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Суддя Верховного Суду України
Олександр Прокопенко взяв
участь у круглому столі на тему
«Судова реформа в Україні. Зміна
системи судів загальної юрисдик
ції: реформа чи перерозподіл вла
ди?», організованому компа
нією
«ЛІГА: ЗАКОН». «Одним з найголов
ніших завдань проведення судової реформи, — за
значив він під час обговорення запропонованих
питань, — є необхідність розвантаження судів,
зокрема, через преюдиціальні запити або через
надання консультативних висновків».
У виданні «Судебно-юридическая газета» опри
люднено інтерв’ю Голови Верховного Суду України
Ярослава Романюка, в якому, зокрема, йдеться про
участь Верховного Суду України в підготовці законо
проектів щодо реформування судової влади в Украї
ні, про необхідність дотримання в нашій країні євро
пейських стандартів правосуддя та про інші питання
судочинства, які нині хвилюють суспільство.
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На спільному засіданні судових палат у цивільних
та господарських справах Верховний Суд України
ухвалив постанову у справі № 6-2цс15, предметом
якої був спір про поділ земельної ділянки. Суд
виходив з того, що за ч. 1 ст. 120 Земельного ко
дексу України (в редакції, чинній на час укладення
сторонами договору купівлі-продажу частини жит
лового будинку) при переході права власності на
будівлю і споруду до набувача нерухомого майна
право власності на земельну ділянку, на якій роз
ташовані будівля або споруда, може переходити на
підставі цивільно-правових угод між власниками
земельної ділянки і набувачем будівель або споруд
(договори купівлі-продажу, дарування, міни тощо).
За відсутності цивільно-правової угоди щодо зе
мельної ділянки при переході права власності на
об’єкт нерухомості слід застосовувати положення
ч. 4 ст. 120 цього Кодексу.
Верховна Рада України ухвалила Закон № 1656
«Про забезпечення права на справедливий
суд». У ньому, зокрема, викладено в новій редакції
Закон «Про судоустрій і статус суддів», а також вне
сено зміни до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, Господарського процесуального
кодексу України, Цивільного процесуального кодек
су України, Кодексу адміністративного судочинства
України, Кримінального процесуального кодексу
України, законів «Про Вищу раду юстиції», «Про до
ступ до судових рішень», «Про судовий збір».

На виконання рішення Європей
ського суду з прав людини від
9 січня 2013 р. у справі «Олек
сандр Волков проти України» та
на підставі Постанови Верховної
Ради України від 25 грудня 2014 р.
№ 60-VIII Голова Верховного Суду
України Ярослав Романюк 2 лю
того 2015 р. відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 41 Закону
«Про судоустрій і статус суддів» видав наказ про
поновлення на посаді судді Верховного Суду Украї
ни Олександра Волкова.

Цього ж дня відбулися збори суддів Верховного
Суду України, на яких було прийнято звернен
ня з приводу наболілих для судової системи проб
лем, з якими стикаються судді та судова влада за
галом, відповідаючи на виклики сучасності. У до
кументі наголошується, що задекларовані прагнен
ня реформаторів щодо проведення глибинних
реформ у державі матимуть успіх лише тоді, коли
відповідні заходи здійснюватимуться спільними та
скоординованими зусиллями законодавчої, вико
навчої та судової влади за участю представників
громадянського суспільства. А наслідком цих ре
форм має стати відновлення довіри суспільства до
державної влади, зокрема судової.

Судова палата у цивільних справах Верховно
го Суду України ухвалила постанову у справі
№ 6-238цс14, предметом розгляду якої був спір
про зобов’язання усунути порушення. Суд зробив
правовий висновок про те, що виконавчі дії з ре
алізації предмета іпотеки, на який звертається
стягнення за рішенням суду або за виконавчим
написом нотаріуса, проводяться за спеціаль
ним порядком відповідно до ст. 41 Закону «Про
іпотеку» шляхом продажу на прилюдних тор
гах у м
 ежах процедури виконавчого провадження.

Суддя Верховного Суду України Василь Гуменюк
та начальник відділу міжнародного співробіт
ництва Верховного Суду України Ліна Губар
узяли участь у роботі Консультаційного фору
му з нагоди 15 років діяльності Координатора
проектів ОБСЄ в Україні. За безпосередньої участі
Генерального секретаря ОБСЄ Ламберто Занньєра
відбувся конструктивний діалог між партнерами та
менеджерами проектів ОБСЄ, під час якого обгово
рювалися досягнення за цей період, а також нові
пріоритети з урахуванням вимог сьогодення.
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Висновки Верховного Суду України,
викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду
заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої
п. 1 ч. 1 ст. 237 КАС України, за І півріччя 2014 р.*
240.080.050 Пенсії по інвалідності

Висновки Верховного Суду України

1. Висновок Верховного Суду України про правильне застосування положення п. 3
розд. XV «Прикінцеві положення» Закону України від 9 липня 2003 р. № 1058‑ІV
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (у редакції, чинній
на час виникнення спірних правовідносин; далі — Закон № 1058‑ІV) щодо права
матері дитини-інваліда на призначення дострокової пенсії за віком.
Принципи, засади і механізм функціону‑
вання системи загальнообов’язкового держав‑
ного пенсійного страхування, призначення,
перерахунку і виплати пенсій визначає Закон
№ 1058‑ІV, який набрав чинності 1 січня 2004 р.
У ст. 1 цього Закону передбачено, що пен‑
сія — це щомісячна пенсійна виплата в солідар‑
ній системі загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування, яку отримує застрахо‑
вана особа в разі досягнення нею передбаченого
цим Законом пенсійного віку чи визнання її ін‑
валідом, або отримують члени її сім’ї у випад‑
ках, визначених цим Законом.
Згідно з ч. 1 ст. 26 Закону № 1058‑ІV осо‑
би мають право на призначення пенсії за віком
після досягнення чоловіками 60 років, жінка‑
ми — 55 років та наявності страхового стажу
не менше п’яти років.
Відповідно до абз. 4 п. 3 розд. XV «Прикін‑
цеві положення» зазначеного Закону жінки, які
народили п’ятеро або більше дітей і виховали їх
до шестирічного віку, і матері інвалідів з дитин‑
ства, які виховали їх до цього віку, мають право

на призначення дострокової пенсії за віком, але
не раніше ніж за п’ять років до досягнення пен‑
сійного віку, передбаченого ст. 26 цього Закону,
за наявності не менше 15 років страхового ста‑
жу. При цьому до числа інвалідів з дитинства
належать також діти-інваліди віком до 16 років.
Згідно з п. 25 Порядку подання та оформ‑
лення документів для призначення (перера‑
хунку) пенсій відповідно до Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» (затверджено постановою прав‑
ління Пенсійного фонду України від 25 листо‑
пада 2005 р. № 22‑1; зареєстровано в Мініс‑
терстві юстиції України 27 грудня 2005 р. за
№ 1566/11846; у редакції, чинній на час виник‑
нення спірних правовідносин) у разі якщо дити‑
на визнана дитиною-інвалідом після досягнення
шестирічного віку, або інвалідом з дитинства
після досягнення вісімнадцятирічного віку, на‑
дається висновок лікарсько-консультативної ко‑
місії про те, що вона мала медичні показання
для визнання її дитиною-інвалідом до досягнен‑
ня шестирічного віку.

Аналізуючи зазначені норми матеріального права, колегія суддів дійшла такого правового висновку.
Мати дитини-інваліда має право на призначення дострокової пенсії за віком, але не раніше ніж за п’ять років
до досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону № 1058‑ІV, у тому разі якщо дитина, яку вона виховує,
визнана дитиною-інвалідом до досягнення шестирічного

віку. Якщо дитина визнана дитиною-інвалідом після досягнення нею шестирічного віку або інвалідом з дитинства після досягнення вісімнадцятирічного віку, мати цієї
дитини має право на отримання зазначеної пенсії лише у
разі наявності висновку лікарсько-консультативної комісії
про те, що дитина мала медичні показання для визнання її дитиною-інвалідом до досягнення шестирічного віку
(постанова Верховного Суду України від 27 травня 2014 р.
у справі № 21‑133а14).

*
Закінчення. Попередні частини матеріалу опубліковано в журналі за 2014 р.
№ 12. — С. 4—14, за 2015 р. № 1. — С. 6—15.
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240.080.060 Пенсії в разі втрати годувальника

У ст. 9 Закону № 1058‑IV встановлено види
пенсійних виплат і соціальних послуг, зокрема
в ч. 1 зазначено, що відповідно до цього Зако‑
ну за рахунок коштів Пенсійного фонду України
(далі — ПФУ) в солідарній системі призначають‑
ся такі пенсійні виплати: пенсія за віком; пенсія
по інвалідності внаслідок загального захворю‑
вання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного
з роботою, інвалідності з дитинства); пенсія у
зв’язку з втратою годувальника.
Розділом V цього Закону визначено умови
призначення пенсії у зв’язку з втратою году‑
вальника (ст. 36), розмір такої пенсії (ст. 37),
період, на який вона призначається, зміна її роз‑
міру (ст. 38), призначення однієї пенсії у зв’яз‑
ку з втратою годувальника на всіх членів сім’ї,
виділення частки пенсії (ст. 39).
Так, зокрема, пенсія у зв’язку з втратою го‑
дувальника на одного непрацездатного члена
сім’ї призначається в розмірі 50 відсотків пенсії
за віком померлого годувальника (ч. 1 ст. 37 За‑
кону № 1058‑IV).
Разом з тим згідно з ч. 8 ст. 36 цього Закону
пенсії у зв’язку з втратою годувальника, який
помер внаслідок нещасного випадку на вироб‑
ництві або професійного захворювання, при‑
значаються відповідно до Закону України від
23 вересня 1999 р. № 1105‑XIV «Про загально‑
обов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та профе‑
сійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності» (у редакції, чинній на час ви‑
никнення спірних правовідносин; далі — Закон
№ 1105‑XIV).
Відповідно до ч. 4 ст. 33 Закону № 1105‑XIV
пенсія у разі смерті годувальника призначається
і виплачується згідно із законодавством. Тобто
вказана норма містить посилання на законодав‑
ство про пенсійне забезпечення, оскільки, як
визначено в абз. 7 ч. 2 ст. 5 Закону № 1058‑IV,
виключно цим Законом визначаються умови
набуття права та порядок визначення розмірів
пенсійних виплат.

Абзацом 1 п. 16 розд. XV «Прикінцеві по‑
ложення» Закону № 1058‑IV, який прийнятий
пізніше Закону № 1788‑XII, встановлено, що до
приведення законодавства України у відповід‑
ність із цим Законом закони України та інші
нормативно-правові акти застосовуються в ча‑
стині, що не суперечить цьому Закону.
Відповідно до абз. 2 п. 16 цього розділу За‑
кону № 1058‑IV положення Закону № 1788‑XII
застосовуються в частині визначення права на
пенсію за віком на пільгових умовах і за вислу‑
гу років. Цим абзацом було доповнено вказаний
пункт згідно із Законом від 17 листопада 2005 р.
№ 3108‑IV «Про внесення змін до деяких зако‑
нодавчих актів України у зв’язку з прийняттям
Закону України «Про загальнообов’язкове дер‑
жавне пенсійне страхування».
Таким чином, враховуючи, що Закон
№ 1058‑IV, який прийнятий пізніше та, як зазна‑
чено у його преамбулі, розроблений відповідно
до Конституції України та Основ законодавства
України про загальнообов’язкове державне соці‑
альне страхування, визначає принципи, засади
і механізми функціонування системи загально‑
обов’язкового державного пенсійного страху‑
вання, призначення, перерахунку і виплати пен‑
сій, надання соціальних послуг з коштів ПФУ,
що формуються за рахунок страхових внесків
роботодавців, бюджетних та інших джерел, пе‑
редбачених цим Законом, а також регулює поря‑
док формування Накопичувального пенсійного
фонду та фінансування за рахунок його коштів
видатків на оплату договорів страхування до‑
вічних пенсій або одноразових виплат застра‑
хованим особам, членам їхніх сімей та іншим
особам, передбаченим цим Законом, та з огляду
на те, що він чітко визначає, в якій частині за‑
стосовується Закон № 1788‑XII, пріоритетному
застосуванню до відносин, пов’язаних з призна‑
ченням і виплатою пенсії у зв’язку з втратою
годувальника, підлягає Закон № 1058‑IV.
Право на призначення пенсії у зв’язку з
втратою годувальника закріплено, зокрема,
№ 2 ( 1 7 4 ) ’ 2 0 1 5
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1. Висновок Верховного Суду України про правильне застосування статей
36—38, абзаців 1, 2 п. 16 розд. XV «Прикінцеві положення» Закону України
від 9 липня 2003 р. № 1058‑IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин;
далі — Закон № 1058‑IV), положень Закону України від 5 листопада 1991 р.
№ 1788‑XII «Про пенсійне забезпечення» (у редакції, чинній на час виникнення
спірних правовідносин; далі — Закон № 1788‑XII) щодо положень законодавства,
відповідно до яких здійснюються призначення і виплата пенсій у зв’язку з
втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві.

в абз. 2 ч. 1 ст. 36 Закону № 1058‑IV, відпо‑
відно до якого батьки і чоловік (дружина) по‑
мерлого, які не були на його утриманні, ма‑

ють право на пенсію у зв’язку з втратою го‑
дувальника, якщо втратили джерело засобів
до існування.

Враховуючи наведене, колегія суддів Судової палати
в адміністративних справах Верховного Суду України дійшла висновку, що призначення і виплата пенсії у зв’язку
з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного

випадку на виробництві, його дружині має здійснюватись відповідно до вимог Закону № 1058‑IV (постанова
Верховного Суду України від 15 квітня 2014 р. у справі
№ 21‑67а14).

240.080.110 Пенсії військовослужбовцям
та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ
та членам їхніх сімей

Висновки Верховного Суду України

1. Висновок Верховного Суду України про правильне застосування ч. 3 ст. 63
Закону України від 9 квітня 1992 р. № 2262‑ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі — Закон № 2262‑ХІІ)
і положень постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1996 р. № 1592
«Про умови оплати праці працівників органів державної податкової служби»
(далі — постанова № 1592)2 щодо можливості перерахунку пенсій у зв’язку зі
зміною умов оплати праці.
Відповідно до ч. 3 ст. 63 Закону № 2262‑ХІІ
усі призначені за цим Законом пенсії підлягають
перерахунку у зв’язку зі зміною розміру хоча б
одного з видів грошового забезпечення відпо‑
відних категорій військовослужбовців, осіб, які
мають право на пенсію за цим Законом, або у
зв’язку із введенням для зазначених категорій
осіб нових щомісячних додаткових видів гро‑
шового забезпечення (надбавок, доплат, під‑
вищень) та премій у розмірах, встановлених
законо
давством. Перерахунок пенсій здійсню‑
ється на момент виникнення права на перераху‑
нок пенсій і провадиться у строки, встановлені
ч. 2 ст. 51 цього Закону.
Згідно з ч. 1 ст. 27 Закону України від 4 груд‑
ня 1990 р. № 509‑XII «Про державну податкову
службу в Україні» (чинного на час виникнення
спірних правовідносин) форми і розміри ма‑
теріального забезпечення осіб начальницького
складу податкової міліції, включаючи грошове
утримання, встановлюються Кабінетом Міні‑
стрів України.
Так, постановою Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкуван‑
ня структури та умов оплати праці працівни‑
ків апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів» (далі —
постанова № 268) збільшено посадовий оклад
працівників державної податкової служби за
Постанова втратила чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. № 597.
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посадою, аналогічною займаній позивачем до
виходу на пенсію, а також передбачено вста‑
новлення інших видів грошового забезпечення
відповідної категорії службовців.
Разом з тим цією постановою визнано таки‑
ми, що втратили чинність, деякі положення по‑
станови № 1592, які передбачали виплату отри‑
муваної позивачем надбавки за особливі умови
праці у розмірі 50 відсотків окладу грошового
утримання.
З метою впорядкування умов оплати пра‑
ці працівників органів державної влади Ука‑
зом Президента України від 30 березня 2006 р.
№ 272/2006 було визнано такими, що втратили
чинність, деякі укази Президента України, зо‑
крема й Указ від 20 червня 2002 р. № 575/2002
«Про посилення соціального захисту праців‑
ників органів державної податкової служби»
(далі — Указ № 575/2002).
У зв’язку із втратою чинності Указом
№ 575/2002 скасовано також і встановлену по‑
зивачеві під час служби передбачену цим Ука‑
зом надбавку.
За правилами п. 15 постанови № 268 умови
оплати праці, затверджені цією постановою, за‑
стосовуються з 1 січня 2006 р., а для працівників,
окремі умови оплати праці яких визначені указа‑
ми Президента України, — з 1 квітня після ви‑
знання такими, що втратили чинність, цих указів.
Таким чином, для відповідної категорії
працівників податкових органів постановою

ром заробітної плати, встановленим за новими
умовами оплати праці.
Тому перерахунок пенсії на підставі ч. 3
ст. 63 Закону № 2262‑ХІІ з урахуванням вста‑
новленого постановою № 268 нового розміру
посадового окладу зі збереженням раніше ви‑
плачуваних видів грошового забезпечення не
допускається.
Суди попередніх інстанцій у справі, яка роз‑
глядається, встановили, що перерахунок пенсії
позивача здійснений виходячи з розміру грошо‑
вого забезпечення, до якого включені встановле‑
ний постановою № 268 посадовий оклад, відсот‑
кова надбавка за вислугу років, а також введені
цією постановою для відповідної категорії пра‑
цівників нові щомісячні додаткові види грошо‑
вого забезпечення та премія у розмірі, встанов‑
леному відповідно до чинного на час проведення
перерахунку законодавства працівнику за поса‑
дою, аналогічною займаній позивачем до виходу
на пенсію.
У результаті такого перерахунку розмір пен‑
сії позивача з урахуванням встановленої відпо‑
відно до вимог п. 9 постанови № 268 доплати
до попереднього розміру пенсії не зменшився.

З огляду на викладене висновок касаційного суду у
справі, що розглядається, про дотримання управлінням
Пенсійного фонду України при перерахунку пенсії позивача положень ч. 3 ст. 63 Закону № 2262‑ХІІ та про безпідставність вимог позивача щодо включення до грошового

забезпечення для такого перерахунку встановлених Указом № 575/2002 і постановою № 1592 надбавок та премії
ґрунтується на правильному застосуванні норм матеріального права (постанова Верховного Суду України від 18 лютого 2014 р. у справі № 21‑12а14).

2. Висновок Верховного Суду України про правильне застосування ст. 50 Закону
України від 28 лютого 1991 р. № 796‑XII «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (у редакції, чинній на
час виникнення спірних правовідносин; далі — Закон № 796‑XII) щодо права
на отримання додаткової пенсії військовослужбовцем, який є інвалідом і його
інвалідність пов’язана з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
У Законі України від 5 листопада 1991 р.
№ 1788‑XII «Про пенсійне забезпечення» ви‑
значено такі види державних пенсій: трудові
пенсії, за віком, по інвалідності, в разі втрати
годувальника та за вислугу років (ст. 2). При
цьому згідно із цим Законом особа має право
вибору пенсії. Так, у ст. 6 зазначено, що особам,
які мають одночасно право на різні державні
пенсії, призначається одна пенсія за їх вибором,
за винятком пенсій інвалідам внаслідок пора‑
нення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали
при захисті Батьківщини або при виконанні ін‑
ших обов’язків військової служби, або внаслі‑
док захворювання, пов’язаного з перебуванням
на фронті чи з виконанням інтернаціонального
обов’язку.

Військовослужбовці належать до катего‑
рії осіб, які мають право на пенсію за вислу‑
гу років згідно із Законом від 9 квітня 1992 р.
№ 2262‑XII «Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб» (далі — Закон № 2262‑XII).
У ст. 11 Закону № 2262‑ХІІ встановлено, що
умови, норми і порядок пенсійного забезпечен‑
ня військовослужбовців, осіб, які мають право
на пенсію за цим Законом, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, визнача‑
ються Законом № 796‑XII і цим Законом.
Положення Закону № 796‑XII спрямовані
на захист громадян, які постраждали внаслі‑
док Чорнобильської катастрофи, та розв’язання
пов’язаних з нею проблем медичного і соціаль‑
№ 2 ( 1 7 4 ) ’ 2 0 1 5
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№ 268 встановлено нові умови праці, зокрема
посадові оклади та інші види грошового за‑
безпечення, при цьому виплата таким особам
надбавок, врахованих до грошового забезпе‑
чення, з якого обчислювалась пенсія позивача,
не передбачена.
Водночас відповідно до п. 9 зазначеної по‑
станови у разі зменшення у зв’язку з прийнят‑
тям цієї постанови та визнання такими, що
втратили чинність, актів Кабінету Міністрів
України та указів Президента України, розміру
заробітної плати (без премії), грошового забез‑
печення (без премії) в окремих працівників дер‑
жавних та інших органів, умови оплати праці
яких визначені цією постановою, та у працівни‑
ків, прирівняних згідно з нормативно-правови‑
ми актами, що втрачають чинність, за умовами
оплати праці до працівників державних органів,
або яким передбачено збереження умов оплати
праці за попередньою посадою, на час роботи
на займаній посаді виплачується різниця між
заробітною платою (без премії), грошовим за‑
безпеченням (без премії), визначеною за умо
вами оплати праці, згідно з нормативно-право‑
вими актами, що втратили чинність, та розмі‑

ного характеру, що виникли внаслідок радіоак‑
тивного забруднення території.
Пенсії особам, віднесеним до категорій
1—4, встановлюються, зокрема, у вигляді: дер‑
жавної пенсії; додаткової пенсії (ст. 49 Закону
№ 796‑XII).
Статтею 50 Закону № 796‑ХІІ передбачено,
що особам, віднесеним до категорії 1, які є інва‑
лідами III групи, призначається щомісячна до‑
даткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у
розмірі 50 процентів мінімальної пенсії за віком.
Додаткова пенсія, зокрема, за шкоду, заподіяну
здоров’ю внаслідок Чорнобильської катастрофи,
виплачується повністю незалежно від заробітку,
пенсії чи іншого доходу (ст. 53 Закону № 796‑XII).
Згідно з Положенням про головні управління
Пенсійного фонду України в Автономній Респуб
ліці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(затверджено постановою правління Пенсійного
фонду України від 27 червня 2002 р. № 11‑2; у ре‑

дакції постанови правління Пенсійного фонду Ук‑
раїни від 25 лютого 2008 р. № 5‑5; зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 13 березня 2008 р.
за № 208/14899) і Порядком подання та оформ‑
лення документів для призначення (перерахун‑
ку) пенсій відповідно до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страху‑
вання» (затверджено постановою правління Пен‑
сійного фонду України від 25 листопада 2005 р.
№ 22‑1; зареєстровано в Міністерстві юсти
ції
України 27 грудня 2005 р. за № 1566/11846) го‑
ловні управління Пенсійного фонду України
в АР Крим, областях, містах Києві та Севасто‑
полі відповідно до покладених на них завдань
здійснюють призначення (перерахунок) пенсій
військовослужбовцям, особам рядового і началь‑
ницького складу та іншим особам (крім війсь‑
ковослужбовців строкової служби та членів їх сі‑
мей), які мають право на пенсію згідно із Законом
№ 2262‑XII.

Аналізуючи наведені норми права, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду
України дійшла висновку, що військовослужбовець, який
є інвалідом і його інвалідність пов’язана з ліквідацією
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, має право на до-

даткову пенсію на підставі Закону № 796‑ХІІ, призначення
(перерахунок) якої здійснюють головні управління Пен
сійного фонду України в АР Крим, областях, містах Києві
та Сева
стополі (постанова Верховного Суду України від
25 березня 2014 р. у справі № 21‑487а13).

Висновки Верховного Суду України

240.090.010 Фонд соціального страхування України
1. Висновок Верховного Суду України про правильне застосування пунктів 3, 8, 14
Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного
соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності (затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 р. № 1845) та п. 19 Порядку
проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними
органами (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня
2006 р. № 550; далі — Порядок проведення інспектування) щодо повноважень
Державної фінансової інспекції України заявляти вимоги про усунення виявлених
під час ревізії цільового і законного використання коштів Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України (далі — Фонд) порушень порядку інкасації страхових виплат.
Положенням про Державну фінансову інспек‑
цію України (затверджено Указом Президента
України від 23 квітня 2011 р. № 499/2011) її ви‑
значено як центральний орган виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра фі‑
нансів України та який входить до системи орга‑
нів виконавчої влади і забезпечує реалізацію дер‑
жавної політики у сфері державного фінансового
контролю.
Державна фінансова інспекція України утво‑
рена шляхом реорганізації Головного контроль‑
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но-ревізійного управління України відповід‑
но до Указу Президента України від 9 грудня
2010 р. № 1085/2010 «Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої влади».
Частиною 1 ст. 1 Закону від 26 січня 1993 р.
№ 2939‑ХІІ «Про основні засади здійснення
державного фінансового контролю в Україні»
(далі — Закон № 2939‑ХІІ)3 встановлено, що го‑
ловним завданням державної контрольно-реві‑
зійної служби є здійснення державного фінансо‑
3

У редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин.

