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Відкрив засідання і

виступив на ньому із
доповіддю «Про стан
здійснення судочин-
ства у 2004 р. та за-
вдання на 2005 р.»
Голова Верховного Су-

ду України В.Т. Ма-
ляренко ':

Шановні учасни-
ки засідання!

Події останніх
місяців переконливо підтвердили надзвичайно важливу роль і зна-
чення суду. Саме суд є основоюдержави, саме він покликанийзахи-
щати Конституцію і ті цінності, які в ній задекларовані. Саме він

урівноважуєсуспільство. Найкраща Конституція нічого не варта, як-
що немає судової системи, яка відповідаєза їі втілення.

Філософ Джон Локк ще в ХУІІ ст. писав, що вирішеннябудь яко-
го конфлікту неупередженим судом є найвагомішим здобутком
цивілізації.

Сьогодні ми маємо підбити підсумки роботи судів України за
2004 р. Статистичні дані та аналітичні матеріали дають можливість
уявити, який обсяг роботи виконалисуди, які категоріїсправ розгля-
нули, яка якість розгляду справ і динаміка тих процесів, котрі стоять
за цими справами. Але я закликаюне вдаватися до з'ясування окре-
мих деталей, що випливаютьіз цих сухих цифр. Ми маємо на підставі

статистики і фактичнихданих чітко висвітлитиключові проблеми, що
постали перед правосуддям, та визначитися з філософією і стра-
тегією подальшоїнашоїдіяльності.

Пріоритетнимизавданнями судової гілки влади були і лишають-
ся якомога надійніший захист конституційних прав і свобод людини,
а такожзаконністьта правопорядок у державі. Саме це є сугтю пра-
восуддя, нашоюстратегічноюметою.

Чи можемо ми сказати, що в нашій діяльності є позитивні зру-
шення в цьомунапрямі?думаю, що так. Це підтверджуєтой факт, що
на розгляд судів надходить усе більше справ. Люди все більше
довіряють судам вирішення своїх проблем. Достатньо сказати, що
Надходження до судів позовів і скарг на діі чи бездіяльність органів
влади порівняноз 2000 р. зросло у 2,2 раза, а з 1992р.- у 38 разів і

тенденціядо зростання зберігається. На 803 тис. порівняноз 2000 р.
збільшилася кількість цивільних справ і матеріалів, розглянутихсуда-
ми. Все це свідчитьпро зростання довіри громадян до суду.

Чи можемо ми сказати, що права і свободи людиниу нашій дер-
жаві захищенісудом уже на належномурівні? Думаю,що ні. І цьомує
багато причин.

Як не прикро, але розпочати аналіз цих причин треба з питання
про стан судово-правової реформи, мета проведення якої- засоба-
ми правосуддя надійнозахистити права людинияк від посягань з 60-
ку Фізичних і юридичних осіб, так і від свавілля влади та її структур.

Маємо визнати, що реформа просувається повільно, хаотично,
безсистемно, вона ще далека від логічного завершення. Реформу-
вання постійно поєднується з контрреформуванням, намаганням пе-
реглянути ті рішення, які вже ухвалилаВерховна Рада України.

Прикро, але треба відзначити, що законодавець, створюючи
нові законищодо судовогоустроюдержави та організаціїсудочинст-
ва, не має чітких уявлень щодо напряму, в якомутреба рухатися.

У 2001 р. так звана мала реформа була проведена під гаслами
захисту прав і свобод людини. І як наслідок- людина віддалена від
правосуддя. Наприклад, громадянин втратив процесуальні можли-
вості виправити судову помилку за місцем свого проживання в 06-
ласті, допущенусудом другої інстанціі, і за правдою йомутреба їхати
в Київ. Але й у Києві у ВерховномуСуді внаслідок непродуманих ка-
саційнихпроцедур громадянин вимушенийчекати касаційного роз-
гляду своєї справи тривалий час. Достатньо сказати, що в Судовій
палаті у цивільних справах на сьогоднішнійдень чекають свого ка-
саційногорозгляду приблизно 30 тис. справ.

Нас турбує, що й подальшікроки законодавця можуть бути неви-
важеними і це може призвести до вкрай негативних наслідків. На-

приклад, на сьогодніапеляційнісуди розглядають по першій інстанціі
найбільш складні і резонансні справи про злочини, за які може бути
призначенодовічне позбавлення волі. Зараз виношуєтьсяідея пере-

дати право на розгляд особливо важливих кримінальнихсправ по

першій інстанції місцевим судам. Ми переконані,що це призведе до
того, що якість розгляду таких справ, а отже, й рівень захиЩеності

громадян будутьпід загрозою.
Є пропозицііпозбавити ВерховнийСуд касаційнихповноважень.

Реалізація таких пропозицій призведе до того, що Верховний Суд
втратить важелі впливуна практику застосування судами законодав-
ства, не зможе забезпечити однакове застосування законів. За-
конність у державі, як казав класик, стане калузька і казанська.

Здійснення правосуддя на високомурівні можливелише за умо-
ви належного забезпечення судів процесуальним законодавством.
На жаль, на сьогодні так і не прийнятоКримінально-процесуальний,
Адміністративний і Господарський процесуальні кодекси, Кодекс
про адміністративні правопорушення, внаслідок чого суди при
здійсненні правосуддя вимушені керуватися застарілими, супереч-
ливими та розбалансованими старими кодексами, а часто- й діяти

на підставі власних придуманих процедур. Ті кодекси, які прийняті,
відзначаються непослідовністю, невиваженістю, іншими істотними

недоліками. Наприклад, непослідовністьзаконодавця при прийнятті

Господарського і Цивільного процесуальних кодексів призвела до
того, що окремі справи за аналогічними господарськими спорами
щодо того ж предмета і з тих же підстав розглядаються як госпо-
дарськими, так і загальними судами й при цьомунерідкоухвалюють-
ся взаємовиключнірішення внаслідокрізних правовихпідходів. Це зу-
мовлено тим, що господарськісуди розглядаютьгосподарськіспори,
які виникаютьтільки міжюридичнимиособами, а загальнісуди - ана-
логічні слори, якщо хоча б однією зі сторін є фізична особа. Таке
визначення підвідомчості господарських спорів судам фактично су-
перечить принципу спеціалізаціі, основним критерієм якого є не

суб'єкт, а предмет спірних правовідносин.
Тривалий час очікують прийняття надзвичайно важливі для

здійснення реформи закони про правову допомогу громадянам,
справляння та використання судового збору, про адвокатурута ін.

Під час підготовки нових Цивільного та Господарського ко-
дексів не було дотримано єдиного наукового підходу,що потягло
велику кількість неузгодженостей між цими кодексами. Деякі їхні

норми взагалі суперечать одна одній. Це стало причиноюбагатьох
колізій при застосуванні правових норм і прийняття судами
взаємовиключних рішень.

Хочу відзначити, що законодавець у процесі реформи надто
неспішно використовує світовий досвід і наукові дослідження як
вітчизняних, так і зарубіжнихвчених. На моє переконання, настав час
вивчити питаннящодо подальшого виділення із судів загальної юри-
сдикції таких спеціалізованих судів, як ювенальні, транспортні, по-
даткові, митні, запровадження так званого відновлювальногоправо-
суддя. Світовий досвід показує, що запровадження вузької
спеціалізації завжди веде до поліпшення якості розгляду судових
справ, сприяє більш ефективному захисту прав і інтересів особи та
інтересівдержави.

Наприклад, створення системи ювенальноїюстиціі дозволило б

ефективно виявлятиті глибинні процеси, які породжуютьзлочинність
неповнолітніх, адекватно реагувати на них, запобігати злочину,
здійснювати правовий впливна неповнолітніх, що вчинили суспільно
небезпечні діяння, та на осіб, які сприяли антисоціальнійповедінці
підлітків, забезпечити соціальнуреабілітаціюнеповнолітніх правопо-
рушників та адаптацію їх у суспільстві.У нас же навіть обговорення
цієї проблеми немає.

Надзвичайно повільно створюється система адміністратив-
них судів.

Одне з найважливіших- це питання про незалежність судової
гілки влади. Звернення до цієї теми нерідковикликає роздратування
у представників влади. Суддівська незалежність сприймається ніби

пільга для суддів, як бажання суддівства відокремитися від

суспільства та обслуговуватисвої корпоративніінтереси.
Переконаний, що в цьому залі так не думав ніхто. Адже неза-

лежність судової влади у цивілізованому світі є найголовнішоюга-

рантієюякісного і справедливого захисту Конституції та її цінностей,
забезпечення законності і правопорядку, а в цілому - підтримання
стабільності в державі.

' Ця та інші доповіді публікуються з незначними скороченнями.
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Незалежність судді значною мірою виявляється у тому,
наскільки він захищений від зазіхань на його честь, гідність, май-
нові права з боку не тільки Фізичних осіб, а й державних органів, їх
посадових осіб. При цьому зазначимо, що незалежності на 50 чи
70 % не може бути в принципі.

Державою зроблено ряд кроків у напрямі забезпечення неза-
лежності судів, у законодавчому порядку визначено ряд гарантій
незалежності. Проте ми спостерігаємо і небезпечні намагання
«отримати»кишеньковий суд. Лунають заклики до скасування іму-
нітету суддів від юридичної відповідальності. Вони мають відверто
деструктивнийхарактер, оскільки в результатітакого кроку відразуж
з'явиться чимало бажаючихприборкати чеснихі принциповихсуддів
шляхом фабрикаціі' щодо них кримінальних справ та справ про
адміністративніправопорушення.

Окремі високі посадовці інколиогульно дають вкрай негативну
оцінку стану правосуддя в державі. Така оцінка здебільшого є ви-
кривленням існуючого становища, безпідставним узагальненням
та некоректним використанням Фактів порушення окремими суд-
дями законодавства або присяги судді. Дійсно, в 2004 р. стосовно
восьми суддів органами прокуратури порушено кримінальні спра-
ви, шістьох звільнено за порушення присяги судді. Але ж чи
морально на підставі лише цих фактів обвинувачувати всю судову
систему - понад 6 тис. суддів - у корупційнихдіяннях, перерод-
женні й непрофесіоналізмі. Фактично- це намагання дискредиту-
вати і дестабілізувати судову систему, підірвати ії авторитет,
а отже, - і авторитет держави.

