ведикоі' Вітчизняної війни.

З кожним роком усе бідьш віддаденими

стають ці події та все менше їх учасни-
ків - ветеранів. Вони відходять у вічність.

І кожне сдово особдиво

дороге ддя нас.

У бронзі. граніті и мармурі обедісків, скудьп-

тур, меморіадьних дошок і назв вудиць та

СКЗЗЗНЄ НИМИ

пдощ увіковічена пам'ять про соддатів, що

стади гордістю не дише свого народу. Згада-

ти цих дюдеи, поки вони з нами. поки вони

поряд - означає доторкнутися до сдави

наших батьків і дідів, покдонитися їх муж-
ності и героїзму.

Сьогодні, шановні читачі, пропонуємо вашій

увазі розповіді про декідькох ветеранів*
кодишніх суддів та працівників апарату
Верховного Суду України, які вже и у мирні

часи на правовому поді продовжувади

боротьбу за справеддивість. дюдські права.

Батарея Микоди Григорови-
ча Костенка звістку про Перемогу
зустріда серед бездюдного степу у
Фіндяндії. Соддати охороняди за-
дізничний міст. і раптом довгожда-
на. омріяна радіограма - Пере-
мога! «Пережиту тоді радість не
можна описати сдовами. Я шви-
денько відправив старшину до
міста. Аде... у воєнторгах. на жадь.
продавади дише одекодон у боч-
ках». - згадує ветеран.

Микода Григорович народився
31 серпня 1919 р. в с.Аітках Бро-

варського району Київської обдасті. По закінченні семирічки у
1934 р. навчався у Майнівському зоотехнікумі Чернігівськоїобдас-
ті. а з 1938 р. став працювати на фермі вівчарського радгоспу
«Ударник» у ТуркменськійРСР, де будо 300 тис. овець!

У 1939 р. Микоду Костенка призвади до дав Радянської Армії.
Перед другою світовою мододшим командиром він брав участь у
фінській війні. Систематичне переохододження призведе до
западення дегенів. Одужавши. юнак сдужив у Прибадтиці.
А в червні 1941 р. він перебував на самому кордоні з Германією. де
бачив, як німці риють окопи.

Ааді мододий чодовік Пданував навчатисьу Москві. Придетівши
до стодиці. почув виступ В.М. Модотова- війна. Під час Ведикої
Вітчизняної як військовий комісар батареї в 6-й танковій бригаді
брав участь в боях у Стадінграді. А з 1943 р. він - заступник
командира батареї 3 подітчастини 120-ї чапаєвської бригади на
Західному фронті в районі Курської дуги. «Пісдя Стадінграда я

потрапив у бригаду. якою командував Петька Чапаєвський, -усміхнувся, згадуючи минуде, Микода Григорович.- На той час він

уже був подковником».
«У Стадінграді погано будо. - з бодем розповідає учасник тих

немидосерднихчасів. - Тричі нас поповнювади. і врешті-решт із
50 танків дишидося два. Надійшда команда перебиратися на інший

Атаманчук Л.М., Бондаренко В.П., Мигашко М.д.

бік Водги і там формувати подк. А перепдивади -- хто як зможе. На
наше щастя. до війни по річці возиди діс, от ми бради дві к0доди і

таким чином додади шдях».
Пісдя навчання в Іркутську командиром повернувся на фронт у

Аенінград. де на той час уже буда знята бдокада. однак з боку
Фіндяндії чинився опір. Тож повоювати доведося. Під смертонос-
ним дощем із кудь форсувади воїни ріку Водші. «Вороги встигди
наробити на березі дотів і дзотів. Тідьки ми з'явимося *
і смерть.* розповів Микода Костенко. ; Дуже багато там будо
дітаків. Напевно. сотні дітади. як горобці».