У п. 8 зазначеного Порядку до компетенції
Держфінінспекції по нагляду у сфері соціально‑
го страхування віднесено перевірку фінансової
діяльності виконавчої дирекції Фонду та її робо‑
чих органів, а саме: перерахування, облік і цільо‑
ве використання страхових коштів, матеріальних
цінностей, їх збереження, стан і достовірність бух‑
галтерського обліку та фінансової звітності; розмі‑
щення тимчасово вільних коштів, у тому числі ре‑
зерву коштів Фонду; використання і збереження
державного та комунального майна, в тому числі
переданого в користування.
Головним органом у системі органів дер‑
жавного нагляду щодо забезпечення здійснен‑
ня державного нагляду за додержанням Фондом
законодавства про страхування від нещасного
випадку відповідно до абз. 3 п. 2 Порядку здійс‑
нення державного нагляду у сфері загально
обов’язкового державного соціального страху‑
вання від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання є Мінпраці. Саме
до його компетенції п. 6 цього Порядку віднесе‑
но перевірку питань додержання встановленого
порядку щодо: управління страхуванням від не‑
щасних випадків; здійснення страхування від
нещасних випадків та проведення реєстрації
страхувальників; розрахунку розміру, збиран‑
ня та акумулювання страхових внесків страху‑
вальників, у тому числі щодо обґрунтованості
встановлення знижки до страхових внесків (за
низький рівень травматизму, професійної захво‑
рюваності та належний стан охорони праці) чи
надбавки (за високий рівень травматизму, про‑
фесійної захворюваності та неналежний стан
охорони праці) страхувальників; здійснення за‑
страхованим та особам, які перебувають на їх
утриманні, страхових виплат і надання соціаль‑
них послуг; виконання обов’язків, пов’язаних з
координацією страхової діяльності.
За змістом ч. 6 ст. 2 Закону № 2939‑XII по‑
рядок проведення Держфінінспекцією держав‑
ного фінансового аудиту та інспектування вста‑
новлюється Кабінетом Міністрів України.
Так, за правилами пунктів 45, 46 Порядку
проведення інспектування у міру виявлення ре‑
візією порушень законодавства посадові особи
органу державної контрольно-ревізійної служ‑
би, не чекаючи закінчення ревізії, мають право
усно рекомендувати керівникам об’єкта контро‑
лю невідкладно вжити заходів для їх усунення
та запобігання у подальшому. Якщо ж вжитими
в період ревізії заходами не забезпечено повне
усунення виявлених порушень, контролюючим
органом у строк не пізніше ніж 10 робочих днів
№ 2 ( 1 7 4 ) ’ 2 0 1 5
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вого контролю за використанням і збереженням
державних фінансових ресурсів, необоротних та
інших активів, правильністю визначення потреби
в бюджетних коштах та взяття зобов’язань, ефек‑
тивним використанням коштів і майна, станом і
достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової
звітності в міністерствах та інших органах вико‑
навчої влади, в державних фондах, у бюджетних
установах і у суб’єктів господарювання державно‑
го сектору економіки, а також на підприємствах і
в організаціях, які отримують (отримували в пе‑
ріоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх
рівнів та державних фондів або використовують
(використовували у періоді, який перевіряється)
державне чи комунальне майно, виконанням міс‑
цевих бюджетів, розроблення пропозицій щодо
усунення виявлених недоліків і порушень та за‑
побігання їм у подальшому.
У п. 7 ст. 10 Закону № 2939‑XII закріплено
право контролюючого органу пред’являти ке‑
рівникам та іншим службовим особам підкон‑
трольних установ, що ревізуються, вимоги щодо
усунення виявлених порушень законодавства з
питань збереження і використання державної
власності та фінансів.
Процедуру здійснення державного нагляду
у сфері загальнообов’язкового державного со‑
ціального страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності (далі —
страхування від нещасного випадку) визначає
Порядок здійснення державного нагляду у сфері
загальнообов’язкового державного соціального
страхування від нещасного випадку на виробни‑
цтві та професійного захворювання (п. 1 цього
Порядку).
За правилами п. 2 зазначеного Порядку дер‑
жавний нагляд у сфері соціального страхуван‑
ня від нещасного випадку здійснюють Мінпраці,
Держпромгірнагляд, Держфінінспекція та їх те‑
риторіальні органи.
Згідно з абз. 1 п. 3 Порядку здійснення дер‑
жавного нагляду у сфері загальнообов’язкового
державного соціального страхування від нещас‑
ного випадку на виробництві та професійного
захворювання контроль за додержанням страху‑
вальниками законодавства про страхування від
нещасного випадку здійснюється органами дер‑
жавного нагляду відповідно до законодавства та
їх компетенції.
У межах своєї компетенції такі органи нада‑
ють і обов’язкові до виконання подання щодо
усунення порушень, виявлених під час перевір‑
ки (п. 14 цього Порядку).

після реєстрації акта ревізії, а у разі надходження
заперечень (зауважень) до нього — не пізніше
ніж три робочих дні після надіслання висновків
на такі заперечення (зауваження) надсилається
об’єкту контролю письмова вимога щодо усунен‑
ня виявлених ревізією порушень законодавства
із зазначенням строку зворотного інформування.
Разом з тим п. 19 Порядку проведення ін‑
спектування встановлено, що якщо під час
ревізії Держфінінспекцією виявлено факти по‑
рушення законодавства, вжиття заходів щодо

яких не належить до компетенції контролю
ючого органу (зокрема, з питань обігу готівки,
валютних операцій, формування об’єкта та/або
бази оподаткування, ціноутворення, управління
державним майном, дотримання антимонополь‑
ного законодавства та інших), посадові особи
контролюючого органу невідкладно письмово
повідомляють про це керівнику контролюючо‑
го органу чи його заступнику, які забезпечують
інформування відповідних державних органів
про такі факти.

З огляду на встановлене у ст. 10 Закону № 2939‑XII
право Держфінінспекції пред’являти вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства лише з питань збереження і використання державної власності та фінансів,
а також на визначені Порядком здійснення державного
нагляду у сфері загальнообов’язкового державного со
ціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання межі компетенції
Держфінінспекції щодо контролю за додержанням стра-

хувальниками законодавства про страхування від нещасного випадку колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України дійшла висновку
про відсутність у Держфінінспекції повноважень заявляти
вимогу про усунення виявлених у ході ревізії цільового та
законного використання коштів Фонду порушень порядку
індексації страхових виплат шляхом перерахунку і донарахування сум індексації (постанова Верховного Суду України
від 24 червня 2014 р. № 21‑220а14).

Висновки Верховного Суду України

240.100.040 Одноразова матеріальна допомога
1. Висновок Верховного Суду України про правильне застосування абз. 5 п. 2
ст. 15 Закону України від 20 грудня 1991 р. № 2011‑ХІІ «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (у редакції, чинній
на час виникнення спірних правовідносин; далі — Закон № 2011‑ХІІ), ч. 5 ст. 9
Закону України від 9 квітня 1992 р. № 2262‑ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (у редакції, чинній на час
виникнення спірних правовідносин; далі — Закон № 2262‑ХІІ), п. 14 постанови
Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 «Про порядок обчислення
вислуги років, призначення та виплати пенсії і грошової допомоги особам
офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової
служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей (у редакції, чинній на час
виникнення спірних правовідносин; далі — постанова № 393), п. 4 постанови
Кабінету Міністрів України від 19 липня 1999 р. № 1281 «Про створення об’єднаної
цивільно-військової системи організації повітряного руху України» (у редакції,
чинній на час виникнення спірних правовідносин; далі — постанова № 1281),
п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 104 «Про
порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів
внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, відряджених до
державних органів, установ та організацій» (у редакції, чинній на час виникнення
спірних правовідносин; далі — постанова № 104) щодо суб’єктів, які здійснюють
виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, відрядженим до
державних органів, установ, організацій, при їх звільненні зі служби.
Законом, що визначає основні засади дер‑
жавної політики у сфері соціального захисту
військовослужбовців та членів їх сімей, вста‑
новлює єдину систему їх соціального та право‑
вого захисту, гарантує військовослужбовцям та
членам їх сімей в економічній, соціальній, по‑
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літичній сферах сприятливі умови для реаліза‑
ції їх конституційного обов’язку щодо захисту
Вітчизни та регулює відносини у цій галузі, є
Закон № 2011‑ХІІ.
В абз. 1 п. 2 ст. 15 зазначеного Закону
встановлено, що військовослужбовцям, крім

проходження служби в органи державної влади,
органи місцевого самоврядування або сформо‑
вані ними органи, на підприємства, в установи,
організації, вищі навчальні заклади чи ні.
У разі коли військовослужбовці звільняють‑
ся безпосередньо з посад, займаних в органах
державної влади, органах місцевого самовря‑
дування або у сформованих ними органах, на
підприємствах, в установах, організаціях, ви‑
щих навчальних закладах, куди вони були від‑
ряджені для подальшого проходження служби
із залишенням на військовій службі, обов’язок
виплати одноразової грошової допомоги при
звільненні зі служби законодавець покладає
на органи державної влади, органи місцевого
самоврядування або сформовані ними орга‑
ни, підприємства, установи, організації, вищі
навчальні заклади відповідно, до яких були
відряджені зазначені військовослужбовці та в
яких вони працювали.
Окрім того, колегія суддів Судової палати
в адміністративних справах Верховного Суду
України вважає за необхідне зазначити таке.
У п. 1 ст. 15 Закону № 2011‑ХІІ встановлено,
що пенсійне забезпечення військовослужбовців
після звільнення їх з військової служби прова‑
диться відповідно до Закону № 2262‑ХІІ.
Згідно з ч. 1 ст. 9 Закону № 2262‑ХІІ осо‑
бам рядового, сержантського, старшинського та
офіцерського складу та деяким іншим особам,
які мають право на пенсію за цим Законом та
звільняються зі служби за віком, станом здо‑
ров’я чи у зв’язку із скороченням штатів або
проведенням організаційних заходів, закінчен‑
ням строку кон
тракту, систематичним невико‑
нанням умов контракту командуванням, випла‑
чується одноразова грошова допомога в розмірі
50 відсотків місячного грошового забезпечення
за кожний повний календарний рік служби.
Частиною 5 ст. 9 зазначеного Закону вста‑
новлено, що особам офіцерського складу, особам
середнього, старшого та вищого начальницького
складу органів внутрішніх справ, державної по‑
жежної охорони, органів і підрозділів цивільно‑
го захисту, податкової міліції, Державної кримі‑
нально-виконавчої служби України, звільненим
зі служби безпосередньо з посад, займаних в ор‑
ганах державної влади, органах місцевого само
врядування або у сформованих ними органах,
на підприємствах, в установах, організаціях і у
вищих навчальних закладах із залишенням на
військовій службі, службі в органах внутрішніх
справ, державній пожежній охороні, Державній
службі спеціального зв’язку та захисту інфор‑
мації України, органах і підрозділах цивільного
№ 2 ( 1 7 4 ) ’ 2 0 1 5
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військовослужбовців строкової служби, які
звільняються з військової служби за віком, ста‑
ном здоров’я чи у зв’язку зі скороченням шта‑
тів або проведенням організаційних заходів,
після закінчення строку контракту, у зв’язку із
систематичним невиконанням умов контракту
командуванням, виплачується одноразова гро‑
шова допомога в розмірі 50 відсотків місячного
грошового забезпечення за кожний повний ка‑
лендарний рік служби.
Відповідно до ч. 9 ст. 6 Закону України від
25 березня 1992 р. № 2232‑XII «Про військовий
обов’язок і військову службу» (у редакції, чин‑
ній на час вчинення спірних правовідносин)
військово
службовці Збройних Сил України та
інших військових формувань можуть бути відря‑
джені до державних органів, установ, організацій,
а також Державного підприємства обслуговуван‑
ня повітряного руху України для виконання за‑
вдань в інтересах оборони держави та її безпеки із
залишенням на військовій службі. Перелік посад,
які можуть бути заміщені військовослужбовцями
в цих державних органах, установах, організаці‑
ях, а також Державному підприємстві обслугову‑
вання повітряного руху України, затверджується
Президентом України.
Відповідно до абзаців 4, 5 п. 2 ст. 15 Закону
№ 2011‑ХІІ виплата військовослужбовцям одно‑
разової грошової допомоги при звільненні їх з
військової служби здійснюється Міністерством
оборони України, іншими утвореними відповід‑
но до законів України військовими формуван‑
нями та правоохоронними органами за рахунок
коштів Державного бюджету України, передба‑
чених на їх утримання. Військовослужбовцям,
звільненим зі служби безпосередньо з посад,
займаних в органах державної влади, органах
місцевого самоврядування або сформованих
ними органах, на підприємствах, в установах,
організаціях і у вищих навчальних закладах
із залишенням на військовій службі, виплата
одноразової грошової допомоги з підстав, пе‑
редбачених цим пунктом, здійснюється за ра‑
хунок коштів органів, у яких вони працювали.
Із наведених норм випливає, що обов’язок з
виплати військовослужбовцям одноразової гро‑
шової допомоги при звільненні їх з військової
служби законодавець покладає як на Міноборо‑
ни, інші утворені відповідно до законів України
військові формування та правоохоронні органи,
так і на органи державної влади, органи місце‑
вого самоврядування або сформовані ними орга‑
ни, підприємства, установи, організації, вищі на‑
вчальні заклади залежно від того, були відрядже‑
ні зазначені військовослужбовці для подальшого
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захисту, 
податковій міліції чи Державній кримі‑
нально-виконавчій службі України, виплата одно‑
разової грошової допомоги з підстав, передбаче‑
них частинами 1 та 2 цієї статті, здійснюється за
рахунок коштів органів, у яких вони п
 рацювали.
Пунктом 14 постанови № 393 встановлено, що
військовослужбовцям, особам середнього, стар‑
шого та вищого начальницького складу органів
внутрішніх справ, Державної служби спеціально‑
го зв’язку та захисту інформації, державної по‑
жежної охорони, органів і підрозділів цивільного
захисту, податкової міліції, Державної криміналь‑
но-виконавчої служби, звільненим зі служби без‑
посередньо з посад, які вони займали в органах
державної влади, органах місцевого самовряду‑
вання або сформованих ними органах, на під‑
приємствах, в установах, організаціях і у вищих
навчальних закладах із залишенням на військовій
службі, службі в органах внутрішніх справ, Дер‑
жавній службі спеціального зв’язку та захисту ін‑
формації, державній пожежній охороні, органах і
підрозділах цивільного захисту, податковій міліції
чи Державній кримінально-виконавчій службі, ви‑
плата одноразової грошової допомоги у випадках,
передбачених п. 10 цієї постанови, здійснюється
за рахунок коштів органів, у яких військовослуж‑
бовці та зазначені особи працювали.
Згідно з п. 4 постанови № 1281 грошове та
матеріальне забезпечення військовослужбовців,
відряджених до Державного підприємства об‑
слуговування повітряного руху України, здійс‑

нюється у порядку, визначеному постановою
№ 104.
При цьому передбачено, що фінансування
витрат на утримання підрозділів системи здійс‑
нюється за рахунок коштів, передбачених на ці
цілі в державному бюджеті, частини коштів, що
надходять від аеронавігаційних зборів та з ін‑
ших джерел, не заборонених законодавством.
Відповідно до п. 1 постанови № 104 ви‑
плата грошового забезпечення провадиться за
рахунок коштів тих державних органів, уста‑
нов та організацій, до яких відряджені зазна‑
чені 
військовослужбовці, особи начальницько‑
го складу органів внутрішніх справ, Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформа‑
ції, Державної кримінально-виконавчої с лужби.
Згідно зі ст. 9 Закону № 2011‑ХІІ до складу
грошового забезпечення, зокрема, входять одно‑
разові додаткові види грошового забезпечення.
Одноразова грошова допомога при звіль‑
ненні зі служби військовослужбовців та осіб
рядового і начальницького складу також є
одно
разовим додатковим видом грошового за‑
безпечення та згідно з Інструкцією щодо засто
су
вання економічної класифікації видатків
бюджету (затверджено наказом Міністерства
фінансів У
 країни від 12 березня 2012 р. № 333;
зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 березня 2012 р. за № 456/20769) видатки на
її виплату здійснюються за кодом «Грошове за‑
безпечення військовослужбовців».

Проаналізувавши наведені норми права, колегія суддів
Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду
України дійшла висновку, що, оскільки виплата грошового
забезпечення військовослужбовцям, відрядженим до підприємства, здійснюється за рахунок коштів цього підприємства, виплата одноразової грошової допомоги зазначеним
військовослужбовцям при звільненні зі служби також здійснюється за рахунок коштів підприємства.

Зі змісту вказаних положень чинного законодавства
вбачається, що Міноборони не здійснює нарахування
та виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, відрядженим до підприємства, та не несе відповідних зобов’язань зі здійснення таких видатків (постанова
Верховного Суду України від 3 червня 2014 р. у справі
№ 21‑158а14).

240.110.000 Пільги, компенсації, гарантії окремих категорій громадян
1. Висновок Верховного Суду України про правильне застосування Закону
України від 22 жовтня 1993 р. № 3551‑XII «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» (далі — Закон № 3551‑XII) щодо підстав надання статусу
учасника бойових дій особам, які за рішенням відповідних державних органів
були направлені для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і
безпеки або відряджені в держави, де відбувалися бойові дії.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону
№ 3551‑XII учасниками бойових дій визна‑
ються, зокрема, військовослужбовці Збройних
Сил України, Служби безпеки України, Служби
зовнішньої розвідки України, особи рядового,
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начальницького складу
Міністерства внутрішніх
утворених відповідно до
кових формувань, які за
державних органів були

і військовослужбовці
справ України, інших
законів України війсь
рішенням відповідних
направлені для участі

Згідно з постановою № 63 та зазначеним
Переліком держав і періодів бойових дій на їх
території (у редакції, чинній під час перебуван‑
ня позивача в закордонному відрядженні; далі —
Перелік) статус учасника бойових дій може бути
встановлений особі, яка перебувала у Югославії
лише в певну дату: 15 липня 1992 р.
Постановою Кабінету Міністрів України від
8 листопада 2007 р. № 1296 (далі — постанова
№ 1296) внесено зміни до Переліку, відповідно
до яких доповнено позицію «Югославія 15 лип‑
ня 1992 р.» словами і цифрами «— 16 червня
1999 р.». Це означає, що статус учасника бо‑
йових дій може бути встановлений особі, яка
перебувала у Югославії в період: 15 липня
1992 р. — 16 червня 1999 р. Крім того, у п. 2
цієї постанови зазначено: установити, що при‑
йняті до набрання чинності цією постановою
рішення про надання статусу учасника бойо‑
вих дій громадянам, які брали участь у подіях
на території колишньої Югославії, перегляду не
підлягають.

На підставі аналізу наведених вище норм права колегія суддів Судової палати в адміністративних справах
Верховного Суду України при розгляді цієї справи дійшла висновку про те, що статус учасника бойових дій
відповідно до постанови № 63 та Переліку може бути
встановлений особам, які за рішенням відповідних державних органів були направлені для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені в держави, де відбувалися бойові дії.

Таким чином, період перебування позивача на території Косово (колишньої Югославії) у складі підрозділу з 10 липня 2006 р. по 21 грудня 2007 р. не підпадає під періоди бойових дій, визначені у Переліку
як до внесення змін (у редакції постанови № 63), так
і після (у редакції постанови № 1296) (постанова Верховного Суду України від 11 лютого 2014 р. у справі
№ 21‑481а13).

2. Висновок Верховного Суду України про правильне застосування ч. 6 ст. 49
Закону України від 5 листопада 1991 р. № 1789‑ХІІ «Про прокуратуру» (далі —
Закон № 1789‑ХІІ) щодо забезпечення прокурорів та слідчих прокуратури
благоустроєним жилим приміщенням у позачерговому порядку.
Відповідно до ч. 6 ст. 49 Закону № 1789‑ХІІ
прокурори і слідчі прокуратури, призначені на
роботу в іншу місцевість, протягом шести мі‑
сяців забезпечуються виконавчими комітетами
місцевих Рад благоустроєним жилим приміщен‑
ням у позачерговому порядку.
Згідно зі ст. 30 Закону України від 21 трав‑
ня 1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве само‑
врядування в Україні» до відома виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад
належать власні (самоврядні) повноваження,
зокрема облік громадян, які відповідно до
законодавства потребують поліпшення жит‑
лових умов; розподіл та надання відповідно
до законодавства житла, що належить до ко‑
мунальної власності.

Статтею 46 ЖК Української РСР та п. 46
Правил обліку громадян, які потребують по‑
ліпшення житлових умов, і надання їм жилих
приміщень в Українській РСР (затверджено
постановою Ради Міністрів Української РСР і
Української республіканської ради професій‑
них спілок від 11 грудня 1984 р. № 470; далі —
Правила), передбачено, що поза чергою жилі
приміщення надаються, зокрема, особам, на‑
правленим у порядку розподілу на роботу в
іншу місцевість. Жилі приміщення вказаним
особам надаються підприємствами, установа‑
ми, організаціями, до яких вони направлені на
роботу, а у випадках, передбачених законодав‑
ством, — виконавчими комітетами місцевих
Рад народних депутатів.
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в міжнародних операціях з підтримання миру і
безпеки або у відрядження в держави, де в цей
період велися бойові дії. Перелік держав, зазна‑
чених у цьому пункті, періоди бойових дій у
них та категорії працівників визначаються Ка‑
бінетом Міністрів України.
Постановою Кабінету Міністрів України від
8 лютого 1994 р. № 63 «Про організаційні за‑
ходи щодо застосування Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» (далі — постанова № 63) затверджено
перелік держав, яким надавалася допомога за
участю військовослужбовців Радянської Армії,
Військово-Морського Флоту, Комітету держав‑
ної безпеки та осіб рядового, начальницького
складу і військовослужбовців Міністерства вну‑
трішніх справ колишнього Союзу РСР, війсь‑
ковослужбовців Збройних Сил, Служби безпеки,
Служби зовнішньої розвідки, інших військових
формувань, осіб рядового та начальницького
складу органів внутрішніх справ, і періодів бо‑
йових дій на їх території.

Окрім того, відповідно ч. 3 ст. 46 зазначено‑
го Кодексу та п. 47 Правил громадяни, які ма‑
ють право на позачергове одержання житлових
приміщень, включаються до окремого списку

згідно з додатком № 6 до Правил. Саме викон‑
ком затвердив таке рішення щодо позивача, що
й встановили суди при розгляді справи.

Таким чином, на підставі аналізу наведених вище
норм права колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України дійшла висновку про
те, що обов’язок забезпечити житлом прокурорів і слідчих

прокуратури, призначених на роботу в іншу місцевість,
покладено на місцеві органи виконавчої влади за місцем
роботи (постанова Верховного Суду України від 28 січня
2014 р. у справі № 21‑406а13).

240.110.010 Пільги для інвалідів

Висновки Верховного Суду України

1. Висновок Верховного Суду України про правильне застосування ст. 7 Закону
України від 22 жовтня 1993 р. № 3551‑ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» (далі — Закон № 3551‑ХІІ) щодо особливостей отримання
статусу інваліда війни.
Правовідносини з цього питання врегульо‑
вані законом — п. 2 ч. 2 ст. 7 Закону № 3551‑ХІІ
та підзаконним актом — Порядком розслідуван‑
ня та обліку нещасних випадків, професійних
захворювань та аварій, що сталися в органах і
підрозділах системи МВС України (затверджено
наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 27 грудня 2002 р. № 1346; зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 31 січня 2003 р. за
№ 83/7404; далі — Порядок розслідування).
У п. 2 ч. 2 ст. 7 Закону № 3551‑ХІІ перед‑
бачено, що до інвалідів війни належать також
інваліди з числа осіб начальницького і рядового
складу органів Міністерства внутрішніх справ і
органів Комітету державної безпеки колишньо‑
го Союзу РСР, Міністерства внутрішніх справ
України, Служби безпеки України, Служби зов‑
нішньої розвідки України та інших військових
формувань, які стали інвалідами внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворюван‑
ня, одержаних під час виконання службових
обов’язків, ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи, ядерних аварій, ядерних випробу‑
вань, участі у військових навчаннях із застосу‑
ванням ядерної зброї, інших уражень ядерними
матеріалами.
Відповідно до п. 3.9 Порядку розслідуван‑
ня нещасний випадок є таким, що трапився
при виконанні службових обов’язків, якщо він
стався в період проходження служби під час: пе‑
ребування на робочому місці, на території під‑
розділу або в іншому місці роботи чи служби
(далі — роботи) протягом робочого часу або, за
дорученням керівника, в неробочий час; приве‑
дення в порядок знарядь праці, засобів захисту,
одягу перед початком роботи і після її закінчен‑
ня, виконання правил особистої гігієни; прове‑
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дення навчання, тренувань, обов’язкових фізич‑
них занять у встановлений час; використання
власного транспорту в інтересах підрозділу з
дозволу або за дорученням керівника; подання
підрозділом шефської допомоги; провадження
дій в інтересах підрозділу, у якому проходить
службу (працює) потерпілий; перебування в
транспортному засобі або на його стоянці, на
території вахтового селища, у тому числі під час
змінного відпочинку, якщо причина нещасного
випадку (у тому числі поранення) пов’язана з
виконанням потерпілим службових (трудових)
обов’язків або з дією на нього небезпечного чи
шкідливого фактора чи середовища; прямуван‑
ня працівника до об’єкта (між об’єктами) об‑
слуговування за затвердженими маршрутами
або до будь-якого об’єкта за дорученням ке‑
рівника; прямування до місця відрядження та
в зворотному напрямку відповідно до завдання
про відрядження.
За змістом п. 3.11 цього Порядку нещасний
випадок є таким, що трапився при виконанні
службових обов’язків, пов’язаних з безпосеред‑
ньою участю в охороні громадського порядку,
громадської безпеки, у боротьбі зі злочинністю,
якщо він трапився в період проходження служ‑
би: унаслідок безпосереднього впливу правопо‑
рушника (злочинця) на працівника (учинення
опору, захват заручником, напад на працівника,
який перебуває не при виконанні службових
обов’язків, з метою помсти за законні дії з при‑
пинення правопорушення, затримання або ви‑
криття правопорушника в період служби тощо);
при ліквідації аварій, пожеж, стихійних явищ
або їх наслідків; при виконанні службового або
громадського обов’язку з рятування людського
життя, охорони державного, громадського або

особистого майна громадян, захисту їх честі та
гідності; в інших випадках, передбачених зако‑
нодавчими актами України та нормативно-пра‑
вовими актами МВС України.
Нещасний випадок, що стався за обставин,
не пов’язаних з виконанням службових обов’яз‑

ків, зазначених у пунктах 3.9, 3.11 Порядку роз‑
слідування, комісія з розслідування має визна‑
вати таким, що трапився в період проходження
служби і не пов’язаний з виконанням службових
обов’язків.