Ми вважаємо, що деякі положення законодавства щодо
суддівської недоторканності потрібно удосконалити. Передусім це
стосується порядкупорушеннякримінальнихсправ стосовно суддів.
Незбагненнимє те, чому порушити кримінальнусправу стосовно ад-
воката може лише прокурор області, а стосовно судді - будь-який
представникорганівдосудового слідства і дізнання? Правоприйнят-
тя такого рішення потрібнонадати лише Генеральному прокуророві
або його заступниковіза погодженням із Вищою радою юстиціі'.

Однією з найважливішихгарантій самостійності суду і незалеж-
ності суддів є належне їх Фінансовезабезпечення. Попри зростання
економіки,яке, згідно з даними державної статистики, відбувається
починаючи з 2000 р., і відповідне зростання доходів Державного
бюджетуУкраїни, кардинальних зрушень у питанні Фінансового за-
безпечення діяльностісудівне відбулося. ТрадиційноуДержавному
бюджеті на діяльність судів виділяється коштів приблизно 40 % від
потреби. Нестачу коштів на Фінансування судів часто пояснюють
тим, що держава не має Фінансовихможливостей. Однак загальні
витрати на фінансування судової влади сьогодні становлять менше
1 % від доходної частиниДержавного бюджетуУкраїни. 3 урахуван-
ням цього на фоні зростання розміру доходів бюджету пошук не-
обхідних додаткових коштів не виглядає завданням, яке неможливо
розв'язати. Оскільки ж це завдання так і не розв'язане, виникає
впевненість у тому, що причини такого становища зумовлені
відсутністю належноїуваги до судової влади, намаганням тримати її
«на короткомуповідку».

За останніх два роки надзвичайно багато зроблено для
поліпшенняумов здійснення судочинства. Побудовано і відремон-
товано багато приміщень судів.Але приміщення судів, як правило,
не відповідають технічним і санітарним вимогам. За висновками
експертів, лише 48 приміщень судів відповідають усім стандартам
правосуддя. Сім місцевих судів працюють в аварійних приміщен-
нях. Усім відомий випадок, коли в Кіровограді під час слухання
справи в суді впала стеля. Дарницький районний суд м. Києва
після вибуху вже рік здійснює правосуддя в будинку, який для цьо-
го непридатний.

На сьогодні не вистачає не тільки приміщень, а й кабінетів для
суддів і працівників апарату. Зараз у місцевих загальних судах є ли-
ще 1857 залів судових засідань у розрахунку на більше ніж 4 тис.
суддів. Нерідко справи розглядаються в службовихкабінетах,шо ка-
тегорично заборонено.

Зазначена проблема ще більше загостриться після того, як на-
бере чинності новий Цивільний процесуальний кодекс Украі'ни,
відповідно до якого суди під час розгляду справ мають здійснювати
повне Фіксування кожного судового процесу технічними засобами
незалежно від бажання сторін. Суди до цього не готові. В кабінетах

суддів, де вони часто вимушені розглядати справи, встановити не-
обхідну апаратуру неможливоз оглядуна вимогитехнічного характе-
ру. Якщо зважити на те, що в першу чергу в залах судових засідань
розглядаються кримінальні справи, то права мільйонів громадян, які
звертатимуться за правосуддям у справах цивільних, будутьпостав-
лені під загрозу, а судді, котрі розглядають цивільні справи, стояти-
муть у черзі за залом місяцями.

Взагалі підхід законодавця до цього питання непослідовний.
3 2001 р. у кримінальномупроцесі діє правило, згідно з яким судовий
процес фіксується технічними засобами лише за клопотаннямхоча б

одного учасника процесу або за ініціативою суду. За цей час не
надійшложодноїскарги на те, що це правило ущемляє будь-чиїпра-
ва. Чому б не відтворитице правило в цивільномупроцесі хоча б до
того часу, коли держава зможе фінансово забезпечити повне
фіксування всіх процесів? Адже для розгляду 6 млн. справ щорічно
буде потрібно витратити щонайменше 25 млн. грн. тільки на прид-
бання дискет.

Через брак коштів не всі приміщеннясудів охороняютьсяналеж-
ним чином, не обладнані сигналізацією. Заплановані видатки на
встановлення охоронноїсигналізації в 2005 р. становлять лише при-
близно половину від потреби.

Видатки на оплату праці та довічне утримання суддів, забезпе-
чення соціальних гарантій є недостатнім. Зараз на розгляді Верхов-
ного Суду перебувають сотні скарг від працівників апаратів практич-
но всіх судів Украі'ни, у яких вони запитують:як можна прожити лю-
дині з вищоюосвітоюна трохи більше 200 грн., які вони отримують?

Ми підтримуємо заклики до викоренення у судовій гілці влади,
як і в інших владних структурах, хабарництва та корупції. Боротьбу
з цими явищами треба вести рішучу і жорстку. Але так само рішу-
че треба вживати заходів до подолання підгрунтя корупції, зокре-
ма до зміни на краще Фінансування і матеріально-технічного за-
безпечення судів.

Попри всі негаразди суди України в основному забезпечують
якісний розгляд справ. Повірте, гірко суддям чути несправедливі
нарікання, що майже половина справ судами розглядається з прий-
няттямнеправильних судовихрішень.Давайте звернемося до цифр.

На сьогодні в Укра'іні діють754 суди зі штатноючисельністю7580
суддів. При цьому 1208 суддівськихпосад є вакантними. І ось ці судді
у 2004 р. розглянули 6,4 млн. справ і матеріалів. І за такої колосаль-
ної кількості справ 78,1 % вироків у кримінальних, 93 % рішень у
цивільнихі 78,2 % рішеньу господарських справах не оспорюютьсяв
апеляційному і касаційномупорядку; це означає, що сторони визна-
ють законність і обгрунтованістьсудових рішень, вони ними задово-
лені. При цьому 96,1 % вироків місцевих судів, які оскаржені в апе-
ляційному порядщі, залишені без зміни. У цивільних справах цей
показник становить 98,1 %, у господарських- 96,2 %. Тобто непра-
вильною є лише мізерна частина судових рішень. Думаю, що ці сухі
цифри, за якими - долі мільйонівлюдей, красномовніше свідчать
про те, що правосуддя в державі здійснюється в основному на
належному рівні, ніж деякі демагогічні закиди на адресу суддівства,
зроблені на основі окремих Фактів, розкривають загальну картину
професійності та об'єктивності суддів.

Відбувається поступоватрансформація суду, який із карального
інструменту влади перетворюється на орган, за допомогою якого
можна захистити будь-яке порушене право та законний інтерес.
Спостерігається гуманізаціяпризначення судами кримінальногопо-
карання особам, визнаним винними у вчиненні злочинів. Так, якщо
до позбавлення волі було засуджено у 1999 р. 37,5 % осіб, то у
2003 р. - уже 30,3 %, а в 2004 р. - 26,5 %. Збільшилась кількість
осіб, засуджених до штрафу, громадських робіт та інших покарань,
не пов'язаних із позбавленням волі. Тобто судова система України
все більше орієнтується на європейські стандарти. Але в Україні ве-
лика кількість тяжких і особливо тяжких злочинів,за які можнакарати
лише позбавленням волі.

Разом з тим оперативність і якість розгляду справ перебувають
під загрозою. Навантаження на суддів значно зростає. За останні
п'ять років навантаження на суди збільшилося в 2,4 раза. Якщо в
2000 р. на розгляд одного судді щомісяця в середньому надходило
по 50 справ, то у 2004 р. цей показник становив 118,6, а в окремих
судах сягнув понад 150 справ. На вивченняоднієї справи, ії розгляд,
постановлення рішеннята його виконаннясуддя має 30-40 хвилин.
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Чи може фізично найдобросовіснішийсуддя оперативно розгляну-
ти і прийнятиправильне рішення в такій кількості справ?

У цілому ми позитивно оцінюємо динаміку збільшення судових
справ, оскільки вона свідчитьпро зростання довіри громадян і зако-
нодавця до судів та про більшу правову захищеність особи. Водно-
час законодавець не завжди обгрунтовано відноситьдо компетенції
суду нові категорії справ. Наприклад, адміністративні справи,
пов'язані з порушеннямправил дорожнього руху. У 2004 р. суди роз-
глянули понад 3 млн. таких справ. Здебільшого це справи про такі

порушення,за які можна накласти штраф у розмірі від 3,5 до 17 грн.
Це навіть не компенсує вартості конвертів, витрачених на виклики
правопорушників до суду. Величезна кількість цих справ закри-
вається в судах у зв'язку з тим, що в двомісячний термін неможливо
їх розглянути. Неможливість своєчасного притягнення до відпо-
відальностірозбещує водіїв, їх «дисциплінованість»на дорогах відо-
ма. То скажіть, чи виправдано законодавець відніс розгляд цих
справ до компетенції суду? Чи не правильніше було б питання про
притягнення до відповідальностіза такі правопорушення вирішува-
ти в органах внутрішніх справ, надавши правопорушникам право
оскаржити рішення цих органів до суду, - так, як це відбувається в
інших країнах?

Істотне збільшення кількості справ та інші названі фактори нега-
тивно впливаютьнасамперед на строки і'х розгляду. Незважаючи на
заходи, які вживаютьсяВерховним і апеляційнимисудами, порушен-
ня строків розгляду судових справ є поширеним явищем. Серед
основних категорій скарг, що надійшли з України, визнаних Євро-
пейським судом з прав людини потенційноприйнятнимидо розгля-
ду, є скарги про надмірнутривалість проваджень у суді.

Наприклад, у кримінальномупроцесі діяв і діє принцип безпе-
рервності судового розгляду справи, з якого існує тільки декілька ви-
нятків. Проте цей принцип суддями постійно і свідомо ігнорується.
Окремі справи вносяться на судовий розгляд десятки разів і не
вирішуютьсялише з тих причин, що суддя не зміг належно організу-
вати розгляд справи або боїться приймати рішення.Ми повинні пе-
реглянутипрактику поблажливогоставлення до таких суддів. Прави-
лом має стати обов'язкове реагування на недоліки в роботі тих
суддів, котрі внаслідок власної неорганізованості допускають тяга-
нину при розгляді судовихсправ.