При форсуваннірічки Вуоксі на кордоні з Фіндяндією гарматою
взводу. яким командував Микода Григорович, будо збито три
німецьких дітаки. Зараз вона нагадує про часи диходіть у музеї
артидері'ї Санкт-Петербургу.

У 1950 р. пісдя закінчення Київської юридичн0і шкоди він був
обраний народним суддею Броварського району Київськог
обдасті. а через чотири роки - Жовтневою району м. Києва.
Пісдя отримання вищої осві-
ти в Київському фідіаді Все-
союзного юридичного за-
очного інституту у 1956 р.
Микода Костенко був обра-
ний суддею Київського об-
дасного суду. а шість років
потому - суддею Верхов-
ного Суду України. де пра-
цював до 1985 р,

Микода Григорович наго-
роджений трьома орденами
і 20 медадями. в тому чис-
ді медаддю «За трудову від-
знаку». А також 15 почес-
ними грамотами Міністерства
юстиції СРСР, Верховного
Суду СРСР і України. інших
установ.



Пдатонов Борис Одексан-
дрович народився 4 серпня
1922 р. в місті Щорсі Чернігівської
обдасті. У 1941 р. він був при-
званий до дав Радянської Армії
і наступного року пісдя закінчення
шестимісячного артидерійсько-
мінометного учидища призна-
чений начадьником штабу арти-
дерії 14-ї гвардійської дивізії та на-
правдений в Середню Азію, на
початку 1943 р. - у Стадінград.

Борис Одександрович брав
участь у боях Степового, Захід-

ного фронтів, командував ескадроном на 1-му Бідоруському
фронті, батареєю- в Закавказькомувійськовому окрузі.

Зі спогадів про Ведику Вітчизняну війну ветеран розповів
один, найяскравіший випадок, який мадо не коштував життя 22-
річному юнакові та його товаришам. «Аідо будо в Германії.
Радянські війська наступади. Ми мусиди просуватися вперед і

дише наводити паніку на ворога, щоб він не знав, де наша
армія. - розповів Борис Пдатонов. - Вийшди ми на дорогу -скрізь діс, німецькі городи. Раптом седяни вдаштувади стрідянину,
ми зачаїдися в кюветі. І тут чуємо- шум. Прямо на нас іде транс-
портер. Ну, думаємо. от і все. Старший дейтенант не витримав
і вискочив з окопу - миттєво був убитий кудеметною чергою.
І ось дудо опускається вниз... Момент неприємний. Черга. Чуємо,
поверху наступна... два вибухи гранати - і тиша. Піднімаємо
годови - ми живі. Потрапиди у «мертву зону». Ось так я вря-
тувався від неминучої смерті».

За сдовами ветерана, під час війни будо дегше й веседіше: «Ми
жиди одним днем. Є щось- добре, немає - нічого. Щохвидини
чекади смерті... тому й дорожиди кожною миттю».

Двічі уоброводець
Васидь Сергійович Аяскін народився 14 жовтня 1925 р.

в с. Стара Тішанка Ново-Чигодьського району Воронезької обдасті
в сім'ї седянина.Пісдя смерті батька у 1929 р. хдопчик і матір стади
чденами кодгоспу. Жиди бідно. і Васидю пісдя 9 кдасу доведося
працювати стодяром на Кам'яно-Степній державній досдід-

ній станції. У травні
1943 р., разом із вій-
ськовою частиною,
яка повертадася на
фронт пісдя форму-
вання. юнак добро-
водьцем пішов у дію-
чу армію.

Йому доведося
пройти по фронто-
вому бездоріжжю Во-
рошидовградської,
Кіровоградської.Ані-
пропетровської, Ми-

кодаївської, Одеської обдастей. Не раз форсував із дивізією ріки
Аніпро, Аунай, Тису. Один за одним бради міста Румунії,
Трансідьванії, Югосдавії, Угорщини. Найзапекдіші бої, які пережив
Васидь Сергійович. пов'язані з Будапештом. Саме там 29 жовтня
1944 р. почадася операція, що тривада 108 днів. Пройти крізь
зовнішнє кідьце оборони радянським військам вдадося дише в
кінці грудня.