Системний аналіз наведених норм законодавства дає
змогу дійти висновку, що право на отримання статусу інваліда війни згідно з п. 2 ч. 2 ст. 7 Закону № 3551‑ХІІ законодавець пов’язує з тим, що інвалідність працівника сталася
в період проходження служби при виконанні службових

обов’язків, пов’язаних, зокрема, з безпосередньою участю
в охороні громадського порядку та наявністю передбачених
Порядком розслідування обставин, що призвели до травмування чи захворювання (постанова Верховного Суду України
від 8 квітня 2014 р. у справі № 21‑45а14).

280.000.000 Державне регулювання природними ресурсами.
Охорона довкілля
280.190.030 Лісокористування. Види лісокористування

Статтею 16 Лісового кодексу України (у ре‑
дакції, чинній на час виникнення спірних право
відносин) встановлено, що право користування
лісами здійснюється в порядку постійного та
тимчасового користування лісами.
Відповідно до ст. 18 зазначеного Кодексу
об’єктом тимчасового користування можуть
бути всі ліси, що перебувають у державній, ко‑
мунальній або приватній власності. Тимчасове
користування лісами може бути: довгостроко‑
вим — терміном від одного до п’ятдесяти ро‑
ків і короткостроковим — терміном до одного
року. Довгострокове тимчасове користування
лісами — засноване на договорі строкове платне
використання лісових ділянок, які виділяються
для потреб мисливського господарства, куль‑
турно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних,
туристичних і освітньо-виховних цілей, прове‑
дення науково-дослідних робіт. Довгострокове
тимчасове користування лісами державної та
комунальної власності здійснюється без вилу‑
чення земельних ділянок у постійних користу‑
вачів лісами на підставі рішення відповідних
органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, прийнятого в межах їх повно‑
важень за погодженням з постійними корис‑
тувачами лісами та органом виконавчої влади
з питань лісового господарства АР Крим, те‑
риторіальними органами центрального органу
виконавчої влади з питань лісового господар‑

ства. Довгострокове тимчасове користування
лісами приватної власності здійснюється без
вилучення земельних ділянок шляхом укладен‑
ня між власником лісів та тимчасовим лісоко‑
ристувачем договору, який підлягає реєстрації
в органі виконавчої влади з питань лісового
господарства АР Крим, територіальних органах
центрального органу виконавчої влади з питань
лісового господарства.
Тимчасовий лісокористувач не має права
передавати лісові ділянки в тимчасове користу‑
вання іншим особам.
Обласні державні адміністрації у сфері лі‑
сових відносин у межах своїх повноважень,
визначених у ст. 31 цього Кодексу, зокрема,
здійснюють контроль за додержанням законо‑
давства у сфері лісових відносин; передають
у власність, надають у постійне користування
для нелісогосподарських потреб земельні лі‑
сові ділянки площею до 1 га, що перебувають
у державній власності, на відповідній терито‑
рії, а також у межах міст республіканського
(АР Крим) та обласного значення та припиня‑
ють права користування ними; приймають рі‑
шення про виділення в установленому порядку
для довгострокового тимчасового користуван‑
ня лісами лісових ділянок, що перебувають у
державній власності, на відповідній території,
а також у межах міст обласного та республі‑
канського (АР Крим) значення.
№ 2 ( 1 7 4 ) ’ 2 0 1 5
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Висновки Верховного Суду України

1. Висновок Верховного Суду України про правильне застосування ст. 43 Закону
України від 9 квітня 1999 р. № 586‑XIV «Про місцеві державні адміністрації»
(у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин; далі — Закон
№ 586‑XIV) щодо можливості скасування актів місцевих державних адміністрацій,
які не вичерпали свою дію.

Висновки Верховного Суду України

Згідно зі ст. 6 Закону № 586‑XIV розпоря‑
дження голів місцевих державних адміністра‑
цій, прийняті в межах їх компетенції, є обов’яз‑
ковими для виконання на відповідній території
всіма органами, підприємствами, установами
та організаціями, посадовими особами та гро‑
мадянами.
У ст. 41 цього Закону передбачено, що голо‑
ви місцевих державних адміністрацій видають
розпорядження одноособово і несуть за них
відповідальність згідно із законодавством.
Відповідно до ст. 43 Закону № 586‑XIV роз‑
порядження голови державної адміністрації, що
суперечать Конституції України, законам Украї‑
ни, рішенням Конституційного Суду України,
іншим актам законодавства або є недоцільними,
неекономними, неефективними за очікувани‑
ми чи фактичними результатами, скасовують‑
ся Президентом України, Кабінетом Міністрів
України, головою місцевої державної адміні‑

страції вищого рівня або в судовому порядку.
У Рішенні Конституційного Суду України
від 16 квітня 2009 р. № 7‑рп/2009 у справі за
конституційним поданням Харківської міської
ради щодо офіційного тлумачення положень
ч. 2 ст. 19, ст. 144 Конституції України, ст. 25,
ч. 14 ст. 46, частин 1, 10 ст. 59 Закону Украї‑
ни «Про місцеве самоврядування в Україні»
(справа про скасування актів органів місцево‑
го самоврядування) вказано, що органи місце‑

вого самоврядування не можуть скасовувати
свої попередні рішення, вносити до них зміни,
якщо відповідно до приписів цих рішень ви‑
никли правовідносини, пов’язані з реалізацією
певних суб’єктивних прав та охоронюваних за‑
коном інтересів, і суб’єкти цих правовідносин
заперечують проти їх зміни чи припинення. Це
є «гарантією стабільності суспільних відносин»
між органами місцевого самоврядування і гро‑
мадянами, породжуючи у громадян впевненість
у тому, що їхнє існуюче становище не буде по‑
гіршене прийняттям більш пізнього рішення.
Ненормативні правові акти органу місцевого
самоврядування є актами одноразового застосу‑
вання, вони вичерпують свою дію фактом їхньо‑
го виконання, а тому не можуть бути скасовані
чи змінені органом місцевого самоврядування
після їх виконання.
Проте у справі, що розглядається, суди вста‑
новили, що станом на 1 березня 2010 р. підпри‑
ємство з лісництвом договору про довгостроко‑
ве тимчасове користування лісовою ділянкою не
уклало та, відповідно, плати за користування
лісовими ресурсами не вносило. Тобто на час
прийняття оскаржуваного розпорядження по‑
зивач не розпочав реалізовувати своє право,
оскільки передбачений законодавством договір
про довгострокове тимчасове користування лі‑
совою ділянкою з постійним лісокористувачем
не уклав.

За таких обставин колегія суддів Судової палати в
а дміністративних справах і Судової палати у господарських
справах Верховного Суду України вирішила, що висновки судів попередніх інстанцій, з якими погодився Вищий
адміністративний суд України, відповідають вимогам

законодавства: на час прийняття оскаржуваного розпорядження у позивача правовідносини, пов’язані з реалізацією
певних суб’єктивних прав та охоронюваних інтересів, не
виникли, оскільки передбачений законодавством договір
про довгострокове тимчасове користування лісовою ділянкою між позивачем та постійним лісокористувачем не

укладено, плату за користування лісовими ресурсами позивач не вносив, а отже, відповідач не позбавлений права
за власною ініціативою або ініціативою інших заінтересованих осіб змінити чи скасувати прийнятий ним правовий акт,
який не вичерпав своєї дії. Таким чином, голова Львівської
ОДА розпорядженням від 1 березня 2010 р., визнавши такими, що втратили чинність, положення попереднього розпорядження від 26 січня 2009 р., діяв на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України (постанова Верховного Суду України від
3 червня 2014 р. у справі № 21‑144а14).
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АНАЛІЗ
судової практики застосування норм закону
про звільнення від кримінальної відповідальності (покарання)
у зв’язку із закінченням строків давності*

Строк давності — це передбачений ст. 49
Кримінального кодексу України (далі — КК) певний проміжок часу з дня вчинення злочину і до
дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.
Матеріально-правовими підставами звіль
нення від кримінальної відповідальності у зв’язку
із закінченням строків давності є:
– закінчення встановлених ч. 1 ст. 49 та
ст. 106 КК строків;
– відсутність обставин, що порушують їх
перебіг (частини 2—4 ст. 49 КК).
Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв’яз
ку із закінченням строків давності є:
– притягнення особи як обвинуваченого;
– згода обвинуваченого на таке звільнення від
кримінальної відповідальності (статті 284—288
Кримінального процесуального кодексу України;
далі — КПК).
Давність, згідно з ч. 5 ст. 49 КК, не застосовується у разі вчинення злочинів проти основ національної безпеки України (статті 109—1141 КК),
проти миру та безпеки людства (статті 437—439
і ч. 1 ст. 442 КК).
Положеннями ст. 49 КК визначено: строки
давності з огляду на тяжкість вчиненого злочину, після закінчення яких особа звільняється
від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідаль<?>
* Витяг з аналізу до друку підготовлений суддею Верховного Суду України Є.І. КОВТЮК і
старшим консультантом відділу вивчення судової практики управління вивчення та аналізу
судової практики І.Б. ЛАВРОВСЬКОЮ.

ності; обчислення перебігу строків давності,
його відновлення, зупинення та переривання.
Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності до осіб, які вчинили
злочин у віці до вісімнадцяти років, застосовується відповідно до статей 49, 80 КК з урахуванням положень ч. 2 ст. 106 цього Кодексу.
Табл. 1. Порівняльна таблиця щодо строків давності
притягнення до кримінальної відповідальності
залежно від ступеня тяжкості злочину
та віку правопорушника
Строки давності притягнення до
кримінальної відповідальності
(обчислюються в роках)
Класифікація злочинів
за ступенями тяжкості
згідно зі ст. 12 КК

щодо
повнолітніх
осіб
(ст. 49 КК)

щодо осіб,
які не досягли
18-річного
віку
(ст. 106 КК)

Злочин невеликої тяжкості, за
який передбачене покарання
менш суворе, ніж обмеження
волі

2

2

Злочин невеликої тяжкості, за
який передбачене покарання у
виді обмеження або позбавлення волі

3

2

Злочин середньої тяжкості

5

5

Тяжкий злочин

10

7

Особливо тяжкий злочин

15

10

Злочини проти основ національної безпеки України, передбачені у статтях 109—1141 КК, давність не зазлочини проти миру та безпеки стосовується
людства, передбачені статтями
437—439, ч. 1 ст. 442 КК

давність не застосовується
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Загальні засади звільнення
від кримінальної відповідальності
(покарання) у зв’язку із закін
ченням строків давності

Аналіз судової практики

Підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК визнається
благополучне закінчення певних строків давності з дня вчинення злочину і до набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким
особа засуджена за вчинений нею злочин певної
тяжкості.
Благополучним визнається таке закінчення
зазначених строків давності, протягом яких особа, що вчинила злочин, виконала дві умови:
– не ухилялася від слідства або суду;
– не вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин.
Для правильного обчислення строків давності необхідно визначити момент початку строку і його закінчення.
Початком перебігу строку давності є день,
коли злочин був вчинений.
Строк давності щодо триваючих злочинів
обчислюється з дня фактичного припинення дії
або бездіяльності з волі або поза волею особи
(наприклад, з дня явки її із зізнанням, затримання тощо), а щодо продовжуваних злочинів —
із дня вчинення останнього тотожного діяння
з тих, що об’єднані єдиним злочинним наміром і
складають продовжуваний злочин. При поперед
ній злочинній діяльності перебіг строків давності
обчислюється з дня, коли були припинені або не
вдалися підготовчі дії чи злочин не був доведений до кінця з причин, що не залежали від волі
винного.
За співучасті у злочині строк давності обчислюється з дня, коли була завершена роль, що виконував певний співучасник, а не день вчинення
злочину виконавцем.
Закінченням перебігу строку давності є день
набрання вироком законної сили.
Підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст. 49, 106 КК є лише
таке закінчення відповідного строку давності,
який сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо особи, яка
вчинила злочин певної тяжкості. Таким чином,
строк давності спливає і під час досудового розслідування, і під час судового провадження, і
після проголошення обвинувального вироку
суду. Будь-які процесуальні дії протягом цих
строків не припиняють їх перебіг. Якщо строк
давності сплив до дня набрання законної сили
обвинувальним вироком суду, то особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності незалежно від того, на якій стадії перебуває
кримінальне провадження щодо цієї особи.
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Якщо строк давності закінчується після
ухвалення обвинувального вироку, то особу
може бути звільнено від кримінальної відповідальності (покарання) тільки до набрання вироком законної сили. Так, наприклад, закінчення
строку припадає на час апеляційного провадження. У такому разі апеляційний суд, встановивши
і перевіривши всі необхідні обставини для звільнення особи від кримінальної відповідальності у
зв’язку із закінченням строків давності, повинен
скасувати обвинувальний вирок і закрити кримінальне провадження (справу).

Порядок обчислення перебігу
строків, передбачений нормами
гл. 7 «Процесуальні строки» КПК
та гл. 7 «Строки і судові витрати»
Кримінально-процесуального
кодексу України 1960 р.
Згідно з ч. 2 ст. 49 КК перебіг строків давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду.
У цих випадках перебіг давності відновлюється
з дня з’явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п’ятнадцять років.
Факт ухилення особи від досудового розслідування та суду є обставиною, що виключає
благополучне закінчення строків давності, і зупиняє диференційований строк, передбачений
ч. 1 ст. 49 КК. Час такого ухилення дорівнює часу
зупинення перебігу давності диференційованого
строку, а загальний строк — п’ятнадцять років —
спливає далі, незалежно від у хилення.
До загального, недиференційованого, строку
давності зараховується:
1) час, що минув з дня вчинення злочину і до
дня ухилення особи від досудового розслідування та суду;
2) час такого ухилення;
3) час, що минув з дня з’явлення особи із зізнанням або затримання, якщо таке мало м
 ісце;
4) час проведення поновленого досудового
розслідування та судового розгляду.
Відповідно до частин 2 і 3 ст. 49 КК особа,
яка ухиляється від досудового слідства і суду,
звільняється від кримінальної відповідальності, якщо:
– з дня вчинення злочину будь-якої тяжкості
минуло не менше п’ятнадцяти років (загальний,
недиференційований, строк давності);

ної інстанції, але до набрання вироком суду законної сили (ст. 532 КПК).
Суд за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку
із закінченням строків давності, передбачених
ст. 49 КК, та за згодою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного,
обвинуваченого, підсудного від кримінальної
відповідальності.
У тому разі, коли підозрюваний, обвинувачений, підсудний заперечує проти застосування строків давності щодо нього, суд
постановляє вирок, призначає винній особі покарання та на підставі ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК звільняє її від покарання у зв’язку із закінченням
строків давності притягнення до кримінальної
відповідальності.
Частина 5 ст. 74 КК застосовується лише у
випадках, коли суд не може звільнити особу від
кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК). Якщо особа
заперечує проти закриття справи за нереабілі
туючою її підставою (закінчення строків давності) і вимагає закрити її, наприклад, за відсутністю події або складу злочину, суд, за наявності
для цього підстав, визнає особу винною, ухвалює обвинувальний вирок і звільняє її від покарання, керуючись положеннями ст. 49, ч. 5 ст. 74,
ст. 106 КК.
Звільнити від кримінальної відповідальності
(покарання) і закрити провадження (справу) суд
може:
– під час підготовчого судового засідання
(статті 283—288, 314, 315, 368—372 КПК);
– під час розгляду справи по суті в загальному порядку судом першої інстанції (статті 283—
288, 318, 337, 342—380 КПК);
– під час провадження в суді апеляційної інстанції (статті 283—288, 337, 342—380, 392—396,
401, 404—422 КПК);
– під час провадження в суді касаційної інстанції (статті 283—288, 337, 342—380, 392—396,
401, 404—422, 430, 433—442, 532—534 КПК).
Суди при звільненні від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків
давності також керуються положеннями статей
71, 111, 237, 240, 244, 248, 253, 263, 273, 282, 362,
365, 366, 376, 4001 КПК 1960 р., а також іншими
відповідними статтями цього Кодексу.
З моменту звільнення особи від кримінальної відповідальності припиняється дія
кри
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– ця давність не була перервана вчиненням
іншого злочину середньої тяжкості, тяжкого або
особливо тяжкого злочину.
Наприклад, у випадку, якщо особа ухиляється від слідства та суду за тяжкий злочин, десятирічний строк давності зупиняється з моменту
ухилення особи і до моменту її з’явлення або затримання, з якого продовжується перебіг десятирічного строку.
Іншою обставиною, що виключає благополучний перебіг строків давності як диференційованих, передбачених ч. 1 ст. 49 КК, так і загального, недиференційованого п’ятнадцятирічного
строку, передбаченого ч. 2 ст. 49 КК, є вчинення
особою до закінчення зазначених строків злочину середньої тяжкості, тяжкого або особливо
тяжкого злочину. Вчинення такого злочину перериває перебіг строків давності, у зв’язку з чим
час, який сплив з дня першого вчиненого злочину до скоєння нового злочину, втрачає юридичне
значення і не береться до уваги судом. Обчислення строків давності у цьому разі починається
з дня вчинення нового злочину (ч. 3 ст. 49 КК).
При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний з лочин.
При вирішенні питання про звільнення
від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності судам слід вимагати від слідчого та прокурора в матеріалах
кримінального провадження (кримінальних
справ) доказів про те, що особа, стосовно якої
вирішується зазначене питання, не вчинила
протягом цих строків нового злочину певної
тяжкості.
У разі вчинення особою нового злочину невеликої тяжкості перебіг давності за попередній злочин не переривається, а одночасно з ним,
паралельно та самостійно, починається перебіг
строку давності за новий злочин невеликої тяжкості з дня його вчинення.
Звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов’язковим. Тобто суд, встановивши
наявність усіх передбачених законом обставин,
зобов’язаний звільнити особу від кримінальної
відповідальності за цією підставою, незалежно
від того, на якій стадії перебуває кримінальне
провадження (справа) — досудове розслідування, попередній розгляд справи суддею (за
Кримінально-процесуальним кодексом України
1960 р.; далі — КПК 1960 р.), підготовче судове
засідання, судовий розгляд справи судом першої
інстанції, на стадії провадження в суді апеляцій-

вою та людиною, яка вчинила злочин. Закон
не містить підстав відновлення таких відносин, припинених внаслідок звільнення від кримінальної відповідальності. Тому вчинення
особою нового злочину після звільнення її від
кримінальної відповідальності не створює повторності злочину.
За нормами КПК судове рішення за результатами кримінального провадження про звільнення особи від кримінальної відповідальності
у зв’язку із закінченням строків давності необхідно постановляти відповідно до статей 284,
288, 368—372 цього Кодексу у формі ухвали. За
нормами КПК 1960 р. судове рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності
у зв’язку із закінченням строків давності викладається у формі постанови. Кримінальні справи,
які на день набрання чинності КПК не направлені до суду, розглядаються судами згідно з його
положеннями.
Статистичні дані щодо кількості звільнених осіб від кримінальної відповідальності за
даними Державної судової адміністрації України
наводяться у табл. 2.
Така значна відмінність показників за 2012,
2013 та 2014 рр. пояснюється набранням чинності
у 2012 р. КПК та застосуванням нових процедур.
Нормами КПК не передбачено звільнення від
кримінальної відповідальності особи, яка скої
ла злочин, але не була встановлена досудовим
слідством.

Судова практика щодо
дотримання норм КК і КПК при
звільненні особи від криміналь
ної відповідальності (покарання)
у зв’язку із закінченням строків
давності
1. Розгляд у підготовчому судовому засі
дан
ні (при попередньому 
розгляді спра
ви)
клопотання (подання) прокурора, слід
чого
(за згодою прокурора) та клопотань сторін
кримінального провадження про звільнення
підозрюваного, обвинуваченого, підсудно
го від кримінальної відповідальності на під
ставі ст. 49 КК
Як свідчить судова практика, суди в основному правильно розглядають справи такої категорії, дотримуючись кримінального процесуального законодавства України.
КПК передбачено обов’язок прокурора
звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності як одну з форм закінчення досудового розслідування (ст. 283 КПК). І, якщо обставини,
передбачені ст. 49 КК, настають під час досудового розслідування, прокурор, отримавши
згоду підозрюваного на таке звільнення, складає клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності та без проведення
досудового розслідування у повному обсязі

Ст. 111 (ч. 1) — щодо встановлених осіб

Ст. 111 (ч. 3) — щодо невстановлених осіб
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У т. ч. задоволено
подань про звільнення
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Стаття КПК 1960 р.

Розглянуто справ

Табл. 2. Результати розгляду справ щодо вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності
у зв’язку із закінченням строків давності у 2012—2014 рр.

про звільнення
від кримінальної
відповідальності

про відмову у звільненні
від кримінальної
відповідальності

2741

2333

2491

134

87

65

76

7

2014

15

11

12

1

2012

112 107

104 295

—

—

2013

573

475

—

—

2014

4

2

—

—

Рік

2012
2013

Кількість осіб, щодо яких судом винесено постанови:

із закінченням строків давності та закрив щодо
неї кримінальне провадження.
Клопотання прокурорів, слідчих, обвинувачених, їх захисників про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням
строків давності суди розглядають у підготовчому
(попередньому) судовому засіданні.
Наприклад, Суворовський районний суд
м. Одеси, розглядаючи в попередньому судово
му засіданні матеріали кримінальної 
справи
щодо Б. за ч. 2 ст. 367 КК та її клопотання
про закриття кримінальної справи (підтрима
не прокурором) у зв’язку із закінченням строків
давності, постановою від 24 січня 2012 р., керую
чись статтями 71, 111, п. 2 ч. 1 ст. 237, п. 5 ч. 1
ст. 244, ст. 248 КПК 1960 р., правомірно закрив
кримінальну справу.
При цьому суд допустив помилку, зокрема
в резолютивній частині постанови не зазначив
рішення про звільнення Б. від кримінальної відповідальності, хоча в мотивувальній частині постанови звернув увагу на це, пославшись на п. 3
ч. 1 ст. 49 КК.
Ульяновський районний суд Кіровоградської об
ласті в підготовчому судовому засіданні, розгля
нувши клопотання захисника про звільнення від
кримінальної відповідальності Ц. за ч. 1 ст. 366
КК, встановивши обставини, передбачені п. 1 ч. 1
ст. 49 КК, керуючись ст. 44, п. 2 ч. 1 ст. 49 КК, п. 1
ч. 2 ст. 284, ст. 285, ч. 4 ст. 286, статтями 288,
314, 350, 369—372, 376 КПК, ухвалою від 10 червня
2013 р. закрив кримінальне провадження щодо Ц.
за ч. 1 ст. 366 КК, звільнивши її від кримінальної
відповідальності.
Як вбачається із судової практики, у підготовчому судовому засіданні суди розглядали
клопотання обвинувачених про звільнення від
кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження через настання підстав,
передбачених ст. 49 КК.
Так, Приморський районний суд м. Одеси,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні
клопотання К. про звільнення її від криміналь
ної відповідальності за ч. 3 ст. 358 КК на під
ставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК, ухвалою від 6 червня
2013 р., керуючись статтями 12, 49 КК і стат
тями 284—286 КПК, задовольнив клопотання
підсудної К. і звільнив її від кримінальної відпові
дальності, закривши кримінальне провадження
за ч. 3 ст. 358 КК, але в мотивувальній частині
ухвали не послався на статті 314, 315 КПК.
У разі встановлення судом необґрунтованості клопотання про звільнення особи від
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направляє його до суду (статті 283—288 КПК).
Перед направленням клопотання (подання) до
суду прокурор зобов’язаний ознайомити з ним
потерпілого та з’ясувати його думку щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.
Такі клопотання суд розглядає у підготовчому судовому засіданні, судові рішення щодо
звільнення особи від кримінальної відповідальності і закриття кримінального провадження
постановляються у формі ухвали. При цьому
суд залежно від обставин керується статтями 12,
44, 49 КК, статтями 91, 283—288, 314, 315, 349,
350, 368—372 КПК чи відповідними статтями
КПК 1960 р.
Згідно з ч. 3 ст. 285 КПК підозрюваному, обвинуваченому, який може бути звільнений від
кримінальної відповідальності, повинно бути
роз’яснено суть підозри чи обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі,
якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо
якого передбачено звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього,
досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному
порядку.
Згідно з ч. 1 ст. 314 КПК після отримання
клопотання про звільнення від кримінальної
відповідальності суд не пізніше п’яти днів з дня
його надходження призначає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового
провадження, а у випадку встановлення під час
підготовчого судового засідання підстав, передбачених пунктами 4—8 ч. 1 або ч. 2 ст. 284 цього
Кодексу, має право закрити провадження (ч. 3
ст. 314 КПК).
Суд, виконавши вимоги, передбачені частинами 1 та 2 ст. 288 КПК, ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого, підсудного від кримінальної
відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Так, Токмацький районний суд Запорізької об
ласті, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 49 КК, статтями
284, 288, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК, постановою від
27 березня 2013 р. у підготовчому судовому засі
данні задовольнив клопотання прокурора, під
тримане підсудною М., звільнив її від криміналь
ної відповідальності за ч. 1 ст. 366 КК у зв’язку
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кримінальної відповідальності суд своєю ухвалою відмовляє у його задоволенні та повертає
клопотання прокурору для продовження кри
мінального провадження в загальному порядку
(ч. 4 ст. 288, ст. 314 КПК) або продовжує судове
провадження в загальному порядку, якщо таке
клопотання надійшло після направлення обвинувального акта до суду (ч. 4 ст. 288, статті 314,
337—368 КПК).
Так, Лутугинський районний суд Луганської
області 20 грудня 2012 р. відмовив у задоволенні
такого клопотання прокурора про звільнення М.
від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 286
КК, оскільки потерпіла та її представник запе
речували проти закриття справи щодо М. та
вважали його дії більш тяжкими, ніж було вста
новлено у ході досудового слідства; районний суд
повернув матеріали кримінальної справи прокуро
ру Луганської області для продовження досудового
слідства.
Слід звернути увагу, що клопотання прокурора або слідчого щодо звільнення особи від
кримінальної відповідальності, покарання та
його відбування на підставі закінчення строків давності не завжди відповідають вимогам
закону.
У разі встановлення судом, що в клопотанні не відображено обставини кримінального
правопорушення, що заважає правильно кваліфікувати протиправні дії; не виконані вимоги
ч. 1 ст. 49 КК щодо обчислення строків давності,
а саме не визначено моменти початку строку
і його закінчення, суд відмовляє в задоволенні
такого клопотання.
10 липня 2013 р. Київський районний суд
м. Одеси на підставі ч. 1 ст. 49 КК, керуючись
п. 1 ч. 2, ч. 7 ст. 284, статтями 285—288 КПК,
відмовив у задоволенні клопотання прокурора
про звільнення від кримінальної відповідальності
Т. за ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК у зв’язку із закін
ченням строків давності і зазначив, що відсутні
докази на підтвердження факту вчинення злочи
ну, не виконані вимоги ст. 91 КПК, що є порушен
ням ст. 287 КПК, крім того, Т. заперечувала про
ти закриття провадження у справі на підставі
ч. 1 ст. 49 КК.
При вирішенні питання про звільнення осіб
від кримінальної відповідальності та закриття кримінальних справ у зв’язку із закінченням строків
давності суди особливу увагу приділяли правильності застосування норм закону щодо наявності
матеріалів на підтвердження підстав для зупинення або переривання строків д авності.
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Керченський міський суд АР Крим поста
новою від 12 січня 2012 р. відмовив у звільненні
обвинуваченого Ш. від кримінальної відповідаль
ності за ст. 128 КК у зв’язку із закінченням стро
ків давності через ухилення від досудового слід
ства та переривання перебігу строку д авності.
Інколи в судів виникали труднощі при застосуванні положень КПК 1960 р. після набрання
чинності у 2012 р. КПК. Суди ухвалювали рішення про закриття кримінального провадження (ч. 7
ст. 284 КПК) і звільняли осіб від кримінальної
відповідальності у зв’язку із закінченням строків
давності постановами, хоча відповідно до статей 288, 369 КПК судові рішення щодо звільнення
особи від кримінальної відповідальності (справа
не розглядається по суті) та закриття кримінального провадження на підставі закінчення строків
давності має оформлюватись ухвалою.
Так, Липовецький районний суд Вінницької об
ласті, керуючись статтями 111, 248 КПК 1960 р.
та ст. 49 КК, при попередньому розгляді кримі
нальної справи за клопотанням прокурора про
звільнення від кримінальної відповідальності М.
за ч. 1 ст. 125 КК у зв’язку із закінченням строків
давності постановою від 13 листопада 2013 р.
звільнив М. від кримінальної відповідальності і
закрив кримінальну справу.
Як вбачається із судової практики суди, закриваючи справу і звільняючи особу від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК, в
резолютивній частині постанови помилково визнавали таку особу винуватою у скоєнні злочину.
Так, Суворовський районний суд м. Одеси по
становою від 24 травня 2012 р. у попередньому
судовому засіданні визнав К. винуватим у вчинен
ні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 296, ч. 1 ст. 122
КК, звільнив його від кримінальної відповідально
сті і закрив кримінальну справу.
Суди, вирішуючи питання звільнення від
кримінальної відповідальності за передбачених ст. 49 КК умов, викладали рішення у формі вироку, а не ухвали (ч. 3 ст. 288 КПК), що є
неправильним.
Так, Звенигородський районний суд Черкась
кої області 29 січня 2014 р., розглянувши клопо
тання прокурора про звільнення від кримінальної
відповідальності К. (який не заперечував проти
звільнення) за вчинення злочину, передбаченого
ч. 4 ст. 358 КК, у зв’язку із закінченням строків
давності вироком закрив кримінальне проваджен
ня щодо К. за ч. 4 ст. 358 КК, звільнивши його від
кримінальної відповідальності у зв’язку із закін
ченням строків давності.