На жаль, і апеляційнісуди не сприяютьдоступними і'м засобами
розвантаженнюмісцевихсудівта боротьбі з тяганиною.У криміналь-
ному процесі є правило, згідно з яким апеляційнийсуд вправі витре-
бувати з місцевого суду і прийнятидо свого провадження справи про
найбільшскладніта резонансні злочини. Якщо зважити на те, що на-
вантаження на суддю апеляційного суду в десятки разів менше, ніж
на суддюмісцевого суду, то здавалось би очевидним, що апеляційні
суди повинні якомога ширше використовувати це правило, оскільки
це дало б змогу істотнозменшити навантаженняна місцеві суди, але
на пальцяходнієї руки можнаперерахувати випадки, коли апеляційні
суди скористалися цим правом.

Зменшенню навантажень на місцеві суди сприяло б і належне
виконанняапеляційними судами процесуального обов'язку ставити
крапку в конкретній судовій справі. На жаль, у більшості випадків
апеляційнісуди так і залишилися радянськими касаційними судами.
Вони уникають відповідальностіза прийняття рішення, не бажають
приймати власне рішення в разі скасування рішення суду першої
інстанції. Апеляційні суди Вінницької, Івано-Франківської, Закар-
патської,Луганської,Львівськоїобластей майже не практикуютьпо-
становлення нових вироків. Ми вбачаємо в цьому небажання з боку
суддівапеляційнихсудів усвідомлюватинові роль і місце апеляційно-
го суду в судовій системі.

Так далі продовжуватися не може. Крім проведення органі-
заційних і кадрових заходів ми бачимо вихід у вилученні окремих
незначних справ із підсудності судів, розвитку третейських судів,
законодавчому спрощенні деяких судових процедур, створенні
спеціалізованих судів, збільшенні кількості судів, а також суддів.
Невжиття таких заходів при подальшому збільшенні кількості
справ уже найближчим часом може призвести до колапсу право-
суддя, профанації ідеї про передання під юрисдикцію судів усіх
правовідносин у державі.

Окремо слід зупинитися на якості правосуддя. На жаль, ми мо-
жемо констатувати,що якісні показникироботи судів дещо погіршу-

ються. Особливо тривожнимиє показники,які характеризуютьробо-
ту Вищого господарського суду України. У 2004 р. було скасовано і

змінено 465 рішень цього суду. Причому трапляються випадки, ко-
ли Вищий господарський суд приймає рішення всупереч вимогам
ВерховногоСуду України. Я думаю, що вже пора детально розібра-
тися з причинами такого становища. Неприпустимимє, щоб показ-
ники, які характеризують якість роботи, були найгіршимиу того суду,
який очолює вертикаль спеціалізованихсудів.

Вивчення конкретних справ показує, що причинами зниження
рівня правосуддя є низька кваліфікація окремих суддів, безвідпо-
відальність, байдужість. Ми не повинні залишати без відповідного
реагування жодного факту свідомого порушеннясуддею закону,що
потягло зміну чи скасування судового рішення.

Разом з тим ми можемо відзначити,що на показники,що харак-
теризують якість роботи судів, впливають і інші фактори. Значна час-
тина судових рішень скасовується у зв'язку з тим, що у справах не-
має підтвердженняпро одержання учасникамипроцесу повідомлень
про час і місце розгляду справи. А зумовлено це насамперед не-
доліками в роботіДержавної судової адміністрацііУкраїни.

Як цивільним, так і кримінальнимпроцесуальним законодавст-
вом надання суду доказів на підтвердженнясвоїх доводів покладено
не на суд, а на сторони процесу. На жаль, ці положеннязакону щодо
нового місця і ролі суду усвідомленіще не всіма. Традиційнообов'я-
зок доказування у справі перекладається на суди. В тих же випадках,
коли суди приймають судові рішення на підставі наданих їм доказів,
апеляційні суди скасовують ці рішення, повертаючи таким чином
правосуддя у вчорашнійдень.

Поширенимиє випадки, коли апеляційнісуди безпідставно ска-
совують рішення місцевих судів. Ця проблема є надзвичайно гос-
трою в цивільномусудочинстві.Ацже через відомі причинитаке не-
законне рішення апеляційного суду скасовується через 12-15
місяців ВерховнимСудом України. За цей час воно вже виконане, й
тоді поновитипорушеніправа громадян надзвичайно важко.

Без сумніву, тяганина та неякіснийрозгляд судових справ у ба-
гатьох випадках є наслідками недостатнього почуття відповідаль-
ності деяких суддів за вирішення справи, їхнього низького про-
фесіоналізму, неуважностіта поверховості при вивченнісправ.

Проте здійснення ефективного та оперативного правосуддя за-
лежить не тільки від суду. Якщо говорити про кримінальне судочин-
ство, то в значній мірі якість і оперативність розгляду справи зале-
жать від того, як спрацювали слідчий і прокурор. Існуюча система
досудового розслідування кримінальнихсправ відзначається вели-
кою кількістю недоліків, часто діє малоефективно, докази на почат-
кових етапах слідства закріплюютьсяповерхово і невміло, а істина у
справі іноді здобувається за допомогою достатньо сумнівних ме-
тодів. Відзначаються недбалість слідчих, порушення ними проце-
суальних норм. Кожна десята справа повертається на додаткове
розслідування. Непоодинокими є випадки, коли органи досудового
слідства, розраховуючи, що суд усуне прогалини слідства, переда-
ють до суду відверто не завершені справи. У кожній третійсправі про
тяжкі й особливо тяжкі злочини обвинуваченіскаржаться на застосу-
вання до них незаконнихметодів слідства. Перевірка цих скарг у суді
потребує значного часу. Нагляд за слідством з боку прокуратурине
завжди належний.

Виявляючипорушення законності при провадженні дізнання чи
досудового слідства, суди реагували на них винесенням окре-
мих ухвал. Так, у 2003 р. судами винесено 2,5 тис. таких ухвал, у
2004 р. - майже 3 тис.

Таке становище зумовлено в значніймірі відсутністю закону про
статус слідчого. У чинному Кримінально-процесуальному кодексі
України передбачено, що обов'язком слідчогоє обвинуваченняпідо-
зрюваного і його захист від обвинувачення. Однак слідчий при тако-
му роздвоєнні не може бути об'єктивним за обставин перебування
на державній службі та відповідальностіза розкриття злочину.Його
діяльність спрямовується на користь відомства, в якому він служить,
тобто - в бік обвинувачення.

Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу суд з ме-
тою перевірки й уточненняфактичнихданих, одержаних у ході судо-
вого слідства, вправідоручитиоргану, який провадив розслідування,
виконати певні слідчі діі. Органиж досудового розслідування досить
часто ставляться до таких доручень суду зверхньо і порушуютьстро-
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ки Їх виконання.Так, у 2004 р. судами було видано понад 2,5 тис. су-
дових доручень, з яких більше 1 тис. виконано з порушенням вста-
новленогостроку, а майже 400 так і залишилися невиконаними.

Вирішити ці проблеми, на наше переконання, можна лише шля-
хом створення системи досудового слідства на принципово нових
засадах, ліквідації такого архаїчного інституту, як направлення спра-
ви на додаткове розслідування, законодавчого визначення статусу
слідчого, який при проведенні досудового спідства не повинен бути
ні обвинувачем, ні захисником, а має бути процесуально незалеж-
ним шукачем істини і представником судової влади зі всіма прита-
маннимисуддям гарантіяминезалежності та самостійності.

іншим фактором, що впливає на ефективність і оперативність
правосуддя, є якість роботи прокурорів та адвокатів. На жаль, вони
не всі маютьвисокупрофесійність. У цих структурахвідсутня належ-
надисципліна.Прокурорита адвокати дозволяють собі запізнювати-
ся в судові засідання або не з'являтися зовсім. У зв'язку з цим
розгляд справ відкладається, що негативно впливає на строки
їх розгляду. За даними апеляційнихта місцевих судів, у 2004 р. через
неявкупрокурорівбуло відкладено розгляд більше 5 тис. криміналь-
них справ, через неявку адвокатів- понад 10 тис. кримінальнихта
майже 20 тис. цивільних справ.

ВерховнийСудУкраїни у минуломуроці неодноразово звертав-
ся до голови Вищої кваліфікаційноїкомісії адвокатури щодо аналізу
причин неявки адвокатів у судові засідання. Але, на жаль, до цього
часу не вжито жодних заходів впливущодо недопущення порушень
адвокатами при виконанні ними своїх обов'язків.

Тяганина розгляду кримінальнихсправ, у яких підсудні трима-
ються під вартою, пов'язана також з недоставкою у судові засідання
підсудних зі слідчого ізолятора. Так, у 2004 р. розгляд понад 7,3 тис.
справ був відкладений з цієї причини.

Наприклад,Голосіївський районний суд м. Києва розглядає кри-
мінальну справу, в якій уже тривалий час не може перейти до судо-
вих дебатів, оскільки, очікуючи вересня 2005 р., коли закінчаться
строки давності, адвокати за графіком «хворіють» і суд не має яко-
гось ефективного інструментудля того, щоб зупинити цей саботаж.
На нашу думку, прийняття нового Закону «Про адвокатуру», визна-
чення чітких механізмів притягнення адвокатів до відповідальності
сприяло б поліпшенню становища. Проте цей закон тривалий час не
приймається, як і новий Закон «Про прокуратуру». Суддям закида-
ють, що вони не завжди приймаютьзаконні й обгрунтованірішення.
Але треба знати, що сьогодні вищестоящі суди позбавлені права
ініціювати усунення порушення законів. У зв'язку з цим в окремих
регіонах судді, прокурори, працівники слідства та адвокати діють
як одне ціле. Зі всіма наслідками, які з цього витікають. Це особливо
просліджуєтьсяу справах про розтаможення автомобілів та інших
товарів. Усі знають, що в цій сфері допускаються зловживання,
але прокурорськихподань чи подань митних органів у вищестоящі
суди майже немає. А без цих подань скасувати незаконне судове
рішення неможливо.

Важливе значення для авторитету судової влади в державі має
своєчасністьвиконання судових рішень, що набрализаконноїсили. За-
конодавствомна суди покладенообов'язок по зверненнюдо виконан-
ня постановленихними рішень, вирішення яких віднесенодо повнова-
жень державної виконавчої служби. Статистичні дані цієї служби
свідчать, що в 2004 р. примусовомувиконанню підлягало понад6 млн.
виконавчих документів, виданих на підставі судових рішень, але
23 млн. цихдокументів залишилисяневиконаними.Невиконання судо-
вих рішень негативно впливає на авторитет судової влади. У цьому
явищі, як у краплі води, вбачається вся слабкістьдержавноївлади.