«У кожному домі засада, кудемети. Бійня страшна буда, -згадував учасник 45-денної битви у пригородах Пешті та Буді.- Че-
рез опір ми не могди форсувати Аунай. не будо мождивості
закріпитися. Аише коди розвідники пройшди по канадізаційних
трубах під водоймищем і трохи закріпидися, ми взяди Буду. То

«Мертва зона» - порятунок віу неминучої смерті
Перемогу Борис Пдато-

нов зустрів у Германії. Бради
місто Ратенов. Уночі огодо-
сиди про перемогу. «Така
страшна стрідянина підня-
дася. крики радості... усю
ніч небо пададо! Аюди
радіди, цідувадися, кричади
«Ура!» і стрідяди... хто з но-
го. - подумки повернувся у
щасдиву мить життя вете-
ран. - а перемогу чекади не
дише ми. Соддати хоч
якийсь трофей мади. не го-
додувади на фронті. А ти-
ди... дюди пережиди надзви-
чайно тяжкі часи. Їм зовсім
не дегко будо на відстані
забезпечувати нашу довгоочікувану перемогу над ворогом».

Пісдя закінчення війни Борис Одександрович вступив до
Київської юридичної шкоди і. отримавши спеціадьність юриста.
працював сдідчим прокуратури Коропського району Чернігівської
обдасті, прокурором кримінадьно-судового віддіду прокуратури
тієї ж обдасті, прокурором віддіду по нагдяду за розгдядом у
судах кримінадьних справ Прокуратури УРСР. У 1962 р. був
обраний суддею Верховного Суду України і працював на цій
посаді до 1977 р. Борис Пдатонов - кавадер орденів Червоної
Зірки, Вітчизняної війни І та ІІ ступенів, Богдана Хмедьницького
ІІІ ступеня, нагороджений медадями «За перемогу над
Німеччиною у Ведикій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», «За
взяття Бердіна», «За визводення Варшави», «За Одер, Нису.
Бадтику».

буди страшні, безкі-
нечні дні, особдивий
стан. кінця якому,
здавадося. не буде.
Пам'ятаю дуже за-
будовану нейтрадь-
ну смугу, де в кож-
ному будинку був
ворог. Вони вико-
ристовувади западю-
вадьні куді... не мож-
диво передати той
жах. коди відчуваєш
запах горідих дюд-
ських тід».

Пішди на Авст-
рію... по дорозі за
наказом Стадіна що-
до мододі юнак по-
винен був їхати в танкове учидище. Все кинути. коди вже стідьки
пройдено... Україну. Моддову. Югосдавію, Румунію, Угорщину...

Коди старшина пішов заготовдяти гіддя ддя матраців, двоє
завзятих вояк утекди... у бойову частину. Так Васидь Аяскін
потрапив до 7-ї гвардійської протидесантної дивізії. з якою про-
йшов ще не одну сотню кідометрів.

ЗгадуючиВідень. ветеран розповів про масштаби події, що там
розгортадися: «Наша дивізія піщда на захід добивати німця.
9-ту гвардійську повітрянодесантну дивізію направиди до Праги,
а 5-ту - ешедонами в Японію». 7травня 1945 р. зустрідися з
американськими військами за містом Аінц (гірська Австрія). Адя
них війна нарешті скінчидася...



Однак Васидь Сергійович у званні мододшого сержанта САужив
іще п'ять років. Від Київського військового округу був учасником
п'яти парадів у СТОАИЦі України. де відповідавза стан техніки своєї
частини. що ПРОХОАИАа парадним маршем.