Аналіз судової практики свідчить, що суди
в основному правильно розглядають справи
такої категорії, дотримуючись кримінального
процесуального законодавства України. І якщо
обставини, передбачені ст. 49 КК, настають під
час розгляду справи в загальному порядку, підсудний, його захисник, прокурор звертаються до
суду з клопотаням (поданням) про звільнення
від кримінальної відповідальності з цієї підстави або суд вправі порушити перед учасниками
кримінального провадження питання про звільнення підсудного від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.
Перевіривши законність заявленого клопотання
та отримавши згоду на таке звільнення обвинуваченого, суди ухвалювали рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності і
закривали провадження у справі.
Незважаючи на те, що справа надійшла до
суду з обвинувальним актом, але через настання
підстав, передбачених ст. 49 КК (за клопотанням
прокурора, заявою захисника, обвинуваченого,
підсудного), суд вирішує питання про звільнення
особи від кримінальної відповідальності і повинен
виконати вимоги, передбачені ст. 368 КПК (у разі
заперечення потерпілого про закриття справи за
нереабілітуючих його підстав та розгляду справи у
скороченому порядку), зокрема, перевірити:
1) чи мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується особа;
2) чи містить це діяння склад кримінального
правопорушення і якою статтею закону України
про кримінальну відповідальність він передбачений;
3) чи винен обвинувачений у вчиненні цього
кримінального правопорушення;
4) чи підлягає обвинувачений покаранню за
вчинене ним кримінальне правопорушення та
інші вимоги, передбачені цією статтею.
Крім того, суд має перевірити, чи дійсно
строки давності спливли, чи особа не ухилялася від слідства та суду, чи не зупинявся перебіг
строку давності, чи не переривався через вчинення нового злочину, чи правильно обчислені
строки давності, чи дійсно настали передбачені
ст. 49 КК підстави.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК якщо під час
здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним
актом, сторона кримінального провадження
звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке
клопотання.
У КПК чітко не визначено, хто має складати клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Однак вважаємо, що
для забезпечення прав підозрюваних, обвинувачених, підсудних суд, встановивши у судовому
засіданні факт закінчення строку давності, за
власною ініціативою повинен повідомити про це
учасників кримінального провадження і винести
таке питання на обговорення сторін, зазначивши, що настали передбачені ст. 49 КК підстави
для звільнення особи (осіб) від кримінальної
відповідальності. Суд з’ясовує думку обвинуваченого щодо його звільнення від кримінальної
відповідальності, роз’ясняє про те, що звільнення у зв’язку із закінченням строків давності є
нереабілітуючою підставою, про наслідки такого
звільнення і, у разі його згоди, ухвалою закриває
кримінальне провадження та звільняє особу від
кримінальної відповідальності.
Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 288 КПК суд
зобов’язаний з’ясувати думку потерпілого щодо
можливості звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності.
Суд ухвалою відмовляє у задоволенні клопотання прокурора (захисника) про звільнення від
кримінальної відповідальності, якщо обвинувачений заперечує проти такого звільнення і наполягає на проведенні судового розгляду в загальному порядку.
Так, незважаючи на відмову підсудного під
тримати подання прокурора про звільнення від
кримінальної відповідальності, Суворовський
районний суд м. Одеси, керуючись статтями 71,
111, 282 КПК 1960 р., ст. 49 КК, постановою від
24 квітня 2012 р. звільнив П. від кримінальної
відповідальності за ч. 1 ст. 366 КК на підставі
ст. 49 КК і закрив кримінальну справу, моти
вуючи тим, що вчинений злочин є злочином не
великої тяжкості, був скоєний у 2008 р. і відпо
відно до статей 12, 49 КК закінчились строки
давності, і особа підлягає звільненню від кримі
нальної відповідальності.
У разі заперечення обвинуваченого (підсудного) розглядати питання про закриття кримінального провадження (справи) на підставі статей
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2. Розгляд судами клопотань сторін кримі
нального провадження про звільнення об
винуваченого, підсудного від кримінальної
відповідальності на підставі ст. 49 КК під час
судового розгляду справи з обвинувальним
актом (обвинувальним висновком)

12, 44, 49, частин 1, 5 ст. 74 КК суд має розглянути справу в загальному порядку, виконавши
всі вимоги, передбачені статтями 91, 283—288,
337, 344—380 КПК (відповідними статтями КПК
1960 р.), а також інших статей КК та КПК.
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3. Практика дотримання норм КК та КПК при
звільненні особи від кримінальної відпо
відальності (покарання) у зв’язку із закін
ченням строків давності під час перегляду
справи апеляційним судом
Відповідно до статей 417, 440 КПК суд апеляційної, касаційної інстанції, встановивши обставини, передбачені ст. 284 цього Кодексу, скасовує
обвинувальний вирок чи ухвалу і закриває провадження у справі.
У більшості справ, наданих для вивчення,
строки давності звільнення від кримінальної відповідальності спливли на час їх розгляду в апеляційній інстанції.
Так, ухвалою від 28 травня 2013 р. Апеля
ційний суд Кіровоградської області, керуючись
статтями 111, 362, 376 КПК 1960 р., п. 4 ч. 1
ст. 49 КК, обґрунтовано задовольнив апеляцію
прокурора та засуджених С., П., скасував вирок
Бобринецького районного суду Кіровоградської об
ласті від 17 грудня 2012 р. щодо С., П., які були
засуджені за ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 365 КК, та
звільнив їх від кримінальної відповідальності у
зв’язку із закінченням строків давності і закрив
кримінальну справу.
Суди апеляційної інстанції неоднаково
застосовували законодавство про звільнення від
кримінальної відповідальності і закривали справи
у зв’язку із закінченням строків давності при перегляді вироків про засудження осіб за кількома
статтями КК, щодо однієї із яких на час апеляційного перегляду строки давності спливли, а щодо
іншої — ні.
Так, Апеляційний суд Кіровоградської області
задовольнив клопотання засудженого А. і, керую
чись статтями 362, 365, 366 КПК 1960 р., ухва
лою від 23 травня 2013 р. скасував вирок Світ
ловодського міськрайонного суду Кіровоградської
області від 5 лютого 2013 р. щодо А. в частині
засудження за ст. 128 КК, закривши в цій части
ні кримінальну справу на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49
КК у зв’язку із закінченням строків давності. Суд
виключив із вироку рішення про призначення А.
покарання за сукупністю злочинів на підставі
ст. 70 КК і ухвалив вважати А. засудженим за
ч. 4 ст. 296 КК на три роки позбавлення волі.
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Помилкою є те, що суд, закриваючи кримінальну справу за ст. 128 КК на підставі настання обставин, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 49 КК, у
резолютивній частині ухвали не постановив рішення про звільнення А. від кримінальної відповідальності.
Аналогічну помилку цей суд допустив, скасовуючи вирок Ленінського районного суду м. Кіровограда від 4 червня 2013 р. щодо К. та Ф.
Так, Апеляційний суд Кіровоградської облас
ті задовольнив апеляційну скаргу засуджених К.
та Ф. і, керуючись статтями 362, 365, 366 КПК
1960 р., ухвалою від 29 серпня 2013 р. скасував ви
рок районного суду в частині засудження К. та Ф.
за ч. 1 ст. 365 КК і закрив кримінальну справу за
цією статтею у зв’язку із закінченням строків
давності, але не ухвалив рішення про звільнення
К. та Ф. від кримінальної відповідальності.
З огляду на зазначене вище слід звернути
увагу судів на те, що для правильного застосування норм закону про звільнення особи від
кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності необхідно чітко встановлювати момент вчинення злочину, момент
початку ухилення особи від слідства та суду,
момент її з’явлення або затримання, а також момент набрання вироком з аконної сили.
4. Практика розгляду справ про звільнення
від кримінальної відповідальності та закрит
тя провадження у справі у зв’язку із закінчен
ням строків давності, де особу, яка вчинила
протиправні дії, не встановлено
Процесуальний порядок закриття кримінального провадження (кримінальної справи)
у зв’язку із закінченням строків давності щодо
невстановлених осіб КПК, який набув чинності
19 листопада 2012 р., не передбачено.
Згідно з п. 10 розд. ХІ «Перехідні положення»
КПК кримінальні справи, які на день набрання
чинності цим Кодексом не направлені до суду
з обвинувальним висновком, постановою про
направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної
відповідальності, розглядаються судами згідно з
положеннями цього Кодексу.
Незважаючи на це, деякі районні суди продовжують застосовувати статті 71 і 111 КПК
1960 р.
Відповідно до порядку звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, передбаченому ст. 111 КПК

допускали помилки, які, за наявності апеляційної
скарги, виправлялися в апеляційному порядку.
Наприклад, Апеляційний суд Черкаської об
ласті ухвалою від 28 серпня 2012 р. скасував по
станову Соснівського районного суду м. Черкаси
від 6 липня 2012 р. про закриття провадження у
кримінальній справі за ч. 1 ст. 186 КК у зв’язку із
закінченням строків давності, а справу направив
прокурору на додаткове розслідування, мотиву
вавши рішення тим, що злочин щодо потерпілої
С. вчинено 11 листопада 2005 р., справу порушено
21 листопада 2005 р. за фактом відкритого ви
крадення чужого майна, особу або осіб, які вчинили
злочин, передбачений ч. 1 ст. 186 КК, у цій справі
не встановлено, до кримінальної відповідальності
ніхто не притягнутий, обвинувальний висновок
не складено, з дня скоєння злочину минуло шість
років вісім місяців, а встановлений ч. 2 ст. 49 КК
п’ятнадцятирічний термін з дня вчинення зло
чину не минув, тому районний суд закрив прова
дження у справі передчасно.
У зв’язку з відсутністю постанови про перекваліфікацію дій невстановлених осіб, які вчинили злочини, суди відмовляли в закритті справ на
підставі ст. 49 КК.
Так, постановою Київського районного суду
м. Одеси від 12 листопада 2012 р. було відмовлено
в задоволенні клопотання про закриття кримі
нальної справи за ч. 4 ст. 81 КК 1960 р., поруше
ної за фактом крадіжки 25 серпня 1997 р. майна
заводу «Електронмаш», у зв’язку із закінченням
строків давності, через те, що, незважаючи на
набуття чинності у 2001 р. КК., дії невстанов
лених осіб не було перекваліфіковано відповідно
до статей КК, постанови слідчого про переква
ліфікацію дій винесено не було, тому, керуючись
ст. 49 КК, статтями 111, 282 КПК 1960 р., суд
правомірно відмовив у закритті провадження у
справі у зв’язку із закінченням строку д авності.
Закриваючи справи, в яких не було встановлено особу, що вчинила злочин, у зв’язку із закінченням строків давності, суди не дотримувались
вимог, що містяться у ч. 3 ст. 111 КПК 1960 р., і
керувались не ч. 2 ст. 49 КК, а ч. 1 вказаної статті.
Так, Самбірський міськрайонний суд Львів
ської області постановою від 7 березня 2013 р.
закрив кримінальну справу, порушену 11 жовтня
1996 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2
ст. 194 КК, у зв’язку із закінченням строків дав
ності, пославшись на те, що з дня вчинення зло
чину, який відповідно до ст. 12 КК належить до
тяжкого злочину, минуло більше п’ятнадцяти ро
ків, а згідно з п. 4 ч. 1 ст. 49 КК особа звільняєть
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1960 р., якщо в ході дізнання та досудового слідства протягом строків, визначених у ч. 1 ст. 49
КК, не встановлено особу, яка вчинила злочин,
прокурор або слідчий за згодою прокурора направляє кримінальну справу до суду для вирішення питання про її закриття за підставою, передбаченою ч. 3 ст. 111 КПК 1960 р.
Так, постановою від 12 листопада 2013 р. Со
кальський районний суд Львівської області закрив
кримінальну справу, порушену за фактом крадіжки
майна з будинку Н., за ознаками злочину, передбаче
ного ч. 3 ст. 185 КК, у зв’язку із закінченням стро
ків давності притягнення до кримінальної відпо
відальності на підставі ч. 2 ст. 49 КК, ст. 71, ч. 3
ст. 111 КПК 1960 р.
Із постанови суду вбачається, що справу було
порушено 12 жовтня 1997 р. за ч. 3 ст. 140 Кри
мінального кодексу України 1960 р. (далі — КК
1960 р.) за фактом крадіжки 11 жовтня 1997 р.
майна з будинку Н. 12 грудня 1997 р. досудове
слідство зупинено до встановлення осіб, які вчи
нили зазначений злочин. 11 жовтня 2012 р. до
судове слідство у кримінальній справі поновлено,
дії невстановлених осіб перекваліфіковано з ч. 3
ст. 140 КК 1960 р. на ч. 3 ст. 185 КК. Проведени
ми розшуковими діями осіб, які вчинили вказаний
злочин, не встановлено.
У разі неправильного обчислення слідчими
органами строків давності притягнення особи
до кримінальної відповідальності суди обґрунтовано відмовляли в задоволенні подання про
закриття кримінальної справи щодо невстановленої особи у порядку норм КПК 1960 р.
Так, Керченський міський суд АР Крим по
становою від 16 травня 2012 р. відмовив у за
доволенні постанови прокурора від 25 квітня
2012 р. про направлення до суду кримінальної
справи за ч. 2 ст. 125 КК щодо невстановленої
особи для вирішення питання про її припинен
ня у зв’язку із закінченням строків давності,
оскільки кримінальна справа, порушена за фак
том скоєння злочину, може бути припинена
відповідно до ч. 2 ст. 49 КК, якщо особу, що вчи
нила злочин, не встановлено протягом п’ятнад
цяти років з часу скоєння злочину, а прокурор
мотивував свою постанову, зазначивши, що
злочин, передбачений ч. 2 ст. 125 КК, належить
до злочинів невеликої тяжкості та з моменту
його вчинення минуло більше двох років.
Однак у суддів виникали труднощі при застосуванні закону про звільнення від кримінальної
відповідальності (невиконання вимог частин 1 і 2
ст. 49 КК при обчисленні строків давності) і суди

ся від кримінальної відповідальності, якщо з дня
вчинення нею особливо тяжкого злочину минуло
п’ятнадцять років.
Проте в п. 4 ч. 1 ст. 49 КК йдеться про звільнення від відповідальності особи, яка вчинила
злочин. У зазначеній справі таких осіб не встановлено, тому суди за таких умов повинні керуватись вимогами ч. 2 ст. 49 КК та ч. 3 ст. 111 КПК
1960 р., якими передбачено можливість закриття
кримінальної справи, порушеної за фактом вчинення злочину, лише в тому разі, коли винувату
особу не встановлено протягом п’ятнадцяти років з часу вчинення злочину.
Верховний Суд України у порядку виключного
провадження ухвалою від 23 лютого 2012 р. скасу
вав постанову Судацького міського суду АР Крим
від 8 травня 2009 р. про закриття кримінальної
справи за фактом умисного заподіяння А. тілес
ного ушкодження середньої тяжкості невстанов
леною особою за ч. 1 ст. 122 КК (злочин вчинено
10 липня 2000 р.), а справу направив на новий судо
вий розгляд у той же суд, мотивуючи рішення тим,
що суд першої інстанції погодився з аргументами
прокурора й 8 травня 2009 р. ухвалив рішення про
закриття справи за ст. 49 КК, однак, не врахував
фактичних обставин справи та положень ч. 3
ст. 111 КПК 1960 р. про те, що під час дізнання та
досудового слідства не було встановлено особу, яка
вчинила злочин, і питання про закриття може ви
рішуватися тільки після закінчення строку, визна
ченого ч. 2 ст. 49 КК, тобто, якщо з часу вчинення
злочину минуло п’ятнадцять років (за винятком
випадку, визначеного ч. 4 ст. 49 КК).
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5. Аналіз судової практики застосування
норм закону про звільнення від покаран
ня на підставі закінчення строків давності
притягнення особи до кримінальної відпові
дальності (статті 12, 44, 49, ч. 1, 5 ст. 74 КК)
Кримінальна відповідальність полягає в накладенні на особу державою чи суспільством виконання певних заходів примусового характеру або
прийняттю особою на себе самостійно обов’язку
при порушенні кримінально-правових норм.
Кримінальна відповідальність настає з моменту набрання законної сили обвинувальним
вироком суду 1.
У тому разі, коли обвинувачений заперечує
проти його звільнення від кримінальної відДив.: Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 1999 р. № 9-рп/99 у справі
№ 1‑15/99 за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо
офіційного тлумачення положень ч. 3 ст. 80 Конституції України (справа про депутатську
недоторканність).
1

24

№ 2 ( 1 7 4 ) ’ 2 0 1 5

повідальності у зв’язку із закінченням строків
давності, суд ухвалює вирок, призначає винуватій особі покарання та на підставі ч. 5 ст. 74 КК
звільняє від призначеного покарання у зв’язку із
закінченням строків давності.
Наприклад, вироком Тернівського міського
суду Дніпропетровської області від 11 червня
2012 р. Ц. визнано винуватим у скоєнні злочи
ну, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК, та призначе
но покарання у виді громадських робіт на строк
сто двадцять годин. На підставі ч. 5 ст. 74 КК,
статей 111, 282 КПК 1960 р. засудженого звіль
нено від призначеного покарання, а кримінальну
справу закрито у зв’язку із закінченням строків
давності притягнення до кримінальної відпові
дальності.
Із наведеного прикладу вбачається, що суд,
встановивши обставини, які дають підстави
звільнити особу від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності,
з’ясувавши думку учасників судового засідання, зокрема думку підсудного, який заперечував
проти такого звільнення, правильно ухвалив рішення про проведення судового розгляду справи в повному обсязі, постановив обвинувальний
вирок і, застосувавши ч. 5 ст. 74 КК, звільнив
підсудного від покарання.
За наявності угоди про визнання винуватості
та обставин, передбачених ст. 49 КК, у підготовчому судовому засіданні суд, виконавши вимоги
ст. 474 КПК, затверджує угоду, призначає покарання та на підставі статей 74, 49 КК та статей
284—286, 470, 472—474 КПК звільняє особу від
призначеного покарання.
Вироком Шевченківського районного суду
м. Києва затверджено угоду про визнання винува
тості від 20 грудня 2013 р., укладену між проку
рором та обвинуваченим А., визнано останньо
го винуватим у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 4 ст. 358 КК, за якою призначено покарання у
виді штрафу в розмірі тридцяти неоподаткова
них мінімумів доходів громадян, що становить
510 грн, і відповідно до ч. 5 ст. 74 КК звільнено А.
від покарання на підставі ст. 49 КК.
Однак суди допускали помилки, звільняючи
осіб від призначеного покарання на підставі час
тин 1, 5 ст. 74 КК, якою передбачено звільнення
особи від покарання за вироком суду на підставах, передбачених ст. 49 КК.
Так, Луцький міськрайонний суд Волинської
області 25 лютого 2013 р. при ухваленні обви
нувального вироку щодо К. за частинами 1, 2
ст. 190, ч. 4 ст. 27, частинами 1, 3 ст. 358 КК