Аналіз стану здійснення правосуддя свідчитьпро те, що судова
система України не є ідеальною. Але заявляти, що в Україні немає
правосуддя, підстав немає. Треба усвідомлювати, що судді і

працівники судів, які в кожній державі,- це частина суспільства.Су-
дова система має той вигляд, який спричиняютьумови політичного
та економічногожиття країни.

ВерховнийСуд ніколи не знімав із себе відповідальностіза стан
правосуддя в державі. Нами постійноаналізуютьсятенденціїу пра-
возастосовній діяльностісудів, і якщозаконодавство застосовується
неправильно чи неоднаково, ми оперативно й доступниминам засо-
бами намагаємося виправити становище. Достатньо сказати, що
після прийняттяКонституції України ВерховнимСудомвнесено зміни

в чинні та прийнятонові постановиПленуму з питаньздійснення пра-
восуддя, у тому числі 43 - у кримінальних,16- у цивільних справах.
Ці постанови стосуються найбільшактуальнихі поширенихпроблем,
що виникаютьпри розгляді судових справ, надають судам належну
допомогу в застосуванні законодавства.

Починаючи з кінця 2002 р. Верховним Судом спільно з Радою
суддівУкраїни запроваджено вивченнястануорганізаціїроботи судів
із виїздом на місця та наступнимрозглядом результатів перевірок на
засіданні Президії ВерховногоСуду України. Уже здійснено виїзди в
суди дев'яти областей та регіонів і за результатами вжито заходів до
підвищення рівня здійснення правосуддя. Апеляційні суди здійснили
ці заходи в більшості судів районноїланки.

Кожен випадок порушення суддями вимог закону є предметом
обговорення на засіданнях кваліфікаційних комісій суддів, де їм
дається відповідна оцінка, винні притягуються до дисциплінарної
відповідальності.Лише у 2004 р. до дисциплінарноївідповідальності
притягнуто 129 суддів. Порядкув судах стає більше. За минулийрік
кількість скарг на тяганинузменшилась більше ніж на 30 %.

Ми підтримуємо ідею контролю за діяльністю суддів з боку як
громадськості, так і державних структур. діяльність Вищої ради
юстиції та кваліфікаційнихкомісій суддів є підтвердженнямтого, що
суди відкриті і їх діяльність контрольована. Проте механізм цього
контролю має бути ретельно виписаний у законі. Інакше бажан-
ня контролюватисуд неодмінно перетвориться у здійснення непро-
цесуального впливуна суд з метою домогтися певних рішень.

Скромна заробітна плата, не завжди належні умови роботи,
постійне перебування в зоні конфліктів між людьми, що зверта-
ються до суду, фізичні перевантаження від кількостїсправ призво-
дять до того, що бажаючих іти на посаду судді небагато. Вакансії
заповнюються дуже повільно. Це симптом, який спонукає до сер-
йозних роздумів і вимагає термінового втручання з боку як законо-
давчої, так і виконавчої влади.

На всі судді маютьспеціалізовануосвітньо-професійнупідготов-
ку. Кожний п'ятий має досвід роботи в місцевому суді менше трьох
років. Академія суддів України провадить лише підвищення квалі-
фікації суддів, з питання професійної підготовки молодих суддів до
теперішнього часу належним чином не вирішено.

Ми підтримуємо ідею створення Концепціїнаціональної систе-
ми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації суддів,
працівників апарату судів та державної судової адміністрації.
В Україні необхідно запровадити обов'язкове навчання кандидатів
на посаду професійного судді у спеціалізованому закладі освіти.
Таким навчальним центром може стати насамперед Акаде-
мія суддів України. Хочу зазначити, що навчальні заклади з підго-
товки суддів існують у багатьох країнах. Але Україна не приділяє
належної уваги цій проблемі.

У 2004 р. на підготовку та підвищення кваліфікації прокурор-
сько-слідчих кадрів у державному бюджеті України було виділено
11 млн. грн., на підготовку кадрів та підвищення кваліфікації
працівників податкової служби - понад 71 млн. грн. Бюджет Ака-
деміі' суддів України на 2004 р. становив всього 2,7 млн. грн. Ду-
маю, що коментарі тут зайві.

Підбиваючипідсумки,треба сказати, що Україна зробила багато
у забезпеченні доступу до правосуддя. Водночас існує багато проб-
лем, які унеможливлюютьповну надійністьта справедливість судової
системи; зокрема, це відсутністьзагального баченняшляху 'їі рефор-
мування, неповноцінна структура судів, недостатнє фінансування,
низький рівень професіоналізму та відповідальностібагатьох суддів,
залежність суду від органів державної влади, наявність корупційних
явищ, надмірна завантаженість суддів, непрозорість діяльності
судів, неефективність системи виконання судових рішень та багато
інших. Всі вони потребують системного і комплексного вирішення.
Найближчим часом ми всю проблематику судочинства і шляхи
вирішенняцих проблем викладемо на папері і передамо Президенту
України, уряду та законодавцю.

Шановні учасникизасідання!
Судова система України потребує серйозної уваги, і ми спо-

діваємосьна розуміння цієї проблеми і суспільством, і владними
структурами. В свою чергу судді і працівники судів мають усвідо-
млювати надзвичайно важливу роль, яка відведена їм державою у
захисті праві свободлюдини.
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Підсумовуючи робо-
ту Ради суддівУкраїни
у 2004 р., її голова
В.В. Кривенко за-
значив:

- Завдання, по-
кладені на органи
суддівського само-
врядування Законом
«Про судоустрій Ук-
раїни», в основному
виконані.

Рада суддів України (далі - Рада) спрямовувала свою
діяльність на вирішення питань організаційного забезпечення
функціонування судів і діяльності суддів, соціального захисту
суддів та їхніх сімей, а також інших питань, які безпосередньоне
пов'язані зі здійсненням правосуддя, але мають важливе значення
для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджен-
ня незалежності та неупередженості суду, захисту суддів від втру-
чання в їхню судову діяльність.

Минулогороку організацію роботи Ради було змінено - вона
спрямовувалася на виявлення й запобігання можливим негатив-
ним для судової системи явищам, а не на боротьбу з їх наслідками,
як у попередні роки. Оскільки до складу Ради входять виключно
судді, основним завданням яких є здійснення судочинства,
обов'язки з вивчення й підготовки питань, винесених наії розгляд,
та забезпечення виконання ухвалених нею рішень, як такі, що ви-
магають професійного підходу, були покладені на Державну судо-
ву адміністрацію України (далі - ДСА). Практика підтвердила пра-
вильність обраної форми організації роботи.

На 7 пленарнихзасіданнях Ради розглянуто59 питань.Вони сто-
сувалися, зокрема, фінансового та матеріально-технічногозабезпе-
чення судів. Було затверджено ряд положеньта інструкцій, які регла-
ментують внутрішню діяльністьсудів. Надавалися рекомендаціїщодо
призначеннята звільненнясуддівз адміністративнихпосад.

Переважну частину рішень Ради виконано. Проте траплялися й

випадки невиправданого зволікання їх виконання ДСА та її тери-
торіальними управліннями. Яскравим прикладом цього є рішення
щодо забезпечення належних умов для здійснення судочинства
Дарницьким районним судом м. Києва. З весни минулого року
КабінетомМіністрів України, ДСА та Київською міськоюдержавною
адміністрацією написано стільки паперів і різного роду циркулярів,
що лише з них можна було б спорудити приміщення суду, але він і

досі здійснює судочинство у зруйнованому вибухом будинку. Цей
випадок засвідчив, що зазначені державні інституціі не готові ефек-
тивно реагувати на спрямовані проти судів терористичні акти, та
продемонстрував бездіяльність органів виконавчої влади і безза-
хисністьсудів перед такими формами втручанняв судочинство.

Особливу увагу минулого року Рада приділяла розгляду звер-
нень громадян з приводу неправомірних, наїхню думку, дій суддів.
Хоча більшість із майже 7 тис. одержаних нею звернень зводилися
до намагання у позапроцесуальний спосіб добитися перегляду су-
дових рішень, їх кількість не може не викликати занепокоєння. По-

силання на те, що суддя при ухваленні рішення може допустити
помилку з об'єктивної причини (особливо зараз, коли рефор-
мується процедура розгляду судових справ, запроваджуються ме-
ханізми забезпечення змагальності сторін, рівності їх перед зако-
ном і судом, докорінно змінюється порядок перегляду судових
рішень), не завжди є обгрунтованими. Недосконалість і неузгод-
женість законодавства не дають судді права створювати штучні
процесуальні перешкоди для оскарження його рішень, виявляти
нетерпимість, принижувати честь і гідністьосіб, які беруть участь у

справі. Тому щодо суддів, які вчиняли такі дії, Рада ініціюваладис-
циплінарніпровадження.

Практика розгляду звернень громадян дає підстави для пев-
них висновків, зокрема:
- якість професійної підготовки вперше призначених суддів

не завжди достатня для належного здійснення ними судочинства;
- система підвищення кваліфікаціїтаких суддів недосконала;

- у суддів, які призначені на посаду безстроково, немає моти-
ваціїдо підвищення своєї кваліфікації;

- не налагоджено системний контроль за якістю здійснення
судочинства кожнимсуддею і не створені ефективні механізми ко-

ригування професійної придатності судді.
Однією з причин, що призвели до такого стану систему про-

фесійної підготовки суддів, було блокування державою функціону-
вання Академії суддів України

ДСА за час свого існування не організувала належного обліку і

попередньої перевірки звернень громадян, які надходять на роз-
гляд Ради. Вони реєструються з порушеннями чинного законодав-
ства, що викликає обгрунтовані нарікання заявників. Настав час
для створення в ДСА структурного підрозділу, який сприяв би ор-
ганам суддівського самоврядування та кваліфікаційнимкомісіям в
організації розгляду дисциплінарних питань щодо суддів.

До завдань органів суддівського самоврядування належить
забезпечення якомога сприятливішихумов для здійснення право-
суддя. Досягнення цієї мети неможливе без належного фінансу-
вання діяльності органів судової влади з державного бюджету.
Рада не змогла вирішити це питання, оскільки норми Бюджетного
кодексу України ставлять суди у фінансову залежність від Міні-

стерства фінансів України. Тому першим і найважливішим кроком
у проведенні судовоїреформи є невідкладне доповнення названо-
го Кодексу главою щодо особливостей фінансування органів судо-
вої влади. При цьому визначені у бюджетних запитах видатки на

проведення судових процесів не повинні коригуватися ні Кабіне-
том Міністрів України, ні Верховною Радою України.