Із Аипня 1950 р. він навчався у Київській юридичній шкоді та
працював Аінійним еАектриком військової частини. Наступного
року Васидь Аяскін був обраний народним суддею БіАО-

церківського міського суду. де працював по грудень 1960 р. З 1952
до 1958 р. навчався на заочному віддіденні юридичного факуАьтету

Нагороужений оруеном Леніна
Засдужений юрист УРСР Петро МикодайовичАятяов є кава-

Аером орденів Аеніна. ВеАикої Вітчизняної війни І ступеня, на-
городжений 10 медаАями. Під час ВеАикої Вітчизняної уродженець
с. Козаки ЄАецького району Аипецької обАасті як командир роти
14-ї танкової бригади брав участь у боях Південне-Західного
і Воронезькогофронтів.

Петро Микодайович згадує, що на початку війни досвіду бойових
дій не буде ні у рядових бійців, ні у середньої Аанки офіцерів, ні у
вищого командування: «Нами командувади піхотні генеради. Я був
командиром роти і не знав тих стратегічних завдань. яке ставИАо

командування.
Ясно буАо одне:
раз віддаєтьсяна-
каз- треба його
виконувати».

В озброєнні
та бойовій техніці
на початку війни
радянські війська
значно поступа-
АИСЯ армії про-
тивника. Техніка
переважно буАа
застаріАою, тому

» наАьоти ворожої
авіації Майже нічим буАо зупинити. «Проте наші хдопці весь час
атакува/іи німецькі мессершмітти, йдучи на смерть. - розповідає
Петро Микодайович. - СкіАьки разів доводидося бачити. як «мес-
сер» при цьому зробить маневр на веАичезній швидкості. нависне
над нашим «ішачком». гаркне із потужного озброєння. і все...»

Петро Микояайовичкерував танками трьох вітчизнянихмарок.
Це дегкий БТ-7 на к0Аісному й гусеничному ходу, Т-26. який у
1941-1942 рр. був основним у парку бронетанкових військ. і

новий Т-34, а також ангАійський «Віккерс». який Британія ще до
початку війни поставдяда в СРСР. Саме на маневреному Т-34 з
76-міАіметровою гарматою А-11, потужним двигуном і міцною
бронею Петро Аятяов воював під Воронежем. де ворога буАо
зупинено.

Свідчення, спогади нині сущих
творців всесвітньої за значенням
Перемоги неоціненні дАя осягнення
безприкАадного подвигу мужніх за-
хисників Вітчизни. Григорій Пет-
рович Таран, ветеран війни та
праці. пригадує:- Моє дитинство минуАо в
Аадижині на Вінниччині. Закінчив
вісім КАаСіВ і тут, 22 червня 1941 р.,
чорна вість: фашистська Німеччина
вір0Аомно напав на Радянський
Союз!

У березні 1944 р. мене призваАи в армію й відправиди у
навчадьний ПОАК до Красноярська, а звідти через три місяці -

Київського фіАіаАу Всесоюзного юридичного заочного інституту
та Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Пізніше
він працював прокурором районним, з квітня 1963 р. -прокурором віддіАу по нагАяду за розгАядом у судах кримінаАьних
справ Прокуратури УРСР. а з АЮТОГО 1967 р. - помічником
прокурора УРСР. І майже 20 років був ВаСИАЬ Сергійович Аяскін
суддею Верховного Суду України. «Це має щастя. - сказав
ветеран.- Ауже розумію, як сьогодні не АеГКО суддям. Бажаю їм
витримки й СИА».

Операція на Воронезькомуфронті. розпочавшисьу квітні 1942 р.,
тривада прибАизно півтора місяця. Танкова рота Петра Мик0Аайо-
вича маю не щодня вступада в затяжні бої з ворогом під постійними
надьотами німецькоїавіації. Наші танкісти тоді Аіквідувади і тим з
Ааду багато військових підроздіАів противника.