Аналіз судової практики застосування норм
закону про звільнення від кримінальної відповідальності (покарання) у зв’язку із закінченням
строків давності засвідчив, що суди не завжди
розрізняють поняття «звільнення від кримінальної відповідальності» та «звільнення від
покарання».
Так, Апеляційний суд Львівської області ухва
лою від 31 серпня 2012 р. скасував вирок Лича
ківського районного суду м. Львова від 8 травня
2012 р., яким Ш. засуджено за ч. 4 ст. 358 КК та
звільнено від кримінальної відповідальності згід
но з ч. 2 ст. 49 КК, а справу призначено на новий
розгляд у суді першої інстанції. Апеляційний суд
мотивував своє рішення тим, що суд першої ін
станції не вправі закрити кримінальну справу з
нереабілітуючих підстав без згоди особи, яка при
тягується до кримінальної відповідальності. Суд
повинен був звільнити Ш. від покарання, а не від
відповідальності.
Так, в іншій справі вироком Галицького ра
йонного суду м. Львова від 13 червня 2012 р. засу
джено В. за ч. 1 ст. 1971, ч. 3 ст. 358 КК та при
значено остаточне покарання: звільнено В. від
кримінальної відповідальності у зв’язку із закін
ченням строків давності, а кримінальну справу
закрито.
Апеляційний суд Львівської області ухвалою
від 7 грудня 2012 р. цей вирок змінив, виключив
ши з його резолютивної частини рішення про
звільнення В. від кримінальної відповідальності,
і закрив кримінальну справу. На підставі ст. 49
КК ухвалено вважати В. звільненим від призна
ченого покарання у зв’язку із закінченням строків
давності.
Вироки районного суду скасовано з огляду на
неправильне застосування положень ст. 49, ч. 5
ст. 74 КК у таких справах.
Ухвалою Апеляційного суду Івано-Франків
скьої області від 23 січня 2012 р. скасовано вирок
Косівського районного суду Івано-Франківської
області від 9 листопада 2010 р. щодо Л., оскіль
ки апеляційний суд встановив, що суд першої
інстанції, постановляючи вирок, допустив по
милку: звільняючи особу від призначеного пока
рання, суд застосував одночасно статті 75, 76
та ст. 49 КК.
Неоднаково суди застосовували ч. 3 ст. 71
КПК 1960 р. та ч. 3 ст. 285 КПК при направленні
до суду кримінального провадження (справи) з
підстав, зазначених у ст. 49 КК.
Деякі суди здійснювали провадження згідно з
ч. 3 ст. 285 КПК, відповідно до якої, якщо підозрю№ 2 ( 1 7 4 ) ’ 2 0 1 5
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неправильно обчислив строки давності з огляду
на їх переривання, в результаті чого неправильно
застосував ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК і безпідставно
звільнив К. від призначеного покарання, у зв’яз
ку з чим при перегляді справи судом апеляційної
інстанції 17 травня 2013 р. цей вирок суду було
скасовано, а справу направлено на новий судовий
розгляд.
Суди застосовували одночасно ст. 70 та ст. 74
КК, що є помилковим.
Так, Апеляційний суд м. Києва ухвалою від
15 серпня 2013 р. змінив вирок Солом’янського
районного суду м. Києва від 28 лютого 2013 р.
щодо Ж., виключивши з його резолютивної ча
стини рішення про застосування ст. 70 КК при
призначенні покарання та додаткове покаран
ня у виді позбавлення права при призначенні по
карання за ч. 1 ст. 366 КК та за ч. 2 ст. 212 КК.
Апеляційний суд при цьому зазначив, що ра
йонний суд, застосовуючи положення ст. 49,
ч. 5 ст. 74 КК, повинен був вирішити питан
ня про звільнення від покарання за кожною
статтею обвинувачення, за якою Ж. був ви
знаний винним, оскільки згідно зі ст. 12 КК
злочини, передбачені ч. 2 ст. 212 КК і ч. 1
ст. 366 КК, належать до злочинів невели
кої тяжкості, а строк давності відповідно до
ст. 49 КК минув.
У суддів виникали труднощі при застосуванні звільнення від покарання у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (ч. 5 ст. 74 КК) та
звільнення від відбування покарання у зв’язку із
закінченням строків давності виконання обвинувального вироку (ст. 80 КК).
Так, Апеляційний суд АР Крим ухвалою від
10 травня 2012 р. змінив вирок Бахчисарай
ського районного суду АР Крим від 30 листопа
да 2011 р., яким Б. засуджено за ч. 1 ст. 364, ч. 1
ст. 366 КК та призначено покарання, виключив
ши із мотивувальної та резолютивної частин
вироку помилкове рішення районного суду про
звільнення засудженої відповідно до ст. 80 КК від
відбування покарання у зв’язку із закінченням
строків давності виконання обвинувального ви
року; постановив звільнити Б. від покарання
на підставі ст. 49 КК у зв’язку із закінченням
строків давності притягнення до кримінальної
відповідальності.
Однак, змінюючи вирок районного суду, апеляційний суд не послався на ч. 5 ст. 74 КК про
звільнення особи від покарання у зв’язку із закінченням строків давності.
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ваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності,
заперечує проти цього, судове провадження проводиться у повному обсязі в загальному порядку
з ухваленням вироку і звільненням від покарання
на підставі ч. 5 ст. 74 КК.
Інші суди в повному обсязі досліджували матеріали справи і, встановивши підстави, передбачені частинами 1, 2 cт. 111 КПК 1960 р., у порядку, визначеному ст. 282 КПК 1960 р., ухвалою
закривали справу, незважаючи на те, що підсудний заперечував проти закриття справи з нереабілітуючих підстав.
Наприклад, справу щодо С. протягом двох ро
ків неодноразово розглядали суди Запорізької об
ласті через неправильне застосування ч. 1 ст. 49,
ч. 5 ст. 74 КК.
Так, Апеляційний суд Запорізької області
ухвалою від 18 січня 2012 р. скасував вирок Ток
мацького районного суду Запорізької області від
28 листопада 2011 р., яким С. засуджено за ч. 1
ст. 364 КК із призначенням покарання і на під
ставі ст. 49 КК звільнив його від кримінальної
відповідальності, а не від покарання, направивши
справу на новий судовий розгляд для прийняття
рішення про звільнення від покарання.
Апеляційний суд мотивував своє рішення
тим, що на момент постановлення вироку ра
йонним судом про визнання винним та призна
чення С. покарання спливли строки давності,
зазначені в ст. 49 КК, тому постановлення обви
нувального вироку та звільнення від криміналь
ної відповідальності вироком не можна визнати
законним.
Під час нового розгляду справи Токмацький
районний суд Запорізької області вироком від
12 лютого 2013 р. визнав С. винуватим у вчинен
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК, призна
чив покарання і на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49, ч. 5
ст. 74 КК, ч. 6 ст. 7 КПК 1960 р. звільнив його
від покарання у зв’язку із закінченням строків
давності.
Ухвалою Апеляційного суду Запорізької облас
ті від 20 травня 2013 р. вирок змінено, виклю
чено рішення про призначення покарання у виді
арешту, при цьому апеляційний суд послався на
те, що ч. 5 ст. 74 КК не вимагає призначення по
карання.
Таким чином, суди неоднаково застосовували ч. 5 ст. 74 КК з підстав, передбачених ст. 49
КК, в частині призначення та звільнення від покарання. Деякі суди, застосовуючи ч. 5 ст. 74 КК,
визнавали особу винуватою за конкретною стат-
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тею КК, призначали покарання і звільняли від
нього. Деякі суди визнавали особу винуватою за
конкретною статтею КК і звільняли від покарання, не призначаючи його.
Вважаємо, що районний суд правильно постановив вирок, оскільки відповідно до ст. 49,
ч. 5 ст. 74 КК суд розглядає справу в загальному
порядку, за наявності відповідних підстав визнає
підсудного винуватим у вчиненні конкретного
злочину, призначає покарання, а потім звільняє
від покарання у зв’язку із закінченням строків
давності, керуючись ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК.
Отже, відповідно до ч. 5 ст. 74 КК, за вироком
суду особа може бути звільнена від покарання на
підставах, передбачених ст. 49 КК.
Суди неоднаково застосовували ст. 49, ч. 5
ст. 74 КК при перегляді судових рішень.
Так, вироком Чернігівського районного суду
Чернігівської області від 8 грудня 2011 р. засудже
но С. за ч. 3 ст. 365 КК із застосуванням ст. 69
КК і призначено покарання у виді позбавлення
волі на строк чотири роки. Ухвалою апеляційно
го суду від 13 лютого 2012 р. вирок суду змінено —
дії засудженої перекваліфіковано за ч. 1 ст. 365
КК та на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК С. звільнено
від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 365
КК. В іншій частині цей вирок залишено без змін.
Як вбачається із наданих для аналізу судової практики копій судових рішень, місцеві суди,
постановляючи вироки та звільняючи від кримінального покарання на підставі ст. 49 КК, не
завжди зазначали про застосування положень
ч. 5 ст. 74 КК.
Зокрема, вироком Коломийського міськрайон
ного суду Івано-Франківської області від 31 січня
2012 р. Т. визнано винуватим у вчиненні злочину,
передбаченого ст. 356 КК, та призначено пока
рання у виді штрафу в розмірі 850 грн і звільнено
від покарання у зв’язку із закінченням строків дав
ності на підставі ст. 49 КК. В апеляційному по
рядку зазначений вирок не оскаржувався.
Крім того, при звільненні від кримінального
покарання на підставі ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК виникають ситуації, які не врегульовані процесуальним законодавством.
Наприклад, Апеляційний суд Дніпропетров
ської області ухвалою від 23 квітня 2013 р. змі
нив вирок Нікопольського міськрайонного суду
Дніпропетровської області від 16 лютого 2011 р.
щодо М. і звільнив її від відбування покарання за
частинами 2, 3 ст. 358 КК у зв’язку із закінчен
ням строків давності, закривши у цій частині
провадження у справі (на час розгляду в апеляцій

касаційної інстанції не вправі скасувати судове
рішення про звільнення особи від кримінальної
відповідальності та закрити кримінальну справу за обставинами, передбаченими зазначеними
статтями КПК, лише через істотне порушення
прав обвинуваченого.
Суди, як місцеві, так і апеляційні, помилково
застосовували одночасно ст. 75 та ст. 74 КК або
ст. 70 та ст. 74 КК. У разі ухвалення обвинувального вироку та настання підстав, передбачених
пунктами 1—4 ч. 1 ст. 49 КК, суд має застосовувати положення ч. 5 ст. 74 КК в обов’язковому
порядку.
Так, Апеляційний суд Черкаської області, змі
нюючи вирок Корсунь-Шевченківського районно
го суду Черкаської області від 16 серпня 2012 р.
(яким було засуджено Б. та З. за ч. 2 ст. 127, ч. 2
ст. 365, ч. 1 ст. 366 КК до різних строків пока
рання із застосуванням ст. 70 КК і на підставі
пунктів 2, 4 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК Б. звільне
но від покарання у зв’язку із закінченням стро
ків давності), ухвалою від 30 жовтня 2012 р.
перекваліфікував дії засуджених Б. і З. із ч. 2
ст. 365 КК на ч. 1 ст. 365 КК із призначенням
покарання, на підставі статей 70, 72 КК оста
точно призначив покарання і на підставі пунк
тів 2, 4 ч. 1 ст. 49 та ч. 5 ст. 74 КК звільнив
засуджених Б. і З. від покарання у зв’язку із закін
ченням строків давності.
6. Перегляд судами апеляційної та касаційної
інстанцій судових рішень про звільнення
осіб від кримінальної в

ідповідальності
(покарання) у зв’язку із закінченням строків
давності
Аналіз судової практики свідчить, що у більшості справ, які переглядалися в апеляційному
(касаційному) порядку, судові рішення було скасовано та змінено через недотримання судами
процесуальних прав сторін кримінального провадження, а також через неправильне обчислення строків давності притягнення особи, яка
вчинила правопорушення, до кримінальної відповідальності, зокрема, коли такі строки зупинялися або переривалися.
У деяких справах помилки досудового розслідування та порушення вимог КПК щодо складання прокурором подання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із
закінченням строків давності встановлювалися
при перегляді матеріалів справи в апеляційному
порядку.
№ 2 ( 1 7 4 ) ’ 2 0 1 5
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ній інстанції спливли строки давності — більше
п’яти років).
Тобто на час розгляду справи в суді апеляційної інстанції минули строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.
У такому випадку відповідно до ст. 376 КПК
1960 р. апеляційний суд, встановивши обставини, передбачені статтями 71, 111 цього Кодексу,
скасовує обвинувальний вирок чи постанову і
закриває справу.
Таким чином, виникає ситуація, коли закон
надає можливість апеляційному суду звільнити
особу від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, але особа в
апеляційній скарзі ставить питання про звільнення її від кримінального покарання за цією
підставою.
Оскільки звільнення від кримінальної відповідальності є більш сприятливим для засудженої
особи, ніж звільнення від покарання, тому суд
апеляційної інстанції, керуючись принципом
верховенства права, мав ухвалити рішення про
часткове задоволення вимог особи в цій частині,
скасувати вирок щодо частини обвинувачення,
за статтями якого спливли строки давності, і ухвалити рішення про звільнення засудженої особи не від кримінального покарання, а від кримінальної відповідальності й закрити справу в цій
частині.
Так, у п. 16 постанови Пленуму Верховного
Суду України від 23 грудня 2005 р. № 12 «Про
практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної
відповідальності» зазначено, що можливість
закриття справи судом апеляційної інстанції у
зв’язку зі звільненням особи від кримінальної
відповідальності передбачена ст. 376 КПК 1960 р.
(ст. 417 КПК). Установивши обставини, що дають підстави для закриття справи (з урахуванням доводів, наведених в апеляції), суд повинен
їх дослідити і в разі згоди особи ухвалити рішення про її звільнення від кримінальної відповідальності.
Касаційний суд може скасувати обвинувальний вирок і закрити справу на підставі статей 71,
111, 4001 КПК 1960 р. та статей 283—288, 440 КПК
лише у випадках, передбачених КК, і за умови,
що обставини справи досліджені всебічно, повно
та об’єктивно. У разі встановлення підстав для
звільнення особи від кримінальної відповідальності, які не взяв до уваги суд першої чи апеляційної інстанції, касаційний суд скасовує рішення попередніх інстанцій та закриває справу. Суд
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Так, ухвалою від 20 березня 2013 р. Апеляцій
ний суд м. Києва скасував постанову Деснянсько
го районного суду м. Києва від 13 грудня 2012 р.,
якою кримінальну справу щодо Б. за обвинувачен
ням у вчиненні злочину за ст. 128 КК закрито та
звільнено його від кримінальної відповідальності
у зв’язку із закінченням строків давності. Суд
таке рішення мотивував тим, що на момент
розгляду постанови прокурора про закриття
кримінальної справи щодо Б. за ст. 128 КК у ма
теріалах справи містився обвинувальний ви
сновок про обвинувачення Б. у вчиненні злочинів,
передбачених ч. 1 ст. 122 та ч. 1 ст. 129 КК, за
тверджений заступником прокурора Деснянсько
го району м. Києва.
В апеляційному порядку було скасовано постанови місцевих судів, за якими рішення про
звільнення особи від кримінальної відповідальності ухвалювались без її згоди на таке звільнення та
закриття справи за нереабілітуючими підставами.
Апеляційний суд Одеської області, керуючись
статтями 362, 365, 366, 367, 374 КПК 1960 р.,
ст. 49 КК, ухвалою від 22 січня 2013 р. скасував
постанову Суворовського районного суду м. Оде
си від 23 липня 2012 р. про звільнення Б. від кри
мінальної відповідальності за ч. 2 ст. 222, ч. 2
ст. 366, ч. 2 364 КК у зв’язку із закінченням стро
ків давності через те, що районний суд, розгля
нувши щодо Б. справу, залишив поза увагою за
перечення обвинуваченої проти звільнення від
кримінальної відповідальності з нереабілітуючих
підстав.
В іншій справі Апеляційний суд Одеської об
ласті ухвалою від 3 липня 2012 р. скасував поста
нову судді Малиновського районного суду м. Оде
си від 5 квітня 2012 р., якою було звільнено від
кримінальної відповідальності Ч. за ч. 1 ст. 222
та ч. 2 ст. 366 КК у зв’язку із закінченням стро
ків давності через порушення вимог ст. 240 КПК
1960 р., оскільки про попередній розгляд справи не
були повідомлені потерпілий та його представ
ник, а також через те, що обвинувачувана не ви
знавала себе винуватою.
Суди не завжди перевіряють, чи ухилялась
особа, щодо якої порушується питання про
звільнення від кримінальної відповідальності,
від слідства або суду.
Скасовуючи постанову Южного міського суду
Одеської області від 3 травня 2012 р., якою П.
звільнено від кримінальної відповідальності за ча
стинами 1, 2 ст. 190 КК на підставі ст. 49 КК,
Апеляційний суд Одеської області в ухвалі від
4 квітня 2013 р. зазначив, що суд першої інстан
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ції не перевірив доводи потерпілого Л. про те, чи
П. ухилявся від слідства і знаходився в розшуку і
тому строки давності не спливли й підстави, пе
редбачені ч. 3 ст. 49 КК, не настали. Крім того,
потерпілих взагалі не повідомили про розгляд у
суді постанови слідчого про звільнення П. від кри
мінальної відповідальності, що є порушенням ч. 4
ст. 71 КПК 1960 р.
Аналіз судової практики свідчить, що суди не
завжди детально вивчали матеріали кримінальної справи щодо перевірки обставин, які мають
важливе значення для вирішення питання про
звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності,
зокрема допускали помилки при обчисленні вказаних строків, що було підставою для скасування судових рішень.
Не погоджуючись із висновками, наведеними
у постанові Баглійського районного суду м. Дні
продзержинська Дніпропетровської області від
29 лютого 2012 р., Апеляційний суд Дніпропет
ровської області ухвалою від 22 травня 2012 р.
скасував постанову про звільнення К. від кримі
нальної відповідальності і закрив щодо неї кри
мінальну справу за ч. 1 ст. 367 КК у зв’язку із за
кінченням строків давності, направив справу на
новий судовий розгляд, зазначивши, що суд пер
шої інстанції залишив поза увагою дані на під
твердження вчинення саме триваючого злочину
впродовж 2009 р. і першого півріччя 2010 р., не
правильно обчислив строки давності; крім того,
протиправні дії вчинялися не тільки щодо по
терпілої Д.Ю., а й щодо Д.О.
У разі встановлення апеляційним судом обставини, що на час розгляду справи судом першої
інстанції спливли строки притягнення до кримінальної відповідальності і суд залишив цей факт
поза увагою, апеляційний суд, відповідно до статей 284—288, 392—396, 401, 404—422 КПК скасовує вирок місцевого суду і, керуючись ч. 1 ст. 49
КК, звільняє засудженого (підсудного) від кримінальної відповідальності, закриваючи кримінальне провадження за статтею обвинувачення.
Так, Кіровський районний суд м. Кіровограда,
постановляючи 11 квітня 2013 р. вирок щодо Б.
за ч. 2 ст.191 КК, залишив поза увагою те, що
з часу вчинення злочину (2007 р.) минуло більше
п’яти років. Апеляційний суд Кіровоградської об
ласті ухвалою від 4 липня 2013 р. задовольнив
апеляцію засудженого Б. і, керуючись статтями
362, 366 КПК 1960 р., п. 3 ч. 1 ст. 49 КК, скасував
зазначений вище вирок районного суду в частині
засудження за ч. 2 ст. 191 КК та звільнив Б. від

відбування на підставі ст. 75 КК, а потім неза
конно звільнив від кримінальної відповідальності.
Під час нового апеляційного розгляду колегія суд
дів ухвалою від 8 квітня 2013 р. вирок суду пер
шої інстанції змінила в частині призначених по
карань та, застосувавши положення ч. 5 ст. 74
КК, звільнила їх від кримінального покарання за
вчинення кожного злочину окремо, а посилання на
ст. 75 та ст. 70 КК виключила.
Отже, помилка районного та апеляційного
судів полягала в тому, що вони, постановивши
обвинувальні вироки та призначивши покарання, цим же вироком звільнили цих осіб від
кримінальної відповідальності, що є неприпус
тимим.
З огляду на неправильне застосування норм
закону було скасовано вирок Косівського районного суду Івано-Франківської області та ухвалу
Апеляційного суду Івано-Франківської області за
таких обставин.
Так, на підставі ст. 49 КК ухвалою колегії
суддів ВССУ від 20 грудня 2012 р. скасовано вирок
Косівського районного суду Івано-Франківської об
ласті від 18 червня 2009 р. та ухвалу Апеляційно
го суду Івано-Франківської області від 13 червня
2012 р. щодо П., звільнено його від кримінальної
відповідальності за ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК, а
провадження у справі закрито.
Скасовуючи зазначені вище судові рішення,
ВССУ мотивував своє рішення тим, що апеля
ційний суд, закриваючи кримінальну справу щодо
П. у зв’язку із закінченням строків давності за ч. 1
ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК, звільнив його не від кри
мінальної відповідальності, а від відбування по
карання. Однак на момент розгляду справи в суді
апеляційної інстанції 13 червня 2012 р. передбаче
ні ст. 49 КК строки давності притягнення П. до
кримінальної відповідальності вже минули (злочин
вчинено у липні 2008 р.) і відповідно до вимог п. 5
ч. 1 ст. 71 КПК 1960 р. на підставі ст. 49 КК особа
підлягає звільненню від кримінальної відповідаль
ності із закриттям справи.
Так, в іншій справі ВССУ, встановивши, що
на час розгляду справи районним судом закінчи
лись строки давності за злочин, передбачений ч. 1
ст. 366 КК, на підставі п. 5 ч. 1 ст. 71 КПК 1960 р.,
п. 2 ч. 1 ст. 49 КК ухвалою від 10 липня 2012 р.
скасував ухвалу Апеляційного суду Запорізької об
ласті від 26 грудня 2011 р. та вирок Ленінського
районного суду м. Запоріжжя від 14 вересня 2011 р.
щодо М. та звільнив його від кримінальної відпо
відальності за ч. 1 ст. 366 КК, зазначивши, що
злочин, передбачений цією статтею відповідно до
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кримінальної відповідальності у зв’язку із закін
ченням строків давності, закривши провадження
у справі в цій частині.
Також суди при звільненні від кримінальної
відповідальності у зв’язку із закінченням строків
давності не завжди перевіряли, чи не зупинявся
або не переривався вказаний строк згідно з ч. 2
ст. 49 КК.
Так, Апеляційний суд Дніпропетровської об
ласті ухвалою від 18 липня 2013 р. скасував по
станову Новомосковського міськрайонного суду
Дніпропетровської області від 13 травня 2013 р.,
якою Х. звільнено від кримінальної відповідаль
ності за частинами 1 і 2 ст. 185 КК у зв’язку із
закінченням строків давності із закриттям кри
мінальної справи, направив справу на новий су
довий розгляд, зазначивши, що дана кримінальна
справа була порушена 9 жовтня 2007 р. за фак
том крадіжки, потім ця справа була призупи
нена до встановлення особи, яка скоїла злочин, і
тільки 14 січня 2009 р. Х. було пред’явлено обви
нувачення. Після цього Х. оголошувався у розшук
16 грудня 2010 р., 17 січня 2011 р., а це суперечить
вказаному висновку міськрайонного суду про те,
що підсудний не переховувався до 17 жовтня
2012 р., коли він вчергове був оголошений у роз
шук. За таких обставин висновок місцевого суду
про закінчення строку давності 7 квітня 2013 р.
є необґрунтованим.
Так, в іншій справі вироком Галицького ра
йонного суду Івано-Франківської області від
20 квітня 2011 р. С. засуджено за ч. 2 ст. 357, ч. 1
ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК та, засто
совуючи ст. 70 цього ж Кодексу, визначено ос
таточне покарання; Б. засуджено за ч. 1 ст. 365,
ч. 1 ст. 367 КК, на підставі ст. 70 КК остаточ
но визначено йому покарання; Р., Т., М. засудже
но за ч. 1 ст. 367 КК та призначено покарання, а
на підставі ст. 75 КК засуджених С., Б., Р., Т., М.
звільнено від відбування основних покарань з ви
пробуванням з встановленням іспитового строку
тривалістю в один рік. На підставі ч. 1 ст. 49,
ч. 5 ст. 74 КК засуджених звільнено від кримі
нальної відповідальності.
Колегія суддів Апеляційного суду Івано-Фран
ківської області ухвалою від 18 квітня 2012 р.
вирок залишила без змін. Однак ухвалою Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивіль
них і кримінальних справ (далі — ВССУ) від 7 лю
того 2013 р. скасовано ухвалу апеляційного суду,
а справу направлено на новий судовий розгляд,
оскільки суд першої інстанції спочатку призна
чив засудженим покарання, звільнивши їх від його
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ст. 12 КК, є злочином невеликої тяжкості і тому
згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК засуджений підлягає
звільненню у зв’язку із закінченням строків дав
ності притягнення до кримінальної відповідально
сті, оскільки з моменту вчинення ним службового
підроблення у травні і листопаді 2006 р., в березні
2007 р. і до дня набрання вироком законної сили
(26 грудня 2011 р.) минуло понад чотири з полови
ною роки.
Помилкова кваліфікація протиправних дій
призвела до неправильного визначення моменту
закінчення строку давності і, як наслідок, до помилкового рішення суду.
ВССУ ухвалою від 19 січня 2012 р. скасував
вирок Шахтарського міськрайонного суду До
нецької області від 25 червня 2010 р. та ухвалу
Апеляційного суду Донецької області від 29 жовт
ня 2010 р., дійшовши висновку, що дії К. необхід
но кваліфікувати за частинами 1, 3 ст. 101 КК
1960 р., а не частинами 1, 2 ст. 121 КК. ВССУ
зазначив, що неправильна кваліфікація проти
правних дій районним судом призвела до про
типравного вироку, що залишилось поза увагою
апеляційного суду, оскільки К. вчинила злочини
24 серпня 1997 р., в період, коли діяв КК 1960 р., і,
відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 49 КК, з дня вчинення
нею злочину і на час постановлення щодо К. ви
року минуло більше десяти років, внаслідок чого
К. було звільнено від кримінальної відповідально
сті, провадження у справі закрито.
Верховний Суд України у порядку виключного
провадження, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 4004 КПК
1960 р.2, ухвалою від 2 лютого 2012 р. змінив ви
рок Ленінського районного суду м. Луганська від
17 червня 2008 р. та ухвалу Апеляційного суду
Луганської області від 26 серпня 2008 р. щодо Ж.
і звільнив Ж. від покарання за ч. 1 ст. 286 КК на
підставі ч. 5 ст. 74, п. 2 ч. 1 ст. 49 КК у зв’язку із
закінченням строків давності (за злочин, скоєний
6 березня 2005 р.) через те, що і районний, і апеля
ційні суди залишили поза увагою закінчення стро
ків давності на час постановлення вироку судом
першої інстанції.
Постановою Верховного Суду України від
14 листопада 2013 р. скасовано ухвалу ВССУ від
16 липня 2013 р. через те, що, змінюючи судові
рішення попередніх інстанцій щодо А. в части
ні засудження її за іншими злочинами, касацій
ний суд погодився з кваліфікацією дій засудженої
за ч. 3 ст. 358 КК в редакції Закону від 7 квітня
2011 р. № 3207‑VI. Ці ж судові рішення в частині

засудження А. за ч. 4 ст. 358 КК суд касаційної
інстанції скасував і звільнив її від кримінальної
відповідальності на підставі ст. 49 КК у зв’язку
із закінченням строків давності, фактично за
лишивши незмінною кримінально-правову оцін
ку її дій.
Верховний Суд України, встановивши, що на
час вчинення злочину у лютому 2008 р. частини
2 і 3 ст. 358 КК були чинними в редакції Закону
від 5 квітня 2001 р. № 2341‑ІІІ, відповідно до яких
була порушена кримінальна справа і за цим обви
нуваченням направлена до суду з обвинувальним
висновком, і касаційний суд, задовольнивши по
дання прокурора, помилково перекваліфікував дії
А. за частинами 3 і 4 ст. 358 КК в редакції Закону
від 7 квітня 2011 р. № 3207‑VI (хоча цей Закон не
скасовує злочинності діянь, за які вона засудже
на, не пом’якшує кримінальної відповідальності
і жодним чином не поліпшує її становища), не
правильно застосував закон і, як наслідок, непра
вильно визначив момент закінчення строку дав
ності, протиправно закрив справу за ч. 4 ст. 358
КК на підставі ст. 49 КК у зв’язку із закінченням
строків давності притягнення до кримінальної
відповідальності.
На підставі проведеного аналізу судової практики можна дійти висновку про те, що суди в основному правильно застосовують норми закону
про кримінальну відповідальність (покарання) у
зв’язку із закінченням строків давності.
Ухвалюючи судові рішення, суди керуються
не тільки положеннями законів, а й постановами
Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» 3 і від 23 грудня
2005 р. № 12 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи
від кримінальної відповідальності», інформаційними листами, аналізами та узагальненнями
правозастосовної практики.
Однак вивчення судових рішень дає підстави вважати, що суди при розгляді питання про
звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності
притягнення до кримінальної відповідальності
допускають помилки, які однотипні до тих, які
допускали суди до набрання чинності КПК. Зокрема, під час досудового розслідування, відповідно до вимог статей 91, 286, 287 КПК, поверхово з’ясовуються обставини кримінального
правопорушення, що призводить до його помил-

2
В редакції Закону від 21 червня 2001 р. № 2533‑ІІІ із змінами, внесеними згідно з Законом
від 11 лютого 2010 р. № 1876‑VI.