Звичайно, підсумком судової реформи має бути створення за-
хищеної від стороннього впливу, доступної, ефективної та само-
контрольованої організації суддів, здатної забезпечити надійний
захист прав і свободгромадян. Але основний її результат має по-
лягати у зміні свідомості суспільства - відході від хибної думки,
що в нашій країні є основні й другорядні складові державної влади.
Судова влада не перша і не третя, вона - одна з трьох.

У зв'язку з цим для нас є незрозумілими розпорядження щодо
позапроцесуальноїперевірки правильності ухвалених судами
рішень. Дехто, тримаючись за старі поняття і не розуміючи суті
змін, маскуючись турботами про державу й національну безпеку,
оприлюднює ностальгічні міркування про тотальний контроль над
судами, намагається відшукати такі механізми впливу на суддів,
які не мають нічого спільного з принципами демократії та рівності,
з положеннями КонституціїУкраїни.

Президія Ради в одному з рішень зазначила, що суддя у зв'яз-
ку зі своєю професійною діяльністю має особливий соціальний
статус, який повинні поважати всі державні установи, а правоохо-
ронні органи мають оберігати суддів від будь-яких посягань з ме-
тою формування впевненості суспільства в неупередженості та
справедливості суду.

Не всі високопосадовцірозуміють значеннястатусусудді. Один із

новопризначенихміністрів, назвавши суди найбільш корумпованими
органами державної влади, висловив жаль з приводу того, що ситу-
ацію в них неможливозмінити за допомогоюуказів. На нашу думку, ос-
таннє є не недоліком,а навпаки, перевагою судової системи. Те, що
суддівськийкорпус надійно захищенийКонституцією від кадровихпо-
трясінь, упевненістьсудді в неможливостінеобгрунтованихйого пе-
реслідувань є важливою гарантією справедливого і неупередженого
судочинства,одним із найвагомішіих здобутків нашогосуспільства.

Рівень організацій-
ного забезпечення
діяльності судів у
2004 р. та завдання
Державної судової
адміністрації України
у визначенні законо-
давчих механізмів
гарантування самос-
тійності судів і неза-
лежності суддів про-
аналізував у доповіді
Голова цього органу

в.я. Карабань. Зазначивши, що правовідносини між суддею та
державою полягають у тому, що держава як роботодавець повин-
на забезпечити належні умови праці, незалежність і недотор-
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канність судді, а останній відповідно до змісту присяги зобов'яза-
ний чесно й сумлінно здійснювати правосуддя, підкоряючись
тільки закону, бути об'єктивним та справедливим, доповідач
продовжив:
- Реальний стан судочинства свідчить про те, що жодна зі

сторін не виконує взятих на себе зобов'язань,звинувачуючи одна
одну в доведенні до кризового стану правосуддя, яке в умовах ви-
никнення нових суспільних відносин неспроможне у повному об-
сязі забезпечити захист прав та законних інтересів як фізичних,
так і юридичнихосіб.

Яскравим прикладом цього є, з одного боку, надходження до
органів влади різного рівня десятків тисяч скарг і звернень грома-
дян, юридичнихосіб щодо дій чи бездіяльності суддів, з іншого,-
подання суддями місцевихта апеляційнихсудівпочинаючиз 2001 р.
майже 3 тис. позовних заяв про стягнення з держави заборгова-
ності із заробітної плати й забезпечення інших визначених Зако-
ном «Про статус суддів» гарантій матеріального й соціально-побу-
тового характеру на загальну суму понад 20 млн. грн. Рішення
судів про задоволення таких позовних вимог набрали законної си-
ли, але залишаються невиконаними на суму майже 15 млн. грн.,
незважаючи на звернення окремих суддів до Європейського суду
з прав людини. Слід зауважити, що в Законі «Про Державний бюд-
жетУкраїни на 2005 рік» видатки на виконання таких рішень перед-
бачено лише в сумі 9,5 млн. грн.

Аналіз причин та умов, які призвели до таких негативних
наслідків, свідчить про те, що визначені законами, указами Прези-
дента та рішеннями уряду механізми організаційного забезпечен-
ня діяльності судів, за допомогою якихдержава намагалася вико-
нати взяті на себе зобов'язання, у поєднанні з недосконалими
інструментами їх реалізації виявилися неефективними і за своєю
природою мають корупційнийхарактер, оскільки створюють мож-
ливість для прямого втручання у здійснення судочинства.

За два останні роки Державній судовій адміністрації України
(далі - дСА) у співпраці з Верховним Судом і Радою суддів
України вдалося дещо поліпшитирівень фінансового та матеріаль-
но-технічного забезпечення судів, зокрема: отримано 315 при-
міщень судів і в 300 проведено капітальні й поточніремонти; вста-
новлено 4 тис. 200 комп'ютерів; створено єдину комп'ютерну
мережу судівУкраі'ни; їм надано можливість користуватися право-
вою базою «Ліга-Закон», електронною поштою, а також доступ до
мережі Інтернет; створено веб-портал судів Украі'ни, на якому
розміщено веб-сторінки місцевих та апеляційних судів; усіх суддів
забезпечено мантіями та посвідченнями єдиного зразка; збільше-
но фінансування 3 344,8 млн. грн. у 2003 р. до 745,9 млн. грн. у по-
точному році.

Хоча перелічені здобутки істотно не вплинули на рівень ор-
ганізаційного забезпечення судів, вони були максимально можли-
вими за колишньоївлади, яка за жодних умов не бажала визнава-
ти суди окремою гілкою державної влади і свідомо посилювала їх
залежність від виконавчихорганів усіх рівнів.

Завдяки суспільно-політичним подіям, які докорінно змінили
українське суспільство, та обранню нового Президента Украї'ни
виникла унікальна можливість радикально реформувати законо-
давчі механізми організаційного забезпеченнясудової діяльності з
метою реалізації задекларованих у Конституції принципів са-
мостійностісудів та незалежності суддів.

Підтримуючи Програму діяльності Кабінету Міністрів Укра'іни
«Назустріч людям», вважаємо за необхідне внести ряд пропозицій
щодо вдосконалення зазначених механізмів.

1. Упродовжостанніх років судової реформи залишається не-
вирішеним ключове питання - про виплату заробітної плати суд-
дям, що зумовлено як недостатнім бюджетним фінансуванням, так
і недосконалою структурою заробітної плати в цілому. Це ставить
під загрозу дотримання принципу незалежності суддів.

Пропонується змінити порядок оплати праці суддів, а також
реформувати систему державних гарантій їх незалежності, яка
включає матеріальне й соціально-побутове забезпечення.

Заробітна плата судді має складатися з посадового окладу,
доплати за кваліфікаційнийклас та надбавки за вислугу років. При
цьому необхідно передбачити підвищення посадового окладу
(щоб не допустити зменшення заробітної плати судді порівняно з

попередніми роками) і визначити на законодавчому рівні його
розмір залежно від установленого мінімального розміру за-
робітної плати (щоб запобігти зниженню доходу судді в разі підви-
щення загального життєвого рівня в державі).

У Рішенні КонституційногоСуду України від 20 березня 2002 р.
Мы 5-рп/2002 зазначено, що норми про матеріальне і побутове за-
безпечення суддів, їх соціальний захист, установлені статтями 44,
45 Закону «Про статус суддів», не можуть бути скасовані чи зни-
жені без відповідної компенсації. Тому найбільш доцільним з точки

зору повного додержання державою гарантій незалежності суддів
є включення вартості окремих видів їх матеріально-побутового
забезпечення і соціального захисту, передбачених названим За-
коном, до заробітної плати з одночасним відповідним збільшен-
ням і'і розміру.

Реалізація на законодавчому рівні цих пропозицій не тільки
забезпечить незалежність суддів, а й стане важливим чинником
підвищення престижу професії судді, що дасть змогу запровади-
ти реальний конкурсний відбір кандидатів на посади суд-
дів, відсутність якого є головною причиною низького профе-
сійного рівня вперше призначених суддів і, як наслідок, судочин-
ства в цілому.

2. Протягом двох років при ДСА Функціонують Академія суддів
України та сім і'і' регіональних відділень, яким вдалося дещо
поліпшити ситуацію з підвищенням кваліфікації судів та пра-
цівників судів. За цей період закінчили навчання приблизно 1 тис.
суддів і працівників судів. Проте робота ускладнювалася відсут-
ністю приміщень та недостатністю бюджетних коштівдля забезпе-
чення навчального процесу і провадилася лише завдяки ентузіаз-
му працівниківДСА та Академії.

Потреба у вирішенні проблеми кадрового забезпечення судів
зумовила розроблення ДСА за погодженням із Верховним Судом
та Радою суддів Украі'ни Концепції національної системи підготов-
ки, перепідготовки та підвищення кваліфікації суддів і працівників
органів та установ судової системи, яку у вигляді змін і доповнень
до законів «Про судоустрій України» та «Про статус суддів» подано
до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.
Реалізація Концепції дасть можливість, по-перше, забезпечити
прозорий відбір на конкурсних засадах високопрофесійних, висо-
коморальних та відповідальних кандидатів на посади суддів і

сприятиме поглибленню їхніх знань; по-друге, обмежити сто-
ронній вплив на формування суддівських кадрів та звести до

- мінімуму ризик призначення суддями випадкових осіб; по-третє,
створити умови для формування стереотипу поведінки судді як
носія судової влади в державі, наділеного важливими повнова-
женнями під час здійснення правосуддя, що запобігатиме обран-
ню Верховною Радою України безстроково тих суддів, чиї дії не
відповідають цьому званню; по-четверте, забезпечувати за допо-
могою законодавчих механізмів упродовж семи років постійний
контроль держави за поведінкою спочатку кандидата на посаду,
а потім новопризначеного судді та реально впливати на форму-
вання його світогляду.

3. Після комплексного обстеження займаних судами примі-
щень доводиться констатувати, що із 753 судів загальної юрис-
дикціі' (не враховуючи адміністративних) лише 48 (6 %) розташо-
вані у приміщеннях, які повністю відповідають вимогам щодо
здійснення судочинства. Решта, як свідчать розрахунки, проведені
у процесі підготовки проекту цільової державної програми забез-
печення судів приміщеннями, потребують серйозних капітало-
вкладень на загальну суму приблизно 1,8 млрд. грн.