ОСОбАИВО ж запам'ятався
ветерану бій на заАізничнійстан-
цїі між Курськом та Воронежем.
який тривав безперервно дві
доби. Танки під командуванням
Петра Аятюва тоді буАи в тран-
шеях. тримаАи оборону. Рота
підбида сім ворожих танків. ве-
Аику КіАЬКіСТЬ автомашин разом
з арТИАерійськимитрматами. які
буАи на причепах. знищим бага-
то піхоти. «Ми втратиди танк і

три чодовіки екіпажу - від ви-
бухів. Ворожа авіація нас бомби-
Аа протягом майже всього
бою», - розповів к0Аишній
командир.

СтаршомуАейтенанту Аят-
Аову П.М. та бійцям екіпажів його танкової роти командування
ОГОАОСИАО подяку. За мужність. відвагу та військовий професіонадізм
у цій операції Петро МикОАайович був нагороджений орденом
Аеніна.

У битві під СтаАінградом ПетруАятАову вже не судИАося взяти
участь. У вересні 1942 р. він був тяжко поранений. Стікаючи
кров'ю. танкіст прОАежав майже дев'ять годин. поки санітари
ЗМОГАИ добратися до нього.

ПісАя тривадогоАікування у 1948 р. Петро Микодайович вступив
до Київської юридичної шкоди. а в 1954 р. отримав вищу освіту в
Київському фіАіаАі Всесоюзного юридичного заочного інституту.
У 1950 р. він був обраний суддею обАасного суду, через кіАька років
призначений на посаду заступника гоюви Вінницького обАасного
суду. І 25 років Микода АятАов був суддею ВерховногоСуду УРСР.

Таке не забувається...
рядовим на фронт. У ПрибаАтику. Здається, 16 жовтня ПіСАЯ

півгодинноїшквадьноїартпідготовки (гармати стоят чи не за метр
одна від одної), війська ринуАи в наступ у напрямку Кенігсберга.
Тоді я зазнав тяжкого поранення, Аікувався у госпітадях ВіАьнюса.
а пізніше - Татарії.

ПіСАЯ одужання знову мав бити фашистів, аде не довеАося-Перемога!- і наш ешеАон повернуАи назад, на схід. у Монгояію.
Там мене, командира протитанкової гармати, застав початок війни
з Японією. Запам'ятаАися жаХАивий перехід пустеАею Гобі,
пекеАьна спрага. Зрештою подОАаАи Гобі та переваА Хінган, за
яким нас зустріАи нашпиговані зброєю укріпдення з прикутими в
них японськими самураями-смертниками.

На початку серпня 1945 р. нам наказам вирити транше'і,
накритися ПАащ-накидками. Чому - ми не ВЇАЗАИ. Певно. радянське
військове командування знаю про підготовку США до атом-



ного бомбардуван-
ня японських міст
Хіросіми й Наґасакі.
Як потім з'ясува-
дося, радіаційні хви-
ді не могди доко-
титися до Маньч-
журії.

Невдовзі війна
закінчидася. Що-
правда. бойові дії
тривади в Китаї.

Спочатку в Порт-Артурі, а потім загадом у східному регіоні я
перебувавфактично до демобідізації в 1951 р.

Повернувся додому і 25-річним... сів за шкідьну парту.
Пісдя здобуття середньої освіти вступив до юридичної шкоди в
Києві, закінчив ії. став працювати та навчатись у Всесоюзному
юридичному заочному інституті. а потім - у Київському
університеті. Успішно закінчив, і мене направиди на роботу в

управдіння юстиції Вінницької обдасті. Спочатку був адвокатом та
завідуючим консудьтацією. а згодом обраний суддею міста

Вона, дівчина з с. Фридри-
хівці Водочиського району
Хмедьницької обдасті, не хо-
дида зі зброєю в руках в атаку.
не виносида поранених під
шквадьним обстрідом з подя
бою, аде набдижада перемогу
над фашизмом за родом своєї
потрібної, дуже відповідадь-
ної під час Ведикої Вітчиз-
няної війни сдужби. У Музеї
Верховного Суду України збе-
рігається датований 19 дис-
топада 1945 р. «Сдужебный

отзыв на красноармейца Козаченко Тамару Адександровну» із

грифом: «Постоянное удостоверение вручено».
Документ засвідчує. що «учасниця Ведикої Вітчизняної війни

тов. Козаченко Т.О. проходида сдужбу в рядах Червоної Армії з
вересня 1943 р. на 1-му. 2-му та 4-му Українських і 1-му
Бідоруському фронтах. а також у скдаді Групи радянських військ у
Німеччині.