3
Із змінами, внесеними згідно з постановами Пленуму Верховного Суду України № 18 від
10 грудня 2004 р., № 8 від 12 червня 2009 р. та № 11 від 6 листопада 2009 р.
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В ухвалах (постановах) про закриття провадження (справи) не розкривалася суть обвинувачення, не вказувалися підстави для звільнення
особи від кримінальної відповідальності тощо.
Мотивувальні частини таких рішень інколи
складали два-три речення.
Зазначені помилки, як і безпідставне звільнення особи від кримінальної відповідальності
чи кримінального покарання, тягне за собою
безкарність, спонукає певних осіб до вчинення
інших злочинів і залишає незахищеними права
та інтереси потерпілих.
Ураховуючи викладене, судам слід детально
вивчати матеріали кримінальних проваджень
(справ) та не допускати в майбутньому порушень матеріального і процесуального законів.
Зокрема, судам слід звертати увагу на таке:
– у разі розгляду у підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора, слідчого (за згодою прокурора) про звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у
зв’язку із закінченням строків давності необхідно керуватись статтями 12, 44, 49 КК та статтями
283—288, 314, 315, 368—372 КПК;
– у разі настання обставин, передбачених
час
тинами 1—4 ст. 49 КК, під час розгляду судом справи з обвинувальним актом та наявності
згоди обвинуваченого (підсудного) на закриття
справи за такими обставинами необхідно керуватися статтями 12, 44, 49 КК та статтями 283—
288, 337, 345—380 КПК;
– якщо передбачені частинами 1—4 ст. 49 КК
обставини настають під час перегляду справи
апеляційним (касаційним) судом та є згода обвинуваченого (підсудного) на закриття справи
за такими обставинами, необхідно керуватися
статтями 12, 44, 49 КК та статтями 283—288, 337,
342—380, 392—396, 401, 404—422, 430, 433—442,
532—534 КПК;
– якщо підсудний заперечує проти звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття справи у зв’язку із закінченням строків
давності, то суд, розглянувши справу в повному
обсязі в загальному порядку, ухвалює обвинувальний вирок (у разі доведення винуватості),
призначає покарання та звільняє від покарання
на підставі статей 12, 49, ч. 5 ст. 74 КК і відповідних статей КПК.
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кової правової кваліфікації, не з’ясовується думка потерпілих про можливість звільнення підозрюваного (обвинуваченого) від кримінальної
відповідальності, у кримінальних провадженнях
немає об’єктивних даних, які б свідчили про те,
що потерпілі ознайомлені з клопотаннями про
звільнення підозрюваного (обвинуваченого) від
кримінальної відповідальності.
У чинному КПК не міститься аналогічна за
змістом ст. 111 КПК 1960 р. стаття, однак, судді
про
довжують її застосовувати, незважаючи на
те, що відповідно до вимог п. 10 розд. ХІ «Перехідні положення» КПК кримінальні справи, які
на день набрання чинності цим Кодексом не направлені до суду з обвинувальним висновком,
постановою про направлення справи до суду
для вирішення питання про звільнення особи
від кримінальної відповідальності, надсилаються
до суду та розглядаються судами першої, апеляційної, касаційної інстанцій і Верховним Судом
України згідно з положеннями цього Кодексу.
Суди застосовували положення КПК 1960 р.,
в поодиноких випадках — норми чинного КПК,
та закривали провадження у справах і звільняли
осіб від кримінальної відповідальності у зв’язку
із закінченням строків давності постановами,
хоча, відповідно до ст. 369 КПК, судові рішення
щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності та закриття провадження у справі
у зв’язку із закінченням строків давності має
оформлюватись ухвалою.
Суди допускали такі помилки:
– застосовували одночасно положення статей
70, 75 КК та ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК;
– ухвалюючи вироки, застосовуючи положення ч. 5 ст. 74 КК, суди не завжди вказували у
мотивувальній частині вироку, чому саме застосовують норми цієї статті; обґрунтовуючи звільнення особи від покарання, суди керувалися
тільки ст. 49 КК, що є неприпустимим;
– ухвалюючи рішення про звільнення особи
від кримінальної відповідальності або покарання, суди посилалися на статті 12, 44, 49, ч. 5 ст. 74
КК без посилання на статті чинного КПК або посилалися на статті КПК 1960 р.;
– ухвалюючи вирок, суди не завжди детально
перевіряли строки давності притягнення осіб до
кримінальної відповідальності.

Із зарубіжного досвіду

Правовий статус асистента судді:
новий інститут у світлі судової реформи

Із зарубіжного досвіду

Звертаючись до правового статусу суб’єктів судової діяльності у за
А.О. Селіванов,
рубіжних країнах, для порівняння доцільно проаналізувати вітчизняне
доктор юридичних наук,
професор, академік
право і законодавство у сфері правосуддя.
Національної академії правових
Юридична наука ще не дала остаточного висновку щодо існуван
наук України
ня судового права як галузі права. Дискусія, що час від часу виникає з

приводу предмета судового права, не виходить за межі ставлення нау
ковців і суддів до термінологічного визначення і предметного обсягу
знань його змісту.
Розмірковувати про предмет галузі чи підгалузі права абстрактно
немає сенсу, оскільки загальна думка фахівців із публічного права всіх
процесуальних напрямів у законодавстві заснована на аналізі мате
ріального права. Через це суд розглядають за двома самостійними кри
теріями — як орган державної судової влади і як структурну організа
цію законодавчо визначеного процесу вирішення спорів. У той же час
Summary
згідно з Конституцією і законами України суд єдиний здійснює право
The author of the article analyses судити і тому в його діяльності можна знайти різноманітні функції, в
the legal status of the court as a тому числі й обслуговування (забезпечення) визначеного законом для
legal entity with a special status громадян і юридичних осіб доступу до правосуддя. Проте суд має особ
and the German model of inter
ливий конституційно-правовий статус юридичної особи публічного
nal court management. He also
proposes to introduce the estab права, оскільки визначення юридичної особи для органів правосуд
lished post of judicial assistant дя, як для всіх інших юридичних осіб в Цивільному кодексі України,
into Ukrainian court proceedings не можна вважати таким, що властиве йому за формально-правовими
and makes reference to his/her ознаками. Таким чином, перед нами постає проблема, коли місцеві су
functional responsibilities to be ди, в тому числі й апеляційні, все частіше стають суб’єктами відпові
prescribed by the law
дальності за позовами громадян (цивільними та адміністративними)
до місцевих судів щодо порушень прав громадян на судовий захист і
створення перешкод у доступі до правосуддя.
Для того, щоб з’ясувати цю правову реальність взаємодії суду з гро
мадянами (позивачами і відповідачами), важливо насамперед викори
стати наукову думку. Так професор Київського державного університету
ім. Т.Г. Шевченка Г.К. Матвєєв як цивіліст був прихильником теорії «ко
лективної волі», за якою вина юридичної особи — це колективне, загаль
не психологічне відношення і тому вину юридичної особи він визначав
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до провадження адміністративних судів та роз
гляді ними адміністративних позовів до судів
і суддів» в сучасний період не може слугувати
орієнтиром із достатніми аргументами право
розуміння щодо нової як адміністративної, так і
цивільно-правової практики, що виникає в пуб
лічно-правовій та приватно-правовій практиці,
ініційованій громадянами. Суди і судді, як це
вказується у роз’ясненні, не є суб’єктами влад
них повноважень, які здійснюють владні управ
лінські функції відповідно до положень статей
2, 3, 17, 50 Кодексу адміністратив
Щодо проблеми вини суду як юридичної особи з особливим ста- ного судочинства України. Проте
тусом, коли ідентифікація суб’єкта визначається офіційною уточнення судової компетенції та
посадовою особою (суддею або працівником апарату суду),
нормативні винятки для судів у
сумнівно, що існує потреба доказування винуватості всіх потаких
положеннях мав би офіцій
садових осіб, які діють від імені суду в цілому
но витлумачити Конституційний
Суд України. Проте Верховний
Суд України щодо цього питання до нього не
Наприклад, заявляючи позов до держави в особі
Ковпаківського районного суду м. Суми, громадя звертався.
нин К. (у справі про стягнення аліментів) вказав,
Не маючи відповідей на важливі питання за
що суд першої інстанції не перевірив інформа стосування «подвійної юрисдикції», судді нама
цію, викладену в заяві, про строки витребуван гаються знайти вихід із правової ситуації.
ня доказів і безпідставно зробив за
Наукові дослідження у сфері правосуддя вказують на труднощі,
пити до Російської ФМС і приватної
пов’язані
з зовнішнім впливом на суддів, коли вони потребують
фірми, в яких поширив конфіденційну
захисту від цивільних та адміністративних позовів, а судовий
інформацію про нього та втрутив
процес від тиску і переваг позивачів або відповідачів та їх мася у його особисте життя. Ця справа
теріальних чи управлінських можливостей, намагань схилити
вирішувалася два роки і дев’ять міся
правосуддя на свій бік. У такому разі суддівський імунітет не
ців. У іншому випадку суддя цього ж
спрацьовує
суду всупереч вимогам ч. 3 п. 2 ст. 122
Цивільного процесуального кодексу
Наприклад, у справі громадянина Б. у Дзер
України відкрила щодо громадянина К. проваджен
ня за новим позовом про позбавлення батьківства, жинському районному суді м. Харкова суддя в
хоча в цьому суді вже слухалась зазначена справа, ухвалі установив вимогу для громадянина зазна
яка аналогічна за предметом, між тими ж сторо чити процесуальний статус апеляційного суду і
за цих підстав перейшов на формальні ознаки від
нами і з тих самих підстав. Розгляд нового спору
тривав у цьому суді 17 місяців. Отже, громадя мови у розгляді та передачі справи до іншого суду.
Наукові дослідження у сфері правосуддя вка
нин К. правомірно оспорював до Печерського ра
йонного суду м. Києва наявні обставини з пред’яв зують на труднощі, пов’язані з зовнішнім впли
вом на суддів, коли вони потребують захисту від
ленням позову до української держави в особі
цивільних та адміністративних позовів, а судо
Ковпаківського районного суду м. Суми.
вий процес від тиску і переваг позивачів або від
Таким чином, щодо проблеми вини суду як
повідачів та їх матеріальних чи управлінських
юридичної особи з особливим статусом, коли
ідентифікація суб’єкта визначається офіцій можливостей, намагань схилити правосуддя на
ною посадовою особою (суддею або працівни свій бік. У такому разі суддівський імунітет не
спрацьовує.
ком апарату суду), сумнівно, що існує потреба
Під час судової реформи важливо знайти нові
доказування винуватості всіх посадових осіб,
які діють від імені суду в цілому. Натомість по умови для незалежного і справедливого право
суддя. Це стосується, зокрема, впровадження но
станова Пленуму Верховного Суду України від
вого підходу до управління справами в судах, які
12 червня 2009 р. № 6 «Про деякі питання, що
критично перевантажені кількістю судових по
виникають у судовій практиці при прийнятті
зовів. Йдеться про функціональне вивільнення
1  
Див.: М а т в е е в Г. К . Психологический аспект вины советских юридических
від особистої участі суддів у прийомі та розгляді
лиц // Советское государство и право. — 1978. — № 8. — С. 41.
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як особливу вину колективу   1. Щодо цього по
стає питання, чи може колектив суду відповідати
в позовному провадженні за винні дії суддів або
працівників апарату судів, якщо шкода, спричи
нена ними внаслідок порушення своїх службових
обов’язків, але дії відбувалися в суді як юридич
ній особі публічного права? Чи є протиставлен
ням дії судді або працівника апарату суду діям
юридичної особи («колективній волі»), яка спри
чинила в результаті порушень певні негативні
моральні й матеріальні наслідки громадянину.

Із зарубіжного досвіду

після реєстрації будь-яких процесуальних доку
ментів, у тому числі позовів, заперечень на них,
апеляційних скарг і заяв, клопотань тощо, які
надходять до суддів на першій стадії судового
провадження. Адже це не тільки забирає у суддів
багато часу для ретельних перевірок реквізитів,
сплати судового збору, визначення підсудності,
підготовки процесуальних ухвал, але й пов’язано
з ризиками допущення помилок у правових оцін
ках або відхилень технічного характеру в досу
дових процедурах у конкретних судових справах.

посади асистента судді (Rechtspfleger). Закон
Федеративної Республіки Німеччини «Про інсти
тут асистента судді»   2 (далі — Закон) був прийня
тий 5 листопада 1969 р. (зі змінами 2013 р.).
Розглянемо цей інститут з позиції можливого
впровадження в українське судочинство, оскіль
ки статус асистента як процесуального суб’єкта,
повинен регулюватися виключно законом.
По-перше, щодо статусу асистента судді в ні
мецькому Законі, то він обумовлює його проце
суальні обов’язки розглядати й компетентно ви
рішувати всі адресовані до суду
Суддя повинен «спостерігати» за всіма процедурами допуску звернення від потенційних і ви
до правосуддя, але виконувати їх має за окремим законом інша знаних процесуальними законами
особа, що не здійснює правосуддя. На нашу думку, йдеться про учасників судового проваджен
новий інститут сприяння суддівській діяльності. При само- ня. Асистенти суддів входять до
стійному статусі компетентна особа повинна наділятися складу колегій, які виконують свої
спеціальними повноваженнями, мати встановлені законом функції під «спостереженням» суд
повноваження для процесуальних відносин забезпечення додів, і становлять підготовчу служ
ступу до правосуддя, насамперед у місцевих судах
бу. Вона є самостійною структу
рою, що має довіру суду за законом
Не буде зайвим розглянути питання стосовно
і безпосередньо вступає у зовнішні відносини з
того, що такі види суддівської діяльності не мож учасниками судових проваджень. Зарахування
на відносити до правосуддя, яке має здійснювати
на посаду асистента пов’язане з кваліфікаційни
виключно суддя. Наше доктринальне бачення су ми вимогами бездоганності та професіоналізму в
дочинства як розгляд судових спорів по суті з до судовій діяльності. Проте особа за такими крите
ріями проходить трирічне стажування і складає
триманням судових процедур жодним чином не
принижує ролі закону, який встановлює всі мож іспит. При цьому навички і знання, що необхід
ні для виконання повноважень асистента судді,
ливі права й обов’язки суб’єктів процесу. Разом
включають наукову підготовку і засвоєння прак
з тим зазначимо, що реальний статус учасників
судового провадження проявляється тільки у до тики професійних навичок.
Практичне навчання асистентів (їх ще на
судових відносинах.
зивають «судові клерки») не може тривати мен
Таким чином, наша позиція полягає у тому, що
суддя повинен «спостерігати» за всіма процедура ше одного року. Це стосується всіх, хто виконує
обов’язки асистента судді та претендує на посаду
ми допуску до правосуддя, але виконувати їх має
судді або стажера.
за окремим законом інша особа, що не здійснює
Згідно з § 3 Закону асистенту судді передають
правосуддя. На нашу думку, йдеться про новий ін
ститут сприяння суддівській діяльності. При са ся такі судові справи: а) у повному обсязі спра
ви суду нижчої інстанції; б) об’єднані цивільні
мостійному статусі компетентна особа повинна
наділятися спеціальними повноваженнями, а та справи, а також справи щодо сімейних питань та
добровільної підсудності; в) стосовно кредитних
кож мати встановлені законом повноваження для
питань і надання кредитів на оренду земельних
процесуальних відносин забезпечення доступу до
правосуддя, насамперед у місцевих судах.
ділянок; г) що стосуються шлюбно-майнового
Натомість важливо дослідити, яким чином
реєстру; ґ) щодо всіх питань за заявами позива
ця особа може сприяти дотриманню прав і вико чів; д) стосовно питання про примусовий продаж
майна з аукціону та секвестрацію; е) щодо питан
нанню своїх обов’язків учасниками процесу, що
мають намір або вже вступають у правовідноси ня про неплатоспроможність та ін.
Ця категорія справ містить велику кількість
ни з судом. За наявності величезної кількості су
дових актів, які приймають суди, і значних ви документів, які потребують ретельної перевір
ки і підтвердження для того, щоб суддя міг орі
трат часу для опрацювання суддями документів
згідно з вимогами законів є всі підстави розгля єнтуватися у реально існуючих правовідноси
нути європейський досвід на прикладі німецької
нах. Тому в законі зазначені всі категорії справ
моделі внутрішнього управління в судах і про 2  
Див.: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/rpflg_1969/gesamt.pdf
аналізувати доцільність запровадження штатної
(Тут і далі — переклад автора).
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судді: він є фактично незалежним і обмеженим
рамками права і закону.
Отже, у місцевих судах Німеччини введення
інституційно-правової посади асистента судді
було цілком виправданим, оскільки таким чином
статус судді юридично і фактично набув значен
ня представника судової влади, якому допомагає
«судовий клерк».
Рано чи пізно в Україні реалізація Закону від
2 червня 2011 р. № 3460-VI «Про безоплатну пра
вову допомогу» стане іманентною функцією міс
цевих органів правосуддя і саме місцеві суди, що
розглядають основну масу спорів, вимагають на
дати свої ресурси для громадян, що позитивно
вплине на авторитет і довіру населення до судів.
У них мають бути такі висококваліфіковані поса
дові особи (не судді), що будуть здійснювати осо
бисті контакти з громадянами і по суті надавати
юридичні послуги щодо конкретних життєвих
обставин зовнішніх судових відносин.
По-друге, аналізуючи Закон,
У місцевих судах Німеччини введення інституційно-правової очевидно, що до якісних парамет
посади асистента судді було цілком виправданим, оскільки та- рів статусу «судових клерків» від
ким чином статус судді юридично і фактично набув значення носяться спеціальні засоби пра
представника судової влади, якому допомагає «судовий клерк» вового захисту проти рішень
асистента судді, що встановлені
Характерною функцією асистента є обов’язок
§ 11 цього Закону. Якщо проти рішення за за
у разі, коли він стикається зі справами, розгляда гальним правом апеляції правовий захист не мо
ти які він Законом не уповноважений, переда же бути призначений, то протягом двох тижнів
вати їх на розгляд судді. Так, зокрема, Законом
подається скарга. Через пропуск строку її пода
передбачено, що під час обробки матеріалів, які
чі не передбачено його відновлення після усу
надійшли до суду, буде встановлено, що рішен нення перепон і фактів, що підтверджують від
ня Федерального конституційного суду чи спір
новлення попередніх прав і обґрунтовують це.
про рішення щодо відповідності органів влади
Задовольнити скаргу може асистент судді. Скарги,
Конституції Федеративної Республіки Німеччини
які він не задовольнив, виносяться на рішення
стосується цих правовідносин і відповідної ін суду. Закон передбачає, що судові заборони, рі
станції федеральної землі, асистент передає цю
шення або сертифікати, видані відповідно до по
справу судді, а також ті, що стосуються всіх пи ложень земельного кадастру, реєстрації судна
тань міжнародного права. У такому випадку за або порядку застосування процесуального зако
кон не обмежує суддю у часі обробки цього виду
ну в сімейних справах і в питаннях добровільної
справ. У разі ж повернення справи асистенту його
юрисдикції стали ефективними і не можуть бути
дії будуть обмежені правовим поглядом судді на
змінені, а також вони не підлягають оскарженню.
обставини справи.
До справ асистента судді не застосовується прин
Також у Законі зазначено, що за умови, якщо
цип обов’язковості присутності адвоката.
виникає конфлікт невизначеності судді з асистен
По-третє, варті уваги способи розподілу
том з приводу того, хто має розглядати справу, справ, які належать до розгляду в порядку пра
суддя приймає рішення про розгляд справи, яке
восуддя. У розд. 2 Закону зазначені питання під
оскарженню не підлягає. Якщо асистент, як са відомчості асистенту судді справ, перелік яких
мостійна процесуальна фігура, не передав таку
не може довільно звужуватися або розширюва
справу судді, вона не стає недійсною. Також у ра тися на розсуд судді. Проте за юридичним роз
зі, коли асистент не взяв від судді цю справу для
поділом повноважень для суддів у § 16 перед
опрацювання, справа за законом є дійсною і він
бачено, що до їх розгляду віднесені, наприклад,
зобов’язаний її розглянути. Характерно, що саме
питання спадщини і поділу коштів: а) справи су
Законом (§ 9) встановлено гарантії для асистента
ду з питань спадщини, опіки над встановленим
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у індивідуальному порядку, що стосуються
Цивільного процесуального кодексу Німеччини.
До них належать справи: про визначення ціни;
про дрібні кримінальні та адміністративні пра
вопорушення; про прийом декларацій; щодо
вартості юридичної допомоги, яка надавалась за
сімейними справами; з питань добровільної під
судності.
У § 4 Закону окремо зазначено обсяг передачі
справ асистенту, який має вживати всіх заходів
для того, щоб сприяти вирішенню доручених йо
му справ. Однак асистент судді не уповноважений
давати свідчення під присягою чи клятвою, при
значати чи сприяти у кримінальних справах про
позбавлення волі (якщо це не заходи приведен
ня вироку до виконання), накладати покарання,
пов’язане з позбавленням волі чи дисциплінар
ний арешт. Також, коли це стосується виправних
чи захисних заходів, асистенту надається право
ініціювати примус.

стосується штрафів та грошових збитків, то від
повідні справи передаються асистенту судді, як
що відповідні угоди та право розгляду рішення
передані асистенту судді у виконавчому про
вадженні (§ 22 Закону). До обов’язків асистен
та судді не входить згідно з Законом виконання
інших обов’язків службовців апарату (канцеля
рії) судів. Уповноважений суддя за цим Законом
зобов’язаний вирішувати питання в офіційній
процедурі з дотриманням усіх вимог відповідних
галузей судового розгляду, оскільки це стосуєть
ся передачі асистенту справ (підві
Новий інститут асистента судді може допомогти зблизити домчих асистенту), зокрема, справ
судову владу з громадянами, розвантажити суддів для гли- конфіскації, прокуратури в галу
бокого судового аналізу складних правовідносин в ім’я права і зі кримінального судочинства та
справедливого правосуддя
приведення у виконання штрафів.
Проведений аналіз одного з
Отже, асистента судді Закон обмежує в реа інститутів посадових осіб, які беруть участь у
судочинстві Німеччини за спеціальним стату
лізації своїх повноважень, коли це стосується
справ економічно-фінансового характеру. Так, за
сом, переконливо підтверджує не тільки користь
§ 18 Закону «судовий клерк», як посадова особа,
цього досвіду для судочинства України, але і йо
не повинен протягом першого року після його
го раціональне значення для правосуддя в ціло
призначення займатися справами з питань бан му. Судова реформа повинна знайти такі прості
крутства, приймати рішення про застосування
й разом з тим ефективні способи зробити пра
для відкриття провадження, в тому числі призна восуддя в контексті панування права для тих,
чення захисника, у справах судового розподілу
хто звертається до суду. Не обов’язково справи
сум тощо. Для зазначеної компетенції асистента
в суді має розглядати саме суддя. Головне те, що
судді, який бере на себе для ведення справи, в
новий інститут асистента судді може допомогти
Законі конкретно визначаються цивільно-пра зблизити судову владу з громадянами, розван
вові спори (§ 20); провадження про правову до тажити суддів для глибокого судового аналізу
помогу (п. 4 § 20), питання про нормативні копії
складних правовідносин в ім’я права і справед
та копії судових рішень. Існуюче в німецькому
ливого правосуддя. Хіба потрібні додаткові ар
правосудді установче провадження передбачає
гументи, щоб ті, хто називає себе реформатора
безпосередню участь асистента судді, зокре ми, не захоплювалися ідеями «дрібної» судової
ма, встановлення гонорару адвоката відповідно
реорганізації, або скорочували фахову судо
до § 11 «Закону про юридичні збори»   4. Що ж
ву спеціалізацію, коли це суперечить вимогам
ст. 126 Конституції України, а шукали і збирали
3  
Див.: Гражданское уложение Германии. Вводный закон к гражданському уложе«краплинки» корисного досвіду, зокрема в краї
нию. — М., 2004. — 816 с.
нах Європейського Союзу!
4  
Див.: http://www.gesetze-im-internet.de

Із зарубіжного досвіду

обсягом спадщини чи управління нею за § 14
згідно з Законом про перенесення виключених
справ та правовий статус дитини; б) призначен
ня виконання заповіту (§ 2200 Цивільного кодек
су Німеччини   3; далі — ЦКН); в) рішення сто
совно вимоги особи, яка надає спадщину, щодо
управління шляхом позбавлення заповіту чин
ності (речення 2 абзац 2 § 2216 ЦКН); г) рішення
стосовно розходження думок різних виконавців
заповіту (§ 2224 ЦКН); ґ) звільнення виконавця
заповіту через важливу причину (§ 2227 ЦКН).