На стадії завершення перебуває також розроблення програми
матеріально-технічного забезпеченнядіяльності судів.

4. Потребує продовження розпочата робота з комплексного
впровадження в судах Украі'ни комп'ютерної техніки (забезпечен-
ня нею суддів та працівників апарату судів, створення нових і

модернізації наявних локальних комп'ютерних мереж, розроб-
лення, впровадження й супроводження системи електронного
документообігу, комп'ютерних програм формування звітності).
Таким чином буде закладено основу для реалізації Програми
діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» у час-
тині забезпечення прозорості судових рішень шляхом запрова-
дження їх оприлюднення через Інтернет та іншими засобами
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з дотриманням при цьому вимог ст. 32 Конституції. Також буде
створено реєстр судових рішень із формуванням відповідної ба-
зи даних та забезпеченням у встановленому законом порядку
доступу до неї.

На превеликий жаль, попри вжиті ДСА та МВС заходи, зали-
шається невирішеною проблема охорони приміщень судів, забез-
печення безпеки суддів і членів їхніх сімей. Охороняються лише
123 із 753 судів, тому мають місце випадки викрадення справ, ре-
човихдоказів і відкриті напади на суддів під час прийому громадян
та розгляду справ. Телефонна розмова з Міністром внутрішніх
справ Ю.В. Луценком дає підстави сподіватися, що найближчим
часом зазначену проблему буде вирішено.

Підсумовуючи сказане, можна відповідально стверджувати,
що завдяки комплексу пропонованих заходів буде охоплено
практично всі проблеми, які прямо чи опосередковано вплива-
ють на самостійність судів і незалежність суддів. Проте їх
розв'язання можливе лише за підтримки законодавчої та вико-
навчої влади. У разі впровадження пропонованих законодавчих
механізмів і надання щороку на їх реалізацію 1,5 млрд. грн. бюд-
жетних коштів суди отримають реальні гарантії самостійності, а
судді - незалежності, що стане основою підвищення рівня судо-
чинства в державі.

Перед учасниками
засідання виступив
Голова Верховної Ра-
ди України В.М. Лит-
вин. Він зазначив,
що добір кандидатів
на посади суддів має
бути прозорим, де-
мократичним і не-
обхідно захищати,
обстоювати канди-
датури достойних,
чесних людей, які

потрібнів демократичному суспільстві. Специфіка роботи Верхов-
ної Ради України, за словами їі Голови, полягає в тому, що депу-
татів треба переконувати за допомогою норм закону, а не наказу-
вати їм, підтримати чи не підтримати те чи інше рішення,
тим більше що процедура приведення суддів до присяги є досить
виваженою.

На думку спікера українського парламенту, насамперед не-
обхідно визначитись, як вибудовувати систему державної влади,
щоб уникнути абсурдів. По-перше, потрібно забезпечити абсо-
лютну незалежність гілок влади одна від одної (вони мають діяти
паралельно, періодично перетинаючись); по-друге, - позбутися
того, що називають підпорядкованістю. Із принципових, гло-
бальних питань доцільно проводити узгоджувальні наради, кон-
сультації, під час яких виробляти спільну державну позицію, що
посилювало б повноваження і розширювало б можливості кожної
з гілок влади.

За оцінкою Голови Верховної Ради України, минулий рік був
позначений не тільки важливими змінами в державі та сус-
пільстві, а й створенням реальних передумов для здійснення
права людей жити в країні, де панують демократія, закон і спра-
ведливість. Для цього, вважає В.М. Литвин, необхідно зробити
головне - подолати упереджене ставлення до суду, страх перед
ним та перед судовою системою, позбутися уявлення про суд як
про каральний орган й усвідомити, що він є інституцією, яка
обстоює справедливість, захищає права та свободи людини і

громадянина.
Промовець наголосив, що ситуація в судовій системі вимагає

того, щоб законодавча й виконавча влада визнали свої зо-
бов'язання щодо створення необхідних умов для ефективної
діяльності судів, і запропонував визначити пріоритети у вирішенні
цього завдання.

Перша проблема, на його думку, * це фінансове забезпечен-
ня. для її розв'язання уряду й парламенту необхідно докорінно пе-
реглянути бюджет і знайти додаткові джерела фінансування судів.
В.М. Литвин привернув увагу до того, що в Державному бюджеті
на 2005 р. завдяки зусиллям Верховної Ради України та їі'

відповідних профільних комітетів асигнування на потреби судової
влади збільшено порівняно з попереднім роком з 594 млн. до
746 млн. грн., у тому числі понад 20 млн. грн. передбачено на
фінансове забезпечення діяльності адміністративних судів.

Нагадавши, що минулого року потреби судів було забезпе-
чено всього на 47 %, промовець запропонував невідкладно
прийняти після доопрацювання спільно із суддівським корпусом
Закон «Про порядок фінансування судової влади», яким цей по-
рядок буде докорінно змінено. Він висловив думку, що настав
час надати судам усіх рівнів можливість мати власні бюджетні
рахунки у банківських установах і безпосередньо отримувати
з них кошти, а також радикально змінити ст. 48 Бюджетного ко-
дексу і взагалі спільно з урядом переглянути практику форму-
вання бюджету.

Другою проблемою В.М. Литвин вважає створення необхідної
законодавчої бази. Він повідомив, що в законодавчому портфелі
профільних правових комітетів Верховної Ради налічується майже
150 законопроектів, але їх розгляд і прийняття відбуваються
вкрай повільно, тому буде визначено декілька пленарних тижнів
для розгляду проектів усіх законів, що безпосередньостосуються
діяльності судової системи. Цей процес ускладнюється намаган-
ням привести українське законодавство у відповідність із євро-
пейськими нормами, у зв'язку з чим законопроекти направляють-
ся на експертизу в європейські інституції, що забирає багато часу
й вимагає величезних зусиль. 100 необхідних для судів законо-
проектів по два-три роки не можуть потрапити до сесійної зали,
в тому числі й із цієї причини. Така доля спіткала, наприклад,
проекти Кодексу судової влади та Господарського процесуально-
го кодексу.

Зауваживши, що Закон «Про судоустрій України» позитивно
вплинув на організацію судової влади, Голова Верховної Ради
України вказав на необхідність проаналізувати практику його за-
стосування, оскільки існує багато пропозицій щодо реорганізації
державного управління забезпеченням діяльності судів, зокрема
щодо підпорядкування Державної судової адміністрації України,
Академії суддів та інститутівз підготовки професійних суддів Вер-
ховному СудуУкраїни. На його думку, потрібно створити цілу сис-
тему формування суддівського корпусу як складову системи ви-
щих навчальних закладів.

Коли йдеться про модернізацію нашоі' влади, яка має бути
публічною, наголосив спікер українського парламенту, слід вес-
ти мову про посилення судового контролю за їі діяльністю на
всіх рівнях. Запровадження адміністративного судочинства має
супроводжуватися створенням ефективного механізму розгляду
на всіх рівнях державного управління конфліктів між державни-
ми службовцями або місцевою владою і громадянами. Ніхто не
звертає увагу на те, констатував В.М. Литвин, що беззаконня,
нехтування правами та свободами громадян з боку місцевих ор-
ганів влади, різного роду державних інспекцій, управлінь,
відділів, органів місцевого самоврядування залишаються без-
карними й набули загрозливого характеру. Позасудовий роз-
гляд і вирішення скарг громадян, притягнення до відповідаль-
ності державних службовців, особливо за наявності симптомів
страшної хвороби - корупції, на рівні обласних структур,
міністерств, відомств практично не провадяться. Через недовіру
до владних структур громадяни звертаються з численними за-
явами та скаргами у місцеві суди. За інформацією, яку має пар-
ламент, судді перевантажені такими справами.

Поряд із великими сподіваннями на незалежну і самостійну
судову владу, за словами В.м. Литвина, у суспільстві поси-
люеться негативне ставлення до судової системи, що пояс-
нюється не лише складністю судових процедур, а й випадками
перевищення суддівських повноважень. Він зазначив, що до Вер-
ховної Ради України надходить багато звернень і скарг з приводу
діяльності судів, хоча вона не уповноважена вирішувати судові
конфлікти.

Голова Верховної Ради України запевнив присутніх,що є бага-
то підстав говорити про налагодження ефективної взаємодії між

органами державної влади і це дає змогу сподіватися на розв'я-
зання проблем, які нині постали перед Україною, зокрема тих, що
стосуються судової влади.
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Премуєр-міністр Ук-
раїни Ю.В. Тимо-
шенко зазначила,
що може спілкувати-
ся стосовно питань
діяльності судів поки
щолише як споживач
послуг правосуддя.
За її словами, вона
на власному досві-
ді переконалася, що
гасло «Дамо неза-

лежне правосуддя!» нагадує гасло радянських часів «Вперед до
комунізму!», оскільки як ніхто не збирався будувати комунізм, так
ніхто не мав намірустворювати незалежне правосуддя. «Всі ми бу-
ли свідками того, як кожна хвиля влади намагалася скрупульозно,
детально, глибоко, на рівні законодавства вибудувати залежне
правосуддя; все було зроблено, щоб судді були слухняні, щоб їх
можна було тримати в руках», - сказалаЮ.В. Тимошенко. Заува-
живши, що можна прийняти скільки завгодно процесуальних ко-
дексів, інших прекрасних законів, але без усунення системи за-
лежності судів та причин, що її породжують, змінити нічого не
вдасться, глава уряду запропонувала проаналізувати, в чому ця
залежність полягає.

Прем'єр-міністр України звернула увагу передусім на адмі-
ністративну залежність судів, зазначивши, що в ситуації, коли го-
лови судів призначалися на посади главами адміністрацій, судо-
чинство не могло бути незалежним, і наголосила: «...Кому, як не
колективу суду, краще відомі моральні та ділові якості, за якими
кандидата можна призначити на посаду голови суду?»

Другим аспектом залежності судів Ю.В. Тимошенко назвала
порядокїх фінансового забезпечення. На її думку, судова система,
безперечно, має фінансуватися з бюджету, але на іншій основі -
за спеціальним нормативом, тобто при надходженні до нього
коштів певний відсоток необхідно автоматично направляти на по-
треби судів. Проте це не повинно бути єдиним джерелом фінансу-
вання. Доцільно вивчити можливість запровадження механізмів,
подібнихдо тих, що використовуються у страховій медицині чи в
системі абонентського обслуговування, коли робиться рівний вне-
сок усіма громадянами, а послуга використовується за потребою.