Під час курсів спеціадьної підготовки буда в чисді тих. хто
найкраще встигав у навчанні, та отримада спеціадьність теде-
графіста 3 кдасу.

Працюючи на посаді тедефоністки в системі експдуатації
задізниць Радянського Союзу, Подьщі. Чехосдоваччини, Німеччи-
ни, Тамара Одександрівна виявдяда зразки стахановської роботи.
Буда активною у громадськійдіядьності.

Відмінниця бойової і подітичної підготовки. Аисципдінована.
Взірцева у побуті. Ініціативна, старанна. чуйна.

Хмідьника, чденом кодегії у цивідьних справах Вінницького
обдасного суду. З 1972 р. працював старшим консудьтантом
управдіння законодавства та кодифікації судових органів
Міністерства юстиції УРСР, з 1977 р. і до виходу на пенсію -чденом кодегії у цивідьних справах Верховного Суду України.
Нині - юрисконсудьт Націонадьної спідки журнадістів України.

З-поміж різноманітних життєвих подій найпам'ятніші, зви-
чайно ж. фронтові. бойові. Я втратив багато друзів. і зокрема свого
земдяка Ваню Медьниченка.з яким одночасно призивавсяв армію,
сдужив у Красноярську. разом воював. Під час нічного бою в

дитовському місті Наумієстіс ми з ним почуди з-за рогу будинку
гортанну німецьку мову. Відсиджуватися тихо не виходидо -закидади гітдерівців гранатами. Тоді мене й будо поранено. а мій
земдяк, друг загинув...

Тому, хто воював, достеменно відомо, які бодісні. непрості
спогади про війну, про фронтові будні. зіткані з поразок і перемог.
загибеді бойових побратимів; з котрими дідився останнім сухарем,
ковтком води...

З нагоди 60-річчя з дня Перемоги у Ведикій Вітчизняній війні
наказом Міністра оборони України Григорію Петровичу Тарану
присвоєно звання подковника юстиції....

Ві9 неї задежав зв'язок
Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник задізничних

військ» та має ряд заохочень згідно з наказом командування
частини.

Морадьно стійка. подітично витримана...» І підписи під
відзивом: командира подку підподковника Чупахіна та начадьника
штабу підподковника Іванова.

Бойові засдуги Тамари Одександрівни Риковцевоі (пісдя заміж-
жя) Батьківщина оцінида орденами Вітчизняної війни ІІ ступеня.
багатьма медадями. й

зокрема «За перемогу
над Німеччиною у Ве-
дикій Вітчизняній війні
1941-1945 рр.».

Пісдя звідьнення
з армійських дав
Т.О. Риковцева обіймада

посаду секретаря тран-
спортної прокуратури
м. Києва, а потім майже
два десятиріччя (з трав-
ня 1960 р. по дютий
1979 р.) працювада від-
повідадьним секретарем канцедярїї кодепї у кримінадьних справах Вер-
ховного Суду України, з притаманною їй сумдінністіо виконувада дору-
чену роботу.

За бойові засдуги та старанне виконання поставдених перед
нею завдань у мирний час кодишню фронтовичку, ветерана війни
та праці Т.О. Риковцеву шанує і дюбить увесь кодектив Верхов-
ного Суду, зичить їй у ці щемдиві травневі переможні дні здоров'я
й усідяких гараздів!