ОГОЛОШЕННЯ
У зв’язку з втратою вважаються недійсними такі посвідчення працівників апарату
Верховного Суду України:
– провідного спеціаліста, видане на ім’я Базилян Наталії Григорівни, № 35/12;
– головного консультанта, видане на ім’я Золотаря Михайла Михайловича, № 121/12;
– головного консультанта, видане на ім’я Майданик Наталії Романівни, № 8/14.
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Інформація про виконання бюджету Верховним Судом України
як головним розпорядником коштів державного бюджету за 2014 р.
Верховний Суд України

060

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(КВК)

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету:

Основною метою діяльності Верховного Суду України є виконання функцій найвищого судового органу в системі судів
загальної юрисдикції в Україні, забезпечення єдиної практики правозастосування всіма судами загальної юрисдикції, здійс
нення правосуддя на засадах верховенства права, забезпечення кожному права на справедливий суд та захист інших прав і
свобод людини й громадянина, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

1) перегляд справ з підстав неоднакового застосування судами (судом) касаційної інстанції однієї й тієї ж норми мате
ріального права в подібних правовідносинах у порядку, передбаченому процесуальним законом;
2) перегляд справ у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення
Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом;
3) надання висновків про наявність чи відсутність у діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної
зради або іншого злочину; внесення за зверненням Верховної Ради України письмового подання про неможливість виконан
ня Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я;
4) звернення до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офі
ційного тлумачення Конституції та законів України.

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної
класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
Верховний Суд України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(тис. грн)

Код програмної класифікації видатків та
кредитування бюджету / код економічної
класифікації видатків бюджету або код
кредитування бюджету

Код функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету

за 2014 р.

Найменування
згідно з програмною
класифікацією видатків
та кредитування бюджету

1

2

3

план на 2014 р.
з урахуванням
внесених змін

касове виконання
за 2014 р.

план на 2014 р.
з урахуванням
внесених змін

касове виконання
за 2014 р.

Разом

касове виконання
за 2014 р.

Видатки всього за головним розпорядником коштів
державного бюджету, в т. ч.

Спеціальний фонд

план на 2014 р.
з урахуванням
внесених змін

Загальний фонд

4

5

6

7

8

9

100 294,40

93 478,07

8 897,64

4 032,52

109 192,04

97 510,59

3 767,60

2 209,19

103 337,00

95 433,88

2000

0330

Поточні видатки

99 569,40

93 224,69

2100

0330

Оплата праці і нарахування
на заробітну плату

76 653,50

71 333,77

76 653,50

71 333,77

2110

0330

Оплата праці

58 127,80

53 505,50

58 127,80

53 505,50

2111

0330

Заробітна плата

58 127,80

53 505,50

58 127,80

53 505,50

2120

0330

Нарахування на оплату праці

18 525,70

17 828,28

18 525,70

17 828,28

2200

0330

Використання товарів і послуг

3 968,30

3 000,26

3 507,60

1 950,59

7 475,90

4 950,85

2210

0330

Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар

482,30

369,78

1 762,80

775,70

2 245,10

1 145,48
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Інформація про виконання бюджету Верховним Судом України за 2014 р.

Завдання головного розпорядника коштів державного бюджету:

Інформація про виконання бюджету Верховним Судом України за 2014 р.

1

2

2240

0330

2250

0330

2270

0330

2271
2272

4

5

6

7

8

9

Оплата послуг (крім комунальних)

647,90

505,51

1 744,80

1 174,89

2 392,70

1 680,40

Видатки на відрядження

50,00

0,47

50,00

0,47

Оплата комунальних послуг
та енергоносіїв

2 773,10

2 114,20

2 773,10

2 114,20

0330

Оплата теплопостачання

1 450,00

814,78

1 450,00

814,78

0330

Оплата водопостачання
і водовідведення

66,10

66,10

66,10

66,10

2273

0330

Оплата електроенергії

1 257,00

1 233,32

1 257,00

1 233,32

2280

0330

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального)
значення

15,00

10,30

15,00

10,30

2282

0330

Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм,
не віднесені до заходів розвитку

15,00

10,30

15,00

10,30

2600

0330

Поточні трансферти

18 891,50

18 890,55

18 891,50

18 890,55

2610

0330

Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам,
організаціям)

18 891,50

18 890,55

18 891,50

18 890,55

2800

0330

Інші поточні видатки

56,10

0,11

260,00

258,60

316,10

258,71

3000

0330

Капітальні видатки

725,00

253,38

5 130,04

1 823,33

5 855,04

2 076,71

3100

0330

Придбання основного капіталу

725,00

253,38

5 130,04

1 823,33

5 855,04

2 076,71

3110

0330

Придбання обладнання
і предметів довгострокового
користування

725,00

253,38

3 664,20

357,49

4 389,20

610,87

3130

0330

Капітальний ремонт

1 151,70

1 151,70

1 151,70

1 151,70

3132

0330

Капітальний ремонт інших об'єктів

1 151,70

1 151,70

1 151,70

1 151,70

3140

0330

Реконструкція та реставрація

314,14

314,14

314,14

314,14

0330

Реставрація пам'яток культури,
історії та архітектури

314,14

314,14

314,14

314,14

8 897,64

4 032,52

109 192,04

97 510,59

3143

3

в т.ч. за бюджетними програмами
601010

Здійснення правосуддя
Верховним Судом України

100 294,40

93 478,07

2110

0330

Оплата праці

58 127,80

53 505,50

58 127,80

53 505,50

2120

0330

Нарахування на оплату праці

18 525,70

17 828,28

18 525,70

17 828,28

2210

0330

Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар

482,30

369,78

1 762,80

775,70

2 245,10

1 145,48

2240

0330

Оплата послуг
(крім комунальних)

647,90

505,51

1 744,80

1 174,89

2 392,70

1 680,40

2250

0330

Видатки на відрядження

50,00

0,47

50,00

0,47

0330

Оплата комунальних послуг
та енергоносіїв

2 773,10

2 114,20

2 773,10

2 114,20

2282

0330

Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів
розвитку

15,00

10,30

15,00

10,30

2610

0330

Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам,
організаціям)

18 891,50

18 890,55

18 891,50

18 890,55

2800

0330

Інші поточні видатки

56,10

0,11

260,00

258,60

316,10

258,71

0330

Придбання обладнання
і предметів довгострокового
користування

725,00

253,38

3 664,20

357,49

4 389,20

610,87

2270

3110

38

0330

3130

0330

Капітальний ремонт

1 151,70

1 151,70

1 151,70

1 151,70

3140

0330

Реконструкція та реставрація

314,14

314,14

314,14

314,14
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Б.О. Потильчак,
викладач кафедри правознав
ства Інституту політології
та права Національного
педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова

Summary
The article deals with the special
features of organizational struc
ture and activities of the Supreme
Court of the Ukrainian SSR du
ring 1943—1945 on the territory
of republic liberated from the oc
cupants. Through analyzing his
torical material the author keeps
track of one of the stages of for
mation and improvement of the
judicial system of Ukraine

В історії Верховного Суду України були нелегкі часи Другої світової війни. Через нацистську окупацію система загальних судів УРСР
упродовж майже року не працювала. Поступово відновивши діяльність на визволених територіях лише навесні 1943 р., суди відчули на
собі всі труднощі роботи в умовах триваючої війни, руйнації господарства, браку життєво необхідних ресурсів, загального зубожіння
населення країни, що посилювались складною криміногенною ситуацією. Вивчення цього непростого але надзвичайно цінного історичного досвіду, врахування його уроків особливо актуальні сьогодні —
у період проведення в Україні судової реформи. Наукова актуальність
проблеми організаційно-структурної розбудови у Верховному Суді
УРСР на завершальному етапі Другої світової війни полягає в тому,
що у вітчизняній історико-правовій науці майже немає досліджень
на цю тему.
Чи не єдиною працею, автор якої побіжно торкається окреслених питань, є монографія відомого вітчизняного правника радянської епохи, багаторічного заступника Голови Верховного Суду УРСР
Д.С. Сусла  1. Про відновлення та організацію роботи Верховного Суду
УРСР у період після окупації згадують у статті «Становлення і розвиток Верховного Суду України» О.Л. Копиленко, В.Д. Гончаренко
та О.В. Зайчук   2. Питанню поновлення діяльності та організації роботи Верховного Суду УРСР на початку визволення України
від нацистських окупантів присвячена одна зі статей автора цього
дослідження  3.
Зважаючи на стан вивчення загальної проблеми історії
Верховного Суду УРСР в роки Другої світової війни, вважаємо за
1
Див.: С у с л о Д . С . Історія суду Радянської України (1917—1967 рр.): монографія [Текст] / Д.С. Сусло. — К., 1968. —
236 с.
2
Див.: К о п и л е н к о О . Л . Становлення і розвиток Верховного Суду України [Текст] / О.Л. Копиленко, В.Д. Гончаренко,
О.В. Зайчук // Вісник Верховного Суду України. — 2003. — № 1. — С. 2—11.
3
Див.: П о т и л ь ч а к Б . О . Верховний Суд Української РСР у 1943 році: поновлення діяльності та організаційна практика [Текст] / Б.О. Потильчак // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: науково-практичний збірник [Серія: Право та державне управління]. — 2012. — № 3. — С. 39—43.
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Верховний Суд УРСР у 1943—1945 рр.:
організаційна діяльність і структурна
розбудова

необхідне здійснити історичну реконструкцію
особливостей організаційного адміністрування і розбудови структури вищого органу в си
стемі судоустрою республіки в ході відновлення його діяльності у 1943—1945 рр.
З початком війни нацистської Німеччини
проти СРСР та окупації території України діяльність Верховного Суду УРСР було перервано. Разом з іншими вищими органами влади
установу в серпні 1941 р. евакуювали спочатку до Харкова, а в листопаді — на територію
Російської СФСР — до Саратова. У 1942 р. кількісно значно зменшений апарат Верховного
Суду УРСР перебував у Москві   4. Умови для
відновлення роботи вищого органу в системі
судоустрою республіки склалися у січні 1943 р.
внаслідок переможного для радянських військ
завершення Сталінградської битви   5.
21 січня 1943 р., ще перебуваючи в Москві,
офіційно поновлює свою діяльність Верховний
Суд УРСР. Тимчасово виконуючим обов’язки
його Голови нарком юстиції СРСР призначив
Мусія Григоровича Розанова   6. Тоді ж було
прийнято рішення про негайне розгортання
діяльності вищого судового органу УРСР на
визволеній території республіки. Вже 24 січня 1943 р. М.Г. Розанов від’їздить у службове
відрядження до щойно визволеного від окупантів м. Старобільська Ворошиловградської
області для організації тут роботи Верховного
Суду УРСР   7. Із січня по березень 1943 р. апарат Верховного Суду УРСР фактично перебував
у зародковому стані. Так, згідно з пояснювальною запискою до фінансового звіту за 1943 р.
штат установи до кінця березня того року складався з однієї штатної одиниці — заступника
Голови Суду, який і виконував обов’язки його керівника. Саме цю штатну посаду займав
М.Г. Розанов   8.
Прибувши до Старобільська 5 лютого
1943 р.   9, М.Г. Розанов береться за вирішення нагальних організаційних питань: облаштування приміщення Суду, формування його
колегіального складу й апарату забезпечення
4

Див.: С у с л о Д . С . Зазнач. праця. — С. 182.

Див.: К л ю є н к о Д . М . В боях за визволення України [Текст] / Д.М. Клюєнко. — К.,
1984. — С. 7—10.

діяльності. У кінці березня 1943 р. штатний
склад Верховного Суду УРСР збільшується до
трьох посад — заступника Голови і двох членів
Верховного Суду   10. У квітні 1943 р. до штатного складу суддів Суду входили вже п’ятеро
осіб: заступник Голови Суду в цивільних справах М.Г. Розанов (до квітня 1943 р. виконував
обов’язки його Голови), заступник Голови Суду в
кримінальних справах Дмитро Спиридонович
Сусло та три члени Суду   11. Водночас формується штат технічного апарату (керуючий справами, секретар Голови Суду, секретарі судових
колегій і судових засідань, друкарки і коректори, експедитори, консультанти). За дорученням
ЦК КП(б)У та РНК УРСР з метою допомоги у
відновленні мережі місцевих судів і контролю за цим процесом М.Г. Розанов і Д.С. Сусло
протягом квітня—серпня 1943 р. відвідують
визволені від німецьких військ райони. За документами з архівних справ можна прослідкувати географію цих
службових відряджень:
Кабичине, Білолуцьк,
Новопсков, Дворічна,
Харків   12.
26 квітня 1943 р. наказом наркома юстиції СРСР № 230-л на посаді Голови Верховного
Суду УРСР було поновлено його довоєнного
Голова Верховного Суду УРСР К.Т. Топчій
керівника — Костянтина
Тимофійовича Топчія   13. З аналізу архівних документів видно, що обов’язки Голови Верхов
ного Суду УРСР у липні—серпні 1943 р. все ж
продовжував виконувати М.Г. Розанов. У липні
1943 р. Верховний Суд переїздить далі на звільнену територію республіки — до містечка Дворічна
Харківської області   14. 23 серпня 1943 р. від фашистів було визволено першу радянську столицю України, а наступного дня разом із іншими
республіканськими урядовими установами до
Харкова переїздить і Верховний Суд УРСР. Новою
адресою вищого судового органу УРСР стає будинок на вул. Юр’ївській, 2, а до безпосереднього
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6
Див.: Накази № 1—97 Голови Верховного Суду УРСР з загальних питань і по особовому складу за 1943 р. // Центральний державний архів вищих органів влади
та управління України (далі — ЦДАВО України), ф. 24, оп. 16. — 1940—1964 рр.,
спр. 2, арк. 1.
7

Див.: ЦДАВО України, ф. 24, оп. 16, спр. 2, арк. 2.

Див.: Річний звіт про фінансово-господарську діяльність Верховного Суду за
1943 рік // ЦДАВО України, ф. 24, оп. 16, спр. 5, арк. 10.
8

9

Див.: ЦДАВО України, ф. 24, оп. 16, спр. 2, арк. 3.
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10
Див.: Отчет и информация о работе Военного Трибунала Войск НКВД Украинского округа и работе Верховного Суда УССР (10 июля 1943 г.—29 октября
1943 г.) // Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі —
ЦДАГО України), ф. 1. — Центральний комітет КП(б)У, оп. 23 — Загальний відділ
(Особливий сектор) 1940—1946 рр., спр. 684, арк. 1.
11

Див.: С у с л о Д . С . Зазнач. праця. — С. 186.

12

Див.: ЦДАВО України, ф. 24, оп. 16, спр. 2, арк. 13, 31.

13

Див.: ЦДАВО України, ф. 24, оп. 16, спр. 2, арк. 35а.

14

Див.: С у с л о Д . С . Зазнач. праця. — С. 184.

15
Див.: Приказы НКЮ УССР (директивные по оргвопросам и личному составу (9
февраля 1943 г.—30 декабря 1943 г.) // ЦДАВО України, ф. 8. — Народний комісаріат (міністерство) юстиції Української РСР, оп. 1л, спр. 2, арк. 36.; ЦДАВО України,
ф. 24, оп. 16, спр. 2, арк. 39.
16

Див.: ЦДАВО України, ф. 24, оп. 16, спр. 2, арк. 51.

17

Див.: ЦДАВО України, ф. 24, оп. 16, спр. 2, арк. 63.

18

Див.: ЦДАВО України, ф. 24, оп. 16, спр. 2, арк. 80.

У це же час тривав процес поповнення кадрового складу судових колегій. Найбільше до цього долучався республіканський Наркомат юстиції, що своїми рішеннями направляв на посади
членів суду фахових юристів або ж радянських
апаратників із досвідом. Так, 15 жовтня 1943 р.
наказом заступника наркома юстиції УРСР
старшого ревізора Управління судових органів
НКЮ Д.І. Чорпіту було звільнено із займаної
посади та направлено на роботу до Верховного
Суду УРСР, де його одразу ж призначили суддею кримінальної колегії  19. До кінця 1943 р. була
практично повністю відновлена і впорядкована
організаційна структура Верховного Суду УРСР
(див. схему на с. 42).
7 листопада 1943 р. від німецьких окупантів було визволено столицю Української РСР, а
невдовзі РНК УРСР ухвалює спеціальну постанову про переїзд до Києва уряду республіки та
інших центральних органів влади. Готуючи переїзд до Києва, керівництво Верховного Суду
УРСР у кінці грудня 1943-го—на початку січня 1944-го проводить масштабну кадрову ротацію. Наказом № 3 від 8 січня 1944 р. Д.С. Сусло
звільнив з роботи цілу групу з 20 працівників
технічного апарату Верховного Суду УРСР   20.
Ось як сім місяців потому про ці кадрові рішення писав у черговому звіті до ЦК КП(б)У
голова Верховного Суду УРСР К.Т. Топчій:
«[…] Всі канцелярські та обслуговуючі робітники, які працювали в Верховному Суді УРСР
у м. Харкові, звільнені […]»   21. Характерно, що
і в цих умовах керівництвом Верховного Суду
УРСР вживалися кроки і для посилення кадрового складу судових колегій. Наприклад, 6 січня
1944 р. виконуючою обов’язки члена Верховного
Суду було призначено Г.С. Чарську   22. Після таких кадрових змін у штаті Харківської групи
Верховного Суду УРСР залишалося 23 спів
робітники.
Для розміщення Верховного Суду в
Києві уряд Української РСР виділяє окремий чотирьохповерховий 34-кімнатний будинок на вул. Воровського, 16 (див. фото на
с. 45). Підготовкою переїзду апарату Суду
та організацією його роботи на постійному
19
Див.: Приказы НКЮ УССР (директивные по оргвопросам и личному составу
(9 февраля 1943 г.—30 декабря 1943 г.) // ЦДАВО України, ф. 8.— Народний комісаріат (міністерство) юстиції Української РСР, оп. 1л, спр. 2, арк. 61.
20
Див.: Накази № 1—192 Голови Верховного Суду по основній діяльності і по
особовому складу за 1944 рік. Оригінали (6 січня 1944 р.—31 грудня 1944 р.) //
ЦДАВО України, ф. 24, оп. 16, спр. 6, арк. 3—5.
21
Постановление Наркомюста и отчет о работе Верховного суда УССР (17 июля
1944 г.— 9 июля 1944 г.) // ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1371, арк. 1.
22

Див.: ЦДАВО України, ф. 24, оп. 16, спр. 6, арк. 2.
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керівництва Верховним Судом республіки стає
прибулий із Москви К.Т. Топчій   15.
Харківський період діяльності Верховного
Суду УРСР (серпень—грудень 1943 р.) відзначається напруженою організаційнійною роботою
його апарату та колегій. Наказом № 51 від 21 вересня 1943 р. заступник Голови Суду Д.С. Сусло
встановив порядок роботи його канцелярії.
Загальне керівництво апаратом канцелярії здій
снював керуючий справами Верховного Суду
(тоді на цій посаді працювала Ф.К. Орлова). До її
посадових обов’язків належали також перегляд
і обробка відкритого службового листування.
Правильне та грамотне оформлення поточної
документації судових колегій мали забезпечувати коректори. У безпосередньому підпорядкуванні керуючого справами Верховного Суду
УРСР були друкарка та експедитор   16.
Невдовзі було впорядковано посадові повноваження і службові обов’язки обох заступників
Голови Верховного Суду УРСР. 15 жовтня 1943 р.
спеціальним наказом Голова Верховного Суду
К.Т. Топчій «[…] з метою кращої організації роботи Верховного Суду […]» поклав на свого першого заступника Д.С. Сусла обов’язки керувати
роботою та аналізувати судову практику колегії в
кримінальних справах. Він також отримав право
на час відсутності Голови Суду підписувати протести на рішення місцевих судів, фінансові документи, розпоряджатися бюджетними коштами
установи. Другий заступник Голови Верховного
Суду УРСР М.Г. Розанов мав керувати роботою та
аналізувати судову практику цивільної колегії та
вирішувати господарські питання   17. Наприкінці
листопада 1943 р. посадові повноваження першого заступника Голови Верховного Суду УРСР були
доповнені — він почав керувати роботою з узагальнення судової практики, для чого Д.С. Суслу
підпорядковувалися штатні консультанти. За відсутності Голови Верховного Суду і його першого
заступника обов’язки керівника вищого судового
органу УРСР виконував другий заступник Голови
Суду М.Г. Розанов. Цим же наказом виконуючим
обов’язки заступника Голови Верховного Суду
було призначено Василя Григоровича Стеценка,
який одночасно мав керувати роботою кримінальної колегії та узагальнювати її судову практику  18.

Схема. Структура Верховного Суду УРСР у вересні—грудні 1943 р.

ВЕРХОВНИЙ СУД УРСР
Голова — К.Т. Топчій

Керуючий справами
Верховного Суду УРСР

Заступники Голови
Верховного Суду УРСР
1-й заступник
Д.С. Сусло

Секретаріат
Голови Суду

Ф.К. Орлова

2-й заступник
М.Г. Розанов

Консультанти

Канцелярія

СУДОВІ КОЛЕГІЇ

Спецчастина
Друкарське бюро
Експедиція

КРИМІНАЛЬНА КОЛЕГІЯ

ЦИВІЛЬНА КОЛЕГІЯ

Члени судової колегії

Члени судової колегії

Картотека
Архів
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Секретаріати (канцелярії) судових колегій

Господарська частина

Секретарі судових колегій

Комендант

Коректори судових колегій

Вахтери

Секретарі судових засідань

Прибиральниці
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Примітка. Схему складено автором за даними ЦДАВО України, ф. 24, оп. 16, спр. 2, арк. 51, 63, 80.

місці опікувалася створена в листопаді 1943 р.
Київська група Верховного Суду УРСР. Наказом
№ 88 від 20 грудня 1943 р. за підписом Д.С. Сусла
на вільні штатні посади співробітників апарату
Верховного Суду УРСР і на посади технічних та
господарських працівників зарахували 22 особи.
Завданням щойно укомплектованого технічного
апарату Верховного Суду була підготовка нового
приміщення до переїзду канцелярії та судових
колегій, його охорона та опалення   23. Усі підготовчі роботи з перїзду апарату і судових колегій
Верховного Суду УРСР до Києва були завершені
на початку січня 1944 р.   24.
23

Див.: ЦДАВО України, ф. 24, оп. 16, спр. 2, арк. 90—93.

24

Див.: ЦДАВО України, ф. 24, оп. 16, спр. 5, арк. 10.
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10 січня 1944 р., ще перебуваючи в Харкові,
Голова Верховного Суду УРСР К.Т. Топчій підписав наказ № 5, яким зобов’язав весь особовий
склад Верховного Суду УРСР 12 січня того ж
року переїхати до Києва. У списку на переїзд
значилися 23 особи: сам Голова Верховного
Суду УРСР К.Т. Топчій, обидва його заступники (Д.С. Сусло і М.Г. Розанов), судді Верховного
Суду (К.Г. Маркіянович, А.В. Бобриньова,
Г.С. Чарська, К.С. Шабаліна, А.С. Мамчур,
А.Д. Сахаров, Д.І. Чорпіта, О.К. Ішутін та ін.),
деякі працівники канцелярії та залишений
на роботі технічний персонал обох судових
колегій   25.
25

Див.: ЦДАВО України, ф. 24, оп. 16, спр. 6, арк. 34.

робочий день був затверджений для працівників технічного персоналу судових колегій (секретарі колегій, секретарі судових засідань),
бухгалтера і коменданта Суду, а також співробітниці друкарського бюро   30. Давалася взнаки
трив аюча війна.
У квітні 1944 р. К.Т. Топчій ініціював структурно-організаційні зміни в керівництві вищого
судового органу республіки. 7 квітня 1944 р. він
звільнив Д.С. Сусла з посади першого заступника Голови Суду, призначивши його заступником Голови Верховного Суду УРСР (яку обіймав
з часу відновлення роботи установи у 1943 р.), та
який, як і раніше, мав керувати провадженням
колегії у кримінальних справах, узагальнювати
її судову практику   31. 11 квітня 1944 р. Голова
Верховного Суду УРСР призначив своїм першим
заступником Петра Степановича Урізченка з
покладенням на нього обов’язків керувати узагальненням судової практики Суду, а за відсутності Голови — виконувати його обов’язки:
підписувати протести, фінансові документи,
розпоряджатися коштами. Як заступник голови Верховного Суду УРСР Д.С. Сусло надалі мав
керувати роботою кримінальної колегії, а також
узагальнювати її судову практику   32.
Перемога у війні та припинення воєнного
стану в західних регіонах СРСР викликали зміни в організації роботи Верховного Суду УРСР.
22 червня 1945 р. П.С. Урізченко підписав наказ
№ 69, яким змінив розпорядок роботи установи,
враховуючи обставини мирного часу. Із 25 червня 1945 р. для всіх працівників Верховного Суду
УРСР встановлювався 8-годинний робочий
день (із 9.30 до 18.00) з півгодинною обідньою
перервою. Водночас наказ містив конкретну
вказівку заступникам Голови: «[…] забезпечити виконання всієї роботи, яка надходить до
Верховного Суду […]». Це означало, що робочий день суддів і технічного апарату колегій залишався фактично ненормованим   33.
Щойно визволені від окупантів західні області Української РСР були предметом особ
ливої уваги керівництва Верховного Суду.
22 грудня 1944 р. Голова Верховного Суду
УРСР К.Т. Топчій підписав наказ № 186, яким
визначив відповідальними за «[…] систематичний контроль, проходження та правильне
30
Див.: Накази № 1—174 Голови Верховного Суду по основній діяльності і особовому складу за 1945 рік (3 січня 1945 р.—31 грудня 1945 р.) // ЦДАВО України,
ф. 24, оп. 16, спр. 14, арк. 23.

26

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1371, арк. 1.

27

Див.: ЦДАВО України, ф. 24, оп. 16, спр. 6, арк. 9, 9зв.