Третій аспект залежності, на думку глави уряду, стосується
корпоративної підтримки в суддівському середовищі. Вона зазна-
чила, що судді насамперед повинні думати про людей, про про-
блеми, з якими ті прийшли до суду, та про здійснення справедли-
вого правосуддя. Для цього має відбутися внутрішній процес
очищення не тільки суддів, а й тих, хто звертається до суду.

Ю.В. Тимошенкозапропонувала у законодавчому порядкунада-
ти суддям вищоїінстанції право не лише скасовувати незаконнісудові
рішення, з й вживати певних заходів щодо суддів, які їх постановили,
і закликалазабезпечити незалежністькваліфікаційних комісій.

На завершення виступу Прем'єр-міністр України запевнила,
що нова влада має чіткі наміри зробити правосуддя незалежним та
прозорим, що це є можливим і стане реальним.

Про діяльність квалі-
фікаційних комісій у
2004 р. доповівГолова
Вищоїкваліфікаційної
комісіїсуддів України
В.В. Земляной:
- На кваліфіка-

ційні комісії суддів по-
кладено виконання
фундаментальних з
точки зору судово-
правової реформи
завдань із формуван-

ня та поповнення корпусу професійних суддів, вирішення питань
щодо їх відповідності займаним посадам.

Нині в державі крім Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України (далі - ВКК) функціонуютьдесять кваліфікаційнихкомісій
суддів загальних судів (у кожному з апеляційних округів), по

одній- суддів військових і господарських судів. Упродовж2004 р.
вони провели 124 засідання, на яких розглянуто понад 2 тис. ма-
теріалів, зокрема 533 - щодо надання рекомендацій про призна-
чення на посаду професійного судді вперше (рекомендовано
494 кандидатів, призначено на посаду Президентом України -
362). Проведено атестацію 962 суддів із присвоєнням їм від-
повідного класу. Порушено 284 дисциплінарних провадження.

ВКК провела 15 засідань, на яких рекомендовано до обрання
на посаду судді безстроково 552 суддів (обрано Верховною Радою
України - 451), атестовано з присвоєнням відповідного класу -
173, а також розглянуто 21 справу про притягнення суддів до дис-
циплінарної відповідальності та 16 скарг на рішення окружних
кваліфікаційнихкомісій.

Наведені статистичні дані свідчать про те, що кваліфікаційні
комісії в 2004 р., як і в попередні, працюючи з великим напружен-
ням, змогли забезпечити формування суддівського корпусу.

У своїй діяльності кваліфікаційнікомісіїстикаються з багатьма
проблемами. Одна з них полягає в тому, що система добору кад-
рів на посади суддів давно застаріла. На сьогодні будь-який гро-
мадянин, котрий відповідає певним визначеним законом вимогам,
склавши менше ніж за годину кваліфікаційний іспит в обсязі знань
студента профільного вузу, може бути призначений на посаду
судді і здійснювати судочинство від імені держави. Кваліфікаційні
комісії не мають необхідної бази та часу для глибокого й усебічно-
го аналізу готовності кандидата до виконання повноважень судді,
а також для надання йому необхідної практичної допомоги.
Не вирішує проблеми й формування резерву суддівських
кадрів. Наслідком усього цього є численні скарги на роботу недос-
відчених суддів.

У переважній більшості європейських країн зазначені питання
вже давно успішно вирішені: претенденти на посадусуддівв обов'яз-
ковому порядку проходять навчання у спеціалізованих закладах
суддівської освіти. Закріплення в українськомузаконодавстві такої
вимогияк обов*язковоїдалоб можливістьналежнимчином підготува-
ти особу до виконанняповноважень судді, ретельно вивчити як про-
фесійні,такі психологічні якості претендента. Функції щодо спеціаль-
ної підготовки кандидатів на посади професійних суддів повною
мірою може взяти на себе Академія суддівУкраїни.

За умови запровадження зазначеної системи ВКК вирішувати-
ме питання, пов'язані з наданням рекомендацій щодо призначен-
ня чи обрання суддів, провадитиме з кандидатами співбесіду
з метою з'ясування їх особистих і ділових якостей, а також розгля-
датиме скарги на рішення екзаменаційної комісіїАкадемії суддів.
Відпаде необхідність у повторному екзаменуванні кандидатів
у Вищій раді юстиції. Інші кваліфікаційні комісії виконуватимуть
атестаційні та дисциплінарні функції.

Про наявність у роботі кваліфікаційнихкомісій із добору кадрів
істотних недоліків свідчить той факт, що минулого року було
закінчено розслідування і передано до суду кримінальні справи
щодо шести суддів, ще стосовно восьми провадиться розсліду-
вання. Крім того, протягом 2004 р. притягнуто до дисциплінарної
відповідальності 129 суддів (99 оголошено догану, 10 понижено
кваліфікаційний клас, щодо 20 прийнято рішення про звільнення
з посади). Це означає, що кваліфікаційні комісії при формуванні
корпусу професійних судів та визначенні рівня фахової підготов-
ки кандидатів повинні підвищити вимогливість щодо їх ділових і

моральних якостей і таким чином не допустити до здійснення пра-
восуддя випадкових осіб.

Останнімчасом кваліфікаційні комісії суддів апеляційнихокругів
прийнялиряд рішень, які не відповідаютьчинномузаконодавству. Зо-
крема, допускалося надання (або відмова в наданні) рекомендацій
кандидатам у судді лише на підставі екзаменаційнихлистів без прий-
няття рішень, передбачених Законом «Про судоустрійУкраїни».

Незважаючина збільшення кількості порушенихдисциплінарних
проваджень і фактів притягнення суддів до дисциплінарної
відповідальностідисциплінарнапрактикав цілому не відповідаєстану
здійснення судочинства. Кваліфікаційні комісії, розглядаючиподання
про притягненнясуддівдо такої відповідальностіза допущені тягани-
ну чи інші грубі порушеннячинногозаконодавства, часто не виявля-
ють належної вимогливості та принциповості, необгрунтовано
відмовляютьу застосуванні дисциплінарнихстягнень, що не сприяє
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належномувиконанню суддями службовихобов'язків. Досить зазна-
чити, що в 2004 р. поданнябуловнесено щодо 284 суддів, а притягну-
то до дисциплінарноївідповідальностілише 129.

За інформацією Вищої ради юстиції, впродовж року була
помітною тенденціядо поширеннявипадків, коли цей орган тільки че-
рез недодержання кваліфікаційними комісіями порядкудисциплінар-
ного провадження був змушений скасовувати їх правильні по суті
рішення про притягненнясуддів до дисциплінарної відповідальності
або направлення йому рекомендацій щодо внесення подання про
звільнення їх із посади. Мають місце факти, коли перевірка даних
про дисциплінарнийпроступокздійснюється формально, його кон-
кретні обставиниу рішеннях не зазначаються.

Іноді кваліфікаційнікомісії суддів загальних судів рекоменду-
ють на посади суддів кандидатів, які не відповідають вимогам чин-
ного законодавства України щодо віку та наявності стажу роботи в
галузі права.

Проте скасувати необґрунтовані рішення кваліфікаційних
комісій вкрай складно, тому що згідно із Законом «Про судоустрій
України» оскаржити рішення таких комісій можуть лише судді або
кандидати на ці посади. Вихід із такого становища, на нашудумку,
полягає у внесенні змін до статей 95, 101 названого Закону, а са-
ме в наданні права оскаржувати рішення кваліфікаційних комісій
суддів і тим особам, які ініціювали дисциплінарне провадження.

Протягом поточного року на адресу Ради суддів України та
ВКК надійшло понад 6 тис. звернень громадян щодо допущених
судових помилок та порушень суддями норм судової етики. Роз-
гляд таких звернень має свою специфіку. Відповідно до чинного
законодавства жодна посадова особа, жоден орган не уповнова-
жені це робити, крім кваліфікаційнихкомісій, які мають право у ході
дисциплінарного провадження перевірити скаргу щодо судді по
суті, вивчити справу, одержати пояснення. Проте відповідно до
ч. 3 ст. 73 Закону «Про судоустрій України» члени зазначених
комісій працюють у них на громадських засадах і не звільнені від
виконання своїх основних обовіязків. Перевірити ж таку кількість
звернень можна, лише займаючись цим на постійнійоснові.

Таким чином, назріла потреба у створенні спеціального робо-
чого органу кваліфікаційнихкомісій суддів - судової інспекції, яка
перевіряла б скарги та звернення і в якій постійно працювала б
певна кількість суддів. Необхідно також створити у кожній
кваліфікаційнійкомісії секретаріат.

Як свідчить практика, ті члени кваліфікаційнихкомісій, які не є
суддями, не беруть активну участь в їх роботі, рідко бувають на
засіданнях. Тому доцільно внести зміни до ст. 75 Закону «Про су-
доустрій України», а саме зменшити в такій комісії кількістьпред-
ставників обласної ради та Міністерства юстиції з двох до одного
(від кожногоз цих органів), а натомість ввести до складу комісіїще
двох суддів.

Оскільки створення кваліфікаційних комісій суддів в апеляційних
округах себе не виправдало, треба повернутисядо попередньої сис-
теми, коли така комісія діяла в кожному обласному центрі.

Кваліфікаційнікомісії суддів, як і весь суддівський корпус, хо-
чуть бачити наше правосуддя бездоганним, в усякому разі не
гіршим, ніж у Європі, і робитимуть усе для того, щоб підняти підго-
товку суддівських кадрів на більш високий рівень, але для цього їм
потрібна законодавча підтримка .

Під час обговорення
доповідей перший
заступник Голови Ко-
мітету Верховної
Ради України з пи-
тань правової полі-
тики М.В. Оніщук
зазначив, що в Комі-

тету, як і в парламен-
ту ІУ скликання в ці-
лому, склалися ділові
відносини з Верхов-
ним, Вищим госпо-

дарським та Вишимадміністративним судами України, а це сприяє
відшуканню оптимальної моделі судоустрою. Він повідомив, що
парламенту вдалося наблизитися до завершення кодифікації про-

цесуального законодавства, завдяки чому буде оновлено важливі
процесуальні засади судочинства.