З кожним роком ві99адяючись, Велика Вітчизняна війна починає втрачати 9дя нас свої
обриси, усе 9аді й 9аді віусувається невмодимий час поуій тих грізних років. Але пам'ять
дюуська вічна. Наше сумдіння не 9асть забути справжніх ковам'в Перемоги.

Земний укдін вам, уорогі ветерани-фронтовикита трууівники тиду, за вашу віру в Перемогу,
за саможертовний труу, за дюбов 90 Батьківщини.
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МіжнаРоунї зв'язки

делегація Верховною Суду України, до складу якої входили
22 суддів, зокрема заступники Голови цього суду М.П. Селіванов та
А.Г. Ярема, судді В.м. Барсукова, І.П. домбровський, В.П. Дороніна,
В.Г. Жук, Л.Ф. Карпечкінта інші, 20-25 лютого 2005 р. перебувала у
м. Страсбурзі (Франція) з навчальним візитом у рамках Спільної про-
грами Європейської Комісіі ] Ради Європи для України. Мета поїздки
полягала в ознайомленні з роботою Європейського суду з прав людини
(далі - Суд) щодо застосування й виконання положень Конвенції про
захист прав і основних свобод людини (далі - Конвенція).

Члени делегації відвідали Раду Європи, Європейський парламент,
де були присутніми під час виступу Президента України В.А. Ющенка,
побувалина засіданні ВеликоїпалатиСуду, якоюрозглядалася справа за
заявами громадян Болгарії А. Начова, А. Христова, Т. Рангепова та
Р. Рангепова щодо загибелі під час арешту їхніх родичів. Зустрілися вони
і з суддями Суду В. Буткевичем,Х. Майєром, начальником групиюристів

Європейського Комітету з запобігання катуванням та нелюдському чи
принизливсму поводженню або покаранню П.Несторовою, старшим
адвокатом КанцеляріїСуду (далі - Канцелярія) Н. Молом, представни-
ком Європейської Комісіі з питань ефективності правосуддя та тренінгів
для суддів дж. Фернандезом, представниками: Департаменту зв'язків із
засобами масової інформації- Л. Хіббардом, департаменту виконання
рішеньСуду - Ф. Крізафуллій м. Лобовим, Комітету експертів з питань
захисту національнихменшин (діє при ПАРЄ) - М. Лахтінен. юристами
Канцелярії д.Третьяковим, П. Пушкарем, і. Ліщиною, В. Чернійчук,
В. Соловейчиком, Є. Боєвим, Є. Кубалковою.

В. Буткевич поділився своїми думками щодо ролі національного
судді в застосуванні норм Конвенції, проаналізував справи, які надходять
до Суду, обговорив із суддями з України проблеми, що виникаютьпри
застосуванні міжнародних договорів, повідомив про звернення грома-
дян України до Суду, про необхідністьвиділеннянашоюдержавою коштів

для підготовки офіційного тексту Конвенції українською мовою. Судді
Верховного Суду України висловилися щодо продовження судової
реформи в нашій країні; застосування прецедентного права; причин
невиконання судових рішень; підстав звернення до Суду.

Професор Х. Майєр, обраний суддею Суду від Нідерландів. розпо-
вів членам української делегації про структуру та діяльність Суду.
Відбулася дискусія з приводу принципів і механізму розгляду справ
Великою палатою, застосування прецедентного права, доцільності
розгляду «пілотних» справ.

із юристами Канцелярії представники Верховного Суду нашої
країниобговорили питання, що стосуються: права людини на повагудо
її приватного та сімейною життя, до житла; обмеження свобод; захисту
права власності; права на справедливий судовий розгляд; визнання
вини (як спрощена процедура розгляду кримінальних справ); вико-
нання постанов Суду.

Члени делегації зустрілися із заступником Президента Суду
К. Розакісем, Постійним представником України при Раді Європи
А. Шевчуком, заступником директора Департаменту співробітництва
та ознайомлення з правами людини Ханною Юнчер, з якими обмі-
нялися міркуваннями щодо подальшої співпраці.