31

Див.: ЦДАВО України, ф. 24, оп. 16, спр. 6, арк. 55.

28

Див.: ЦДАВО України, ф. 24, оп. 16, спр. 6, арк. 43.

32

Див.: ЦДАВО України, ф. 24, оп. 16, спр. 6, арк. 58.

29

Див.: ЦДАВО України, ф. 24, оп. 16, спр. 6, арк. 52.

33

Див.: ЦДАВО України, ф. 24, оп. 16, спр. 14, арк. 74.
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З переїздом Верховного Суду УРСР на постійне місце роботи до Києва в його структурі,
штатах і персональному складі активізувалась
організаційна робота. К.Т. Топчій у звіті про роботу Верховного Суду УРСР за I півріччя 1944 р.
писав про цей період: «[…] У м[істі] Києві підібрано новий склад канцелярських та обслуговуючих робітників із числа реевакуйованих зі
сходу, і частково за рахунок старих робітників
Верховного Суду УРСР, які знаходилися на тимчасово окупованій території, але нічим себе не
скомпрометували. […] Переїзд зимою в зруйнований та пограбований німцями Київ і організація в цих умовах роботи Верховного Суду УРСР
на новому місці, були зв’язані з великими труднощами. Підбирання канцелярських та обслуговуючих робітників, обладнання приміщення та
інші господарські питання, починаючи від приміщення і закінчуючи паливом і канцелярським
приладдям в роботі Верховного Суду займали
значне місце […]»   26.
19 січня 1944 р. Голова Верховного Суду УРСР
підписав наказ, згідно з яким відбулися кадрові
зміни в складі технічного апарату кримінальної
та цивільної колегій   27. Тоді його формування
було в основному завершене, а в березні 1944 р.
в штатному розкладі Верховного Суду УРСР з’явилася посада судового виконавця   28.
Багатократне збільшення обсягів роботи канцелярії та обох колегій Верховного Суду
УРСР навесні 1944 р. призвело до чергових змін
у внутрішньому розпорядку роботи співробітників їх технічного апарату. Починаючи із
5 квітня 1944 р., робочий день для цих працівників встановлювався з 9.00 до 17.30 з півгодинною
перервою на обід — із 12.30 до 13.00. Свій прихід на роботу співробітники апарату Суду мали
реєструвати у спеціальному журналі. Робочий
день членів Верховного Суду, як і раніше, залишався ненормованим  29. Такий розпорядок роботи апарату Верховного Суду УРСР зберігався до початку останнього року війни. 12 лютого
1945 р. Голова Верховного Суду УРСР К.Т. Топчій
встановив для суддів 12-годинний робочий день
(з 10.00 до 22.00) з годинною перервою на обід
(із 16.00 до 17.00). Технічні працівники апарату
Суду з 8-годинним робочим днем (експедитори,
реєстратори, друкарки, коректори, кур’єри та
ін.) відтоді працювали без перерви. 12-годинний
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вирішення кримінальних і цивільних справ по
західним областям УРСР […]» своїх заступників — Д.С. Сусла (кримінальна колегія) та
М.Г. Розанова (цивільна колегія). В обох колегіях були визначені й судді, яким доручалося
касаційне та наглядове провадження у справах, що розглядалися в судах західних областей
Ураїни   34.
За рішенням ЦК КП(б)У в кінці травня 1945 р.
Голову Верховного Суду УРСР К.Т. Топчія було
призначено першим секретарем Полтавського обкому КП(б)У. Близько трьох місяців обов’язки керівника вищого судового органу України за посадою виконував П.С. Урізченко   35 і лише наприкінці
серпня 1945 р. партійне керівництво республіки і
Наркомюст УРСР узгодили рішення призначити новим Головою Верховного Суду Олександра
Федоровича Блискавку. Останній почав виконувати свої посадові обов’язки 30 серпня 1945 р.   36.
Ознайомлення з колективом О.Ф. Блискавка
практично одразу ж розпочав з вивчення практики роботи канцелярії та судових колегій
Верховного Суду УРСР. Результатом цієї роботи стала поява кількох поспіль локальних
нормативних актів, в яких аналізувався стан
касаційного і наглядового провадження, робота технічного апарату, виявлялися недоліки,
пропонувалися кадрові та організаційні кроки
з метою їх усунення. Новопризначеного керівника передусім хвилювали низькі темпи розгляду справ і «незадовільні» строки наглядового і касаційного провадження. У термін до 10
днів вирішувалося лише 30 % касаційних справ,
що знаходилися в провадженні судових колегій. Ухвали у 70 % справ відверто затягувалися.
Більшість із 900 цивільних справ, витребуваних
Верховним Судом УРСР у наглядовому порядку,
лежали нерозглянутими понад 45 днів. Строки
розгляду скарг на рішення обласних судів також не задовольняли. Слухання по 60% цивільних скарг і 40% скарг по кримінальній колегії
тривали понад три дні, а вже розглянуті справи здавалися в канцелярії судових колегій для
оформлення несвоєчасно. До всього цього судові засідання колегій проводилися лише раз
на тиждень. О.Ф. Блискавка 15 вересня 1945 р.
підписав наказ із вимогою до своїх підлеглих
ужити ряд невідкладних заходів для виправлення ситуації   37.

Ще один організаційний крок нового керівника Верховного Суду УРСР був спрямований
на централізацію наглядового провадження в
кримінальних і цивільних справах. Наказом
№ 119 від 26 вересня 1945 р. О.Ф. Блискавка
відповідальність «[…] за проходження та розгляд скарг, які надходять до Верховного Суду
УРСР по кримінальним і цивільним справам
і контроль за надходженням зажаданих справ
[…]» поклав на свого першого заступника
П.С. Урізченка, звільнивши від цієї ділянки роботи заступників Голови Суду по кримінальній
і цивільній колегіях Д.С. Сусла та М.Г. Розанова.
Усі консультанти, які розглядали скарги громадян і доповідали на колегії з цього приводу, а
також секретарі колегій, які виконували технічну роботу в цих провадженнях, безпосередньо
підпорядковувалися П.С. Урізченку. Скарги
від керівних партійних і державних союзних
і республіканських органів, скарги за статтями про контрреволюційні злочини, а також
скарги, що виявляли потребу в запиті справи
для перегляду і зупинення виконання вироку,
обов’язково мали доповідатися особисто Голові
Верховного Суду республіки. Необґрунтовані
скарги у наказі вимагалося залишати без задоволення. Наказом О.Ф. Блискавки встановлювався 5-денний термін розгляду та
особливий контроль за провадженням за
скаргами військовослужбовців і членів їхніх
родин   38.
П.С. Урізченка у наказовому порядку зобов’язано контролювати своєчасне надходження запитаних Верховним Судом справ із
обласних судів, а в разі більше як 15—20-денної затримки вживати відповідних заходів для
своєчасного виконання обласними судами вимог вищого судового органу УРСР. Заступників
Голови Суду в кримінальних і цивільних справах (Д.С. Сусла та М.Г. Розанова) було зобов’язано поліпши роботу судових колегій з розгляду справ по першій інстанції, касаційного
провадження (перегляд рішень обласних судів), а також у справах, розгляд яких провадиться в порядку нагляду на основі скарг громадян і протестів Прокурора УРСР   39. Голова
Верховного Суду УРСР вимагав від своїх підлеглих «[…] суворо дотримуватись встановлених
законом строків для розгляду справ і приділяти
особливу увагу підвищенню якості ухвал судових колегій та узагальненню судової практики
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[…] неухильно стежити за виконанням вироків, рішень і ухвал судових колегій Верховного
Суду УРСР»   40.
Так збігалося, що з приходом до керівництва вищим судовим органом республіки
О.Ф. Блискавки у Верховному Суді УРСР став
відомим прикрий факт просто-таки кричущого ігнорування працівниками технічного апарату Суду своїх прямих службових обов’язків. 19 вересня 1945 р. на адресу Верховного
Суду УРСР від Народного суду першої дільниці Кагановицького району Одеси надійшла непримітна справа за цивільним позовом фізичної особи. Секретар колегії у цивільних справах
відмовилася отримати справу в експедиції Суду,
мотивуючи це тим, що справа, мовляв, адресована не до Верховного Суду, а до обласного. Насправді ж цю справу було витребувано
Верховним Судом УРСР із Одеського обласного суду в порядку нагляду. Посадовець, не перевіривши алфавітний список витребуваних із
місцевих судів справ, залишила її в експедиції
Верховного Суду УРСР. У свою чергу експедитор,
всупереч елементарній логіці, чомусь переслала
отриману з Одеси цивільну справу до Київського
обласного суду! Природно, що працівники канцелярії останнього, виявивши помилкову розсилку, повернули справу до Верховного Суду
УРСР. Проте історія на цьому не завершилась.
Та ж таки експедитор, не доповівши про факт отримання справи заступнику Голови Верховного
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Будинок на вул. Воровського, 16 у м. Києві, де у 1944—1945 рр. знаходився Верховний Суд УРСР

Суду УРСР по цивільній судовій колегії М.Г. Розанову, самочинно переслала цю «багатостраждальну» справу на адресу
Одеського обласного суду. В результаті таких непрофесійних
дій працівників канцелярії цивільної колегії та експедиції
Суду виникла кількатижнева
тяганина, а справа залишалася
нерозглянутою.
Факт такої «апаратної еквілібристики» у виконанні своїх підлеглих обурив Голову
Верховного Суду. 13 жовтня
1945 р. О.Ф. Блискавка оголосив
винним у цій історії технічним
працівникам попередження і
догану, секретарів судових колегій зобов’язав приймати від
експедиції всю кореспонденцію, а експедиторам заборонив самочинні пересилання судових справ без супровідних листів
заступників Голови Суду   41. Як згодом з’ясується, викритий факт порушення матиме куди серйозніші організаційно-кадрові наслідки.
30 жовтня 1945 р. О.Ф. Блискавка «[…] з метою
зміцнення апарату і покращення роботи канцелярії Верховного Суду УРСР […]» санкціонував
кадрові зміни в складі керівництва канцелярій
обох судових колегій   42.
О.Ф. Блискавка головував у Верховному Суді
УРСР недовго. В листопаді 1945 р. ЦК КП(б)У
відкликав його «[…] на іншу керівну роботу […]», а в грудні 1945 р. НКЮ УРСР призначив
Олександра Федоровича прокурором Донецької
області. З 20 листопада 1945 р. на посаду керівника вищого судового органу УРСР повернувся
К.Т. Топчій   43.
У складний період воєнної доби недостатня увага зверталась на такий аспект організаційної роботи апарату Верховного Суду УРСР,
як архівна справа та систематизація загальних,
галузевих і локальних підзаконних нормативно-правових актів. Очевидно, що відсутність
систематизації поточної підзаконної нормативної бази впливала на оперативність і якість судових рішень. Своїм наказом від 7 серпня 1944 р.
К.Т. Топчій доручив консультанту Верховного
Суду С.Я. Ольшвангер «[…] систематизувати за
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змістом і часом видання всі укази, постанови
та розпорядження союзних і республіканських
законодавчих органів, видані протягом 1941—
1944 рр. […]»   44.
У січні 1945 р. у Верховному Суді УРСР започаткували довідкову роботу щодо законодавства, як того вимагалося у спеціальній інструкції
НКЮ СРСР від 9 грудня 1944 р.   45 Свої консультативно-довідкові функції Верховний Суд УРСР
здійснював не лише всередині судової системи
республіки, але й через надання прокуратурі та
адвокатським бюро довідкової інформації щодо поточного кримінального та цивільного провадження. В березні 1945 р. у Верховному Суді
УРСР започаткували практику видачі розглянутих колегіями справ наглядового і касаційного
провадження для Довідкового бюро юридичних
консультацій м. Києва. Крім цього, довідкове
бюро вищого судового органу республіки отримало вказівку надавати органам юстиції необхідні довідки по судових справах   46.
На початку лютого 1945 р. Голова Верховного
Суду взявся впорядковувати архівну справу, адже статус формально існуючого архіву установи був не визначений, а відповідних площ та
обладнання для зберігання архівних матеріалів
явно бракувало. Внаслідок цього частина вже
опрацьованих справ, звернень і скарг громадян,
матеріалів наглядового провадження, інших
документів зберігалися просто в приміщеннях
судових колегій. Ця обставина ускладнювала
збереження важливих службових документів,
вивчення та узагальнення судової практики,
облік роботи Верховного Суду УРСР, підготовку загальної звітності та звітності за окремими напрямами діяльності. Щоб виправити ситуацію Голова Верховного Суду УРСР 9 лютого
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1945 р. підписав спеціальний наказ. Секретарів
кримінальної та цивільної колегій зобов’язано
протягом місяця підготувати увесь архівний
матеріал за 1944 р. і здати його згідно з актом
завідувачу архівом. До 1 березня 1945 р. заступник Голови Суду П.С. Урізченко мав забезпечити обладнання приміщення архіву стелажами
для зберігання архівних справ. Завідуючий архівом і керуючий справами суду до 15 травня
1945 р. мали «[…] весь архівний матеріал привести в належний порядок […]». К.Т. Топчій вимагав від своїх підлеглих до 20 лютого 1945 р.
розробити проект «Положення про архів
Верховного Суду Української РСР», яким і мав
визначатися статус та порядок роботи цього
підрозділу   47.
Починаючи з другої половини 1945 р.
Верховний Суд УРСР активно здійснює покладену на нього республіканським Наркоматом
юстиції функцію базової установи з практичної
підготовки і підвищення кваліфікації керівників обласних судів загальної юрисдикції. Голови
та їхні заступники проходили практичну підготовку у Верховному Суді за графіком на підставі
відповідних розпоряджень НКЮ УРСР.
Важливим чинником у відновленні роботи Верховного Суду Української РСР у 1943—
1945 рр. було його бюджетне фінансування.
Матеріали звіту про фінансово-господарську діяльність Верховного Суду УРСР за 1943 р. свідчать про дуже обмежене фінансування установи. Із січня по жовтень 1943 р. покриття витрат
на роботу вищого судового органу республіки
відбувалося у позабюджетному порядку через
Наркомат фінансів УРСР. Починаючи із жовтня
1943 р. діяльність Суду фінансувалася вже з державного бюджету. Протягом року на ці потреби
було виділено 224 тис. 143 крб. Такі порівняно невеликі бюджетні витрати пояснюються мінімальним штатом працівників, відсутністю постійного приміщення для розміщення Верховного Суду
УРСР та обмеженою колегіальною діяльністю в
умовах триваючих на Лівобережжі України жорстоких боїв. У 1944 р. на фінансування роботи
Верховного Суду УРСР з державного бюджету
було виділено 1 млн 132 тис. крб. — суму уп’ятеро більшу, ніж у попередньому році   48. Цьому
сприяло не лише збільшення штатної чисельності співробітників, але й багатократне збільшення
кількості позовних звернень і скарг громадян на
рішення місцевих судів.
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республіки й заступник Голови Верховного
Суду М.Г. Розанов. Відомо, що з квітня 1944-го
до серпня 1945 р. посадовець здійснив чотири
тривалі консультативно-контролюючі поїздки в
регіони України   53.
У першій половині 1944 р. члени Верховного
Суду УРСР двічі брали участь в ревізіях обласних судів. Під час перевірки роботи Київського
обласного суду членами бригади НКЮ УРСР
були П.С. Скляр і Є.П. Кирилюк. Ревізію
Полтавського обласного суду проводив (як керівник бригади ревізорів НКЮ УРСР) суддя
О.К. Ішутін. Бригадою ревізорів під час перевірки роботи обласного суду Сумщини керував
П.С. Урізченко   54.
Щільний графік роботи в областях Української
РСР був у 1944—1945 рр. і в членів Верховного
Суду республіки. Як правило, вони відвідували
з контрольно-інспекційними чи консультативними повноваженнями закріплені за ними регіони. Протягом 1944—1945 рр. неодноразові
службові поїздки в області України здійснювали судді Є.П. Кирилюк, О.К. Ішутін, П.С. Скляр,
А.І. Трубецька, П.Д. Курпас, Г.С. Чарська,
Д.І. Чорпіта, В.Г. Стеценко, К.С. Шабаліна,
В.М. Шамков, Л.Я. Шевченко, К.Г. Маркіянович,
І.Л. Сірош, М.І. Неруш, П.Є. Пятов, інші судді та
консультанти Верховного Суду УРСР   55.
У 1943—1945 рр. Верховний Суд Української
РСР неодноразово ставав об’єктом інспекторських перевірок і ревізій НКЮ СРСР. За результатами однієї з таких перевірок, здійсненої у червні
1944 р., колегія союзного Наркомату юстиції звернула увагу на низьку якість оформлення судових
ухвал у багатьох справах касаційного та наглядового провадження, відсутність контролю за виконанням рішень суду на місцях, а також фактичне
ігнорування роботи з узагальнення судової практики   56. Чергова перевірка роботи Верховного
Суду проводилася у жовтні—листопаді 1945 р.
Для ознайомлення з результатами ревізії та
інструктування члени бригади НКЮ СРСР і республіканський Наркомат юстиції у листопаді
1945 р. провели спеціальну нараду за участю керівництва Верховного Суду УРСР   57. Основним
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Див.: ЦДАВО України, ф. 24, оп. 16, спр. 6, арк. 62, 123, 150; Спр. 14, арк. 59, 75, 96.
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Див.: ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр 1371, арк. 31зв.

Див.: ЦДАВО України, ф. 24, оп. 16, спр. 6, арк. 24, 38, 44, 67—68, 72, 81, 119, 148,
149, 166; Спр. 14, арк. 40, 112, 130, 156.
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Див.: ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1371, арк. 1—3.

Див.: Докладные записки, справки и переписка по вопросу подготовки и укомплектования кадрами органов суда и прокуратуры (7 сентября
1945 г.—29 октября 1945 г.) // ЦДАГО України, ф. 1, оп. 45 — Управління кадрів
(1941—1949 рр.), спр. 384, арк. 17.
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У 1945 р. обсяг фінансування Верховного Суду
УРСР з державного бюджету склав 1 млн 125 тис.
крб. Із цієї суми на заробітну плату членам і співробітникам технічного та господарського апарату
виділялося 692 тис. крб., а на канцелярське приладдя та господарські витрати — 220 тис. крб.   49.
Зменшення загального фінансування і незначне
зростання видатків на заробітну плату, господарські послуги та витратні матеріали було викликане дією двох протилежних чинників. З одного боку, уряд намагався економити державні
кошти в умовах повоєнної відбудови, а з другого
боку, стабільна робота вищого судового органу
республіки, зростання обсягів його практики та
поступове заповнення штатного розпису неминуче тягнули збільшення видатків на заробітну
плату суддям і працівникам апарату. Однак слід
мати на увазі, що на кінець 1945 р. із 105 штатних
одиниць у Верховному Суді УРСР заповненими
були тільки 75   50.
У 1944—1945 рр. традиційним напрямом роботи Верховного Суду УРСР був контроль за діяльністю місцевих судів загальної юрисдикції,
надання допомоги останнім в організації роботи, налагодженні кримінального та цивільного
судочинства. Про інтенсивність організаційно-контролюючої та ревізійної роботи вищого органу в системі судів загальної юрисдикції
Української РСР свідчить аналіз періодичності
та географії робочих відряджень керівництва і
членів його судових колегій. Зроблені нами на
основі вивчення локальних нормативних приписів за 1944—1945 рр. підрахунки засвідчують,
що Голова Верховного Суду в цей період десятки
разів відбував у тривалі та короткочасні службові відрядження, зокрема й з інспекторськими
перевірками роботи обласних судів. Наприклад,
у період із 12 по 24 лютого 1944 р. К.Т. Топчій
працював у Дніпропетровську, а з 21 серпня по
26 вересня 1944 р. — у Кам’янці-Подільському   51.
Перший заступник Голови Верховного Суду
УРСР П.С. Урізченко протягом досліджуваного періоду не менше 8 разів здійснював службові поїздки в різні області України. А заступник
Голови Суду Д.С. Сусло з листопада 1944 р. по
вересень 1945 р. працював на Закарпатті, де він
як радник Голови Народної Ради Закарпатської
України займався організацією місцевих органів юстиції   52. Активно працював в областях

завданням подібних організаційно-контролюючих заходів керівні органи радянської юстиції бачили у підвищенні якості та ефективності судового провадження.
Таким чином, у діяльності Верховного Суду
УРСР в завершальний період Другої світової війни чітко виокремлюються своєю специфікою та
конкретними завданнями два хронологічні етапи. Перший із них тривав з часу відновлення
роботи вищого судового органу республіки в
Старобільську та до його переїзду із Харкова до
Києва (січень—грудень 1943 р.). Цей етап характеризувався активною організаційною відбудовою і поновленням колегіальної, контролюючої
та консультативної діяльності Верховного Суду
республіки на визволеній від окупантів тереторії України. У надзвичайно складних умовах
керівництво, працівники технічного апарату і
члени судових колегій не лише поновили свою
діяльність, але й консультували і контролювали місцеві й обласні суди в процесі відновлення їх роботи на визволеній від ворога території
Лівобережної України.
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В і т а
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14 лютого — 60-річний ювілей
судді Верховного Суду України, заслуженого юриста України

Кліменко Марини Робертівни.
Суддівській справі вона присвятила 33 роки,
9 з яких — у Верховному Суді України.
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Специфіка в організації роботи Верховного
Суду УРСР у січні—грудні 1943 р. полягала в:
адмініструванні з метою налагодження порядку
в роботі канцелярії Суду та початку касаційної і
наглядової діяльності його кримінальної та цивільної колегій; упорядкуванні посадових повноважень і службових функцій працівників технічного апарату, заступників Голови Верховного
Суду УРСР, консультантів; зміцненні кадрового
потенціалу судових колегій.
Другий етап відновлювально-організаційного періоду можна окреслити від моменту повернення Верховного Суду УРСР до Києва (січень
1944 р.) до кінця 1945 р. Саме тоді було остаточно відновлено організаційну структуру і штатний
склад Суду, а його діяльність набула звичних із до
воєнного періоду масштабів. Особливостями цього хронологічного етапу в діяльності Верховного
Суду УРСР були: посилення адміністрування з
метою налагодження стабільної роботи технічного апарату і судових колегій, подальша розбудова
структури Верховного Суду УРСР, активізація організаційної та кадрової роботи.
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Триває передплата на 2015 рік
Вісник Верховного Суду України
Періодичність — 12 номерів на рік
Передплатний індекс — 40358

В офіційному науково-практичному виданні
публікуються постанови Пленуму Верховного Суду
України (далі — Суд); рішення зборів суддів Суду;
матеріали з’їздів суддів України; витяги з окремих
рішень судових палат Суду; висновки Суду, що
викладені в постановах, прийнятих за результатами
розгляду заяв про перегляд судового рішення з
підстав неоднакового застосування судом (судами)
касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права (кримінального закону) в подібних
правовідносинах; науково-практичні коментарі
чинного законодавства; аналіз судової практики
з використанням даних судової статистики; мате
ріали на допомогу судді щодо вирішення складних
питань здійснення судочинства; практика Європейського суду з прав людини; наукові статті щодо
проб
лем судово-правової реформи, правотворчості; матеріали науково-практичних конференцій,
круглих столів, міжнародних семінарів тощо.

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

У збірнику публікуються судові рішення в
адміністративних, господарських, кримінальних,
цивільних справах, розглянуті Верховним Судом
України протягом певного періоду.
Кожне рішення супроводжується правовою
позицією. Рішення систе
матизовані за формами
судочинства, галузями законодавства та катего
ріями справ.

З питань замовлення та передплати на 2015 рік звертатися
до видавництва «Істина» за адресою:
вул. Сирецька, 38, кв. 1, м. Київ, 04073
Передплату можна оформити у відділеннях зв’язку протягом року.
Телефон: (44) 468–3131
E-mail: istina_knigi@ukr.net
http://www.istina-books.com.ua

Редакція не завжди поділяє думку авторів статей.
За точність наведених у статтях даних, посилань
на нормативні акти й інші джерела відповідають
автори
Передрук опублікованих у журналі матеріалів
здійснюється за письмовим дозволом голови
редакційної колегії з обов’язковим посиланням на
джерело
З деякими матеріалами журналу можна ознайомитися на офіційному web-сайті Верховного Суду
України
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Видавництво «Істина» пропонує:
Судові рішення Верховного Суду України у цивільних справах. 2013 / За заг. ред. А.Г. Яреми. — К., 2014
У збірнику вміщено постанови Верховного Суду України, прийняті упродовж
2013 р. за наслідками розгляду заяв про перегляд судових рішень у цивільних
справах з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції
одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, а також
із підстави встановлення міжнародною судовою установою порушення Україною
міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.
Ці постанови супроводжуються правовими висновками Верховного Суду
У країни про правильне застосування норм матеріального права щодо спірних
правовідносин. До збірника також включено прийняті у той самий період постанови Верховного Суду України у справах, в яких не встановлено неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального права.

Охрімчук Л.І., Коновалова Н.О., Павловська С.В. Аналіз судової
практики застосування судами законодавства, яке регулює
іпотеку як заставу нерухомого майна. — К., 2015
Аналіз практики застосування судами законодавства, яке регулює іпотеку як
заставу нерухомого майна, має на меті з’ясувати складні як теоретичні, так і практичні питання застосування положень чинного законодавства про іпотеку, запропонувати можливі шляхи їх вирішення та надати пропозиції щодо вдосконалення
законодавства.
У книзі вміщено постанови Верховного Суду України, ухвалені за наслідками
розгляду заяв про перегляд судових рішень з мотивів неоднакового застосування
судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних
правовідносинах.
Готується до друку:

Судові рішення Верховного Суду України у цивільних
справах. 2014 / За заг. ред. А.Г. Яреми. — К., 2015
У збірнику вміщено постанови Верховного Суду України, прийняті протягом
2014 р. за наслідками розгляду заяв про перегляд судових рішень у цивільних
справах.
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