У Верховному Суді України 30 березня 2005 р. відбулися зустріч із

представником нідерландської секції організації «Міжнароднийзахист
дітей» п. Мажорі Каандорп та засідання координаційної ради проекту
«Створення передумов імплементації системи ювенальної юстиції в
Україні: педагогічнийаспект і модельні суди» (далі- Проект).Українську
сторону представляли Перший заступник Голови П.П. Пилипчук. судді
Я.В. Мачужак, С.М. Міщенко та інші офіційні особи.

Основними темами обговорення стали питання запровадження
системи ювенальної юстиції в Україні як однієї з передумов зниження
рівня злочинності неповнолітніх і запобігання їй, Проект та можливості
співпраціу зазначеній сфері з партнерами з Нідерландів.

П.П. Пилипчук розповів присутнім, що у 2004 р. в Україні 3
204,8 тис. засуджених 21 ,8 тис. становили неповнолітні. «Цей показник
зростає з року в рік, що нас дуже турбує, - сказав він. - Ситуація
зумовлена низкою причин соціального характеру: сирітством (біль-
шість таких дітей виховуються без батьківського піклування), безроь
біттям і неосвіченістю (третина неповнолітніхзасуджених не навчалися
й не працювали). Викликає занепокоєння й таке: хоча загальний рівень
судимості за крадіжки дещо знизився, у тому числі й серед неповно-
літніх, але 75 % їх вчинили цей злочин у групі. іншими словами,
проблема, про яку йдеться, дуже гостра, і ми підтримуємо проекти,

спрямовані на з'ясування причин ситуації та посилення впливу на неї.
На законодавчому рівні вжито ряд заходів. Оскількистворення системи
ювенальної юстиції триватиме не один рік, усі пов'язані з цим питання
вивчатимемо на рівні Функціонуваннямодельних судів».

Такі суди працюватимуть у трьох напрямах: навчання суддів,
практика, моніторинг. Регіони, де розміщуватимугься модельні суди,
будуть визначені додатково, оскільки насамперед вони потрібні там, де
виявлено найвищий рівень підліткової злочинності. Загалом же
діяльність учасників Проекту буде зосереджено на таких основних
вепектах, як кадрова та інформаційна підтримка, внесення змін до
чинногозаконодавства. Передбачається проведення ознайомлювальних
семінарів і професійних тренінгів для суддів, прокурорів, адвокатів,
співробітників кримінальної міліції у справах неповнолітніх, соціальних
служб та служб пробації.

Під час обговорення майбутньої діяльності модельних судів
пропонувалося ознайомитись із законодавством країни-партнера,
вивчити практику її судів у перекладах українськоюмовою.

Сторони висловили сподівання на продовження співпраці та обміну
досвідом між фахівцями, що працюють у сфері запобігання злочинності
серед неповнолітніх.

Докладніше див. : от:/Мт.всоигі.асі/.иа



, Індекс 40358

Концерн
«Видавничий АІм
«Ін Юре» ,.

уперше в Україні пропонує видання,
в якому висвітдюватиметься діяАьність усієї
судової системи держави. '

Ао пріоритетів у пубАікаціях журнаАу надежать:
питання організації судової ВАади,
засади здійснення правосуддя в Україні,
пробАеми судово-правової реформи,
забезпечення наАежних умов діяАьності
СУАів.

підготовка суддівських кадрів,

ЮР.ЖБІЯЧ

'!

питання суддівського самоврядування.

Основні рубрики видання -«Конституційна юриСдикція»,
«Кримінальнесудочинство»,
«ЦивіАьне судочинство»,«Господарське
судочинство», «Третейські суди»,
«СУАОВЕ;упровмння»..«На допомогу суддям-ч . ,

'

; представлені статтямизнаних,фахівЦівг-юриепв.). .'
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