Народний депутат України зосередивувагу присутніхна дея-
ких стереотипах, які заважають рухатись уперед. Вони полягають
у тому, що: процес підпорядкований судоустрою (насправді ж
особливості процесуальної організації правосуддя є визначальни-
ми для побудови судової системи); апеляційне оскарження повин-
но мати тотальний характер (це закріплено в чинному законо-
давстві, хоча світовий досвід підтверджує доцільність певних
обмежень); кожна з наявних спеціалізацій судів має стосувати-
ся всіх трьох інстанцій (у той час як поглибленню спеціалізації мож-
на запобігти).

М.В. Оніщук підтримав висловлені в доповідях пропозиції що-
до посилення контролю суддів за добором суддівських кадрів та
створення судової інспекції,яка має складатись із суддів і працю-
вати на постійнійоснові.

Голова Вищої ради
юстиції М.А. Ше-
лест нагадав, що
стан здійснення пра-
восуддя та його
організаційного за-
безпечення обгово-
рюються щороку,
проте й через 10 ро-
ків після початку ре-
Формування судової
системи залишаєть-
ся велика кількість

невирішених проблем. Він пояснив це відсутністю єдиної чіткої

концепції судової реформи і наголосив на необхідності поперед-
нього обговорення та обгрунтування науковцями й практиками
будь-яких проектів зазначеної реформи.

Сказане повною мірою стосується і реформування Вищоїради
юстиції(далі- ВРЮ), зауважив її Голова. Його треба здійснювати з
урахуваннямсвітової практики,яка полягає в тому, що подібні орга-
ни наполовину складаються із суддів. На думку М.А. Шелеста, у
ВРЮ має бути два управління- дисциплінарне та кваліфікаційна.

Торкнувшись проблеми навчання суддів, промовець зазначив,
що воно не має передувати конкурсному професійному відбору,
навпаки, спочатку необхідно визначитися щодо якостей кандида-
та, а потім надати йому можливість набути професійних навичок.

М.А. Шелест закликав тіснішеспівпрацювати із ВРЮ та Вищою
кваліфікаційною комісією суддів України, більш пильно оцінювати
кандидатів, не допускаючи на посади суддів осіб із низьким рівнем
знань та хибкими моральними якостями.

Голова Вищого гос-
подарського суду
України д.М. При-
тика звернув увагу
на зміни щодо кіль-
кісних показників
у судовій практиці
в сфері господар-
ського судочинства.
Протягом 2004 р. до
господарських судів
надійшло 349 033
звернення (що на

63 421 більше, ніж у попередньому році): до місцевих - 279 346
звернень (розглянуто 221 256), до апеляційних - 41 537 (розгля-
нуто 38 191), до Вищого господарського суду України (далі -
ВГСУ) - 28 150 (розглянуто 25 165). До Верховного Суду України

оскаржено 6872 рішення ВГСУ, з яких змінено або скасовано 463
(270 постанові 193 ухвали).

Основними причинами скасування рішень господарських
судів промовець назвав недотримання ними засад судочинства та
неправильне застосування норм матеріального і процесуального
права, а також неузгодженість чинного законодавства, його неод-
накове трактування. Через недосконалість процесуального зако-
нодавства питання про прийняття апеляційних і касаційних скарг
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до провадження вирішується залежно не від правильності оскар-
жуванихсудових рішень, а від правильності оформлення скарг. Це
призвело до порушення строків розгляду справ, поширення тяга-
нини в судах, їх бюрократизаці'і, що робить їх менш доступними
для громадян. З'явиласятенденція до збільшення кількості судо-
вих помилок, порушень норм Кодексу професійної етики судді,
про що свідчать численні скарги на роботу судів і звернення до
Європейського суду з прав людини.

Д.М. Притика повідомив, що з метою усунення зазначених
недоліків ВГСУ готує роз'яснення й оглядові листи з питань пра-
вильного застосування законодавства господарськими судами,
узагальнює судову практику, організовує навчання вперше при-
значених суддів. Значна увага приділяється запровашкенню су-
часних інформаційнихтехнологій, що дає змогу істотно скоротити
терміни та підвищити якість розгляду справ. Протягом останніх
років було створено єдину комп'ютерну мережу господарських
судівУкраїни, до якої входять комп'ютерна система судового діло-
водства та засоби електронного зв'язку. Завдяки цьому з'явилася
можливість запровадити єдиний електронний документообіг
у системі цих судів і в найкоротший термін отримувати в електрон-
ному вигляді різні процесуальні документи. З урахуванням поло-
жень Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч
людям» у частині проведення судової реформи президія ВГСУ за-
твердила Програму заходів щодо вдосконалення роботи та підви-
щення ефективності діяльності господарських судів України, яка
розрахована на 2005-2010 рр.

Голова ВГСУ зауважив, що після передання Державній судовій
адміністрації України (далі - ДСА) функцій з організаційного за-
безпечення судів і повноважень головного розпорядника від-
повідних бюджетних коштів, різко зменшилося фінансування гос-
подарських судів, у тому числі на капітальне будівництво й ремонт,
заробітну плату й соціальні виплати суддям та працівникам судів.
Із 27 місцевих господарських судів 15 працюють у приміщеннях,
які не відповідають вимогам щодо здійснення правосуддя, зокре-
ма через відсутність достатньої кількості залів судових засідань.
Водночас мали місце випадки, коли ДСА вирішувала за рахунок
судів власні проблеми.

За словами Д.М. Притики, незважаючи на неодноразові звер-
нення Ради суддів господарських судів Украі'ни та президії ВГСУ
щодо необхідності збільшення чисельності суддів господарських
судів, яка не відповідає реальній потребі, ДСА зазначене питання
тривалий час не вирішує. Потребує вдосконалення і робота з до-
бору кадрів, підготовки кандидатів на посади суддів і спеціалістів
для роботи в судовій системі, підвищення їх кваліфікації.

Пославшись на численні звернення суддів щодо різкого
погіршення організаційного забезпечення діяльності господар-
ських судів, промовець заявив про нагальну потребу у повер-
ненні відповідних повноважень ВГСУ та перетворенні ДСА з цен-
трального органу виконавчої влади на державний орган зі
спеціальним статусом у складі Верховного Суду України, підкон-
трольний Раді суддів України.

На завершення виступу Голова ВГСУ наголосив, що без
вирішення проблем організаційно-кадрового та матеріально-
технічного забезпечення судової системи неможливо досягти
якісних зрушень у забезпеченні правосуддя. Це зумовлює не-
обхідність у наданні серйозної державної підтримки, розробленні
й затвердженні національної цільової програми розвитку судової
системи Укра'іни на 2005-2010 рр.

Уповноважений Вер-
ховної Ради України з
прав людини Н.І. Кар-
пачова, констатував-
ши хронічне недофі-
нансування судової
влади і фактичножеб-
рацький стан судів
загальної юрисдик-
ції, повідомила, що
до неї звернулися
200 суддів Умансько-
го міського суду Чер-

каської області, Миргородського міського та Шишацького район-
ного судів Полтавської області, Талалаївського районного суду
Чернігівської області, які порушили питання про низьку заробітну
плату, що є меншою, ніж прожитковий мінімум. У зв'язку з цим ом-
будсмен вказала на необхідність терміново встановити певні нор-
ми щодо оплати праці суддів, наголосила на тому, що стовідсотко-
ве фінансування судової влади має бути передбачене на законо-
давчому рівні, та запропонувала внести відповіднізміни до поста-
нови КабінетуМіністрів України від 13 грудня 1999 р. Не 2288 та до
Державного бюджету на 2005 р.

З питання незалежності й недоторканності суддів Н.і. Карпа-
чова повідомила, що порушення прав людини в останні роки трап-
лялись і щодо суддівського корпусу. Зокрема, до неї звернулися
судді Апеляційного суду Київсько'і області з приводу того, що
працівники Генеральної прокуратури України втручаються в їхню
роботу, вдаються до психологічного тиску, вимагають від них до-
кументи, які не стосуються конкретних справ, принижують люд-
ську гідність.

Уповноважений з прав людини привернула увагу учасників
засідання до судової тяганини, перевантаження суддів і неналежно-
го ставлення деяких із них до виконанняслужбовихобов'язків, на ве-
лику часткунезаконнихарештів і виправдувальнихвироків. Вона на-
голосила на нагальній необхідності запровадити адміністративну
юстицію, зауваживши, що цей інститут дасть можливість розванта-
жити суди, а також висловила думку про важливість негайного ре-
Формування, а не руйнуваннявійськовихсудів.

Голова Вищого адмі-
ністративного суду
України О.М. Пасе-
нюк назвав одним із
найважливіших на-
прямів судової ре-
форми створення
системи адміністра-
тивних судів, які згід-
но з досвідом бага-
тьох країн є доступ-
ним і ефективним
інструментом захис-

ту прав, свобод і законних інтересів людини.
Промовець докладно висвітлив деякі питання, до вирішення

яких не може розпочати здійснення правосуддя Вищий адмі-
ністративний суд: про нагальну необхідність прийняття Верховною
Радою України Кодексу адміністративного судочинства - голов-
ного інструмента захисту адміністративними судами прав та сво-
бод людини і громадянина, законних інтересів юридичних осіб
у сфері публічно-правових відносин; про те, що в Державному бю-
джеті на 2005 р. мінімальні потреби цього суду забезпеченолише
на 8,4 % - у сумі 3 млн. 3352 тис. грн.; про відсутність приміщен-
ня, у зв'язку з чим дев'ять обраних суддів не можуть виконувати
свої професійні обов'язки і немає змоги дообрати решту суддів та
сформувати апарат суду.

Зазначивши, що у зв'язку з особливостями адміністративних
спорів їх повинні вирішувати судді, які мають не лише юридичну
освіту, досвід роботи, а й глибокі знання з публічних галузей пра-
ва та високі моральні якості, О.М. Пасенюк закликав Вищу квалі-
фікаційну комісію суддів, Раду суддів України та Державну судову
адміністрацію України створити дієвий механізм добору й навчан-
ня, навіть виховання кандидатів у судді адміністративних судів -
суддів нової формації.

Голова Вищого адміністративного суду привернув увагу до ще
однієї проблеми, яка негативно впливає як на розвиток
адміністративної юстиції в Україні, так і на вирішення кадрових
проблем, - до заяв окремих осіб щодо недоцільності створення
системи адміністративних судів. У зв'язку з цим він наголосив на
неконституційності проекту Судового кодексу, який активно
лобіюється у Верховній Раді України й серед суддів загальних судів
і фактично перекреслює багаторічну роботу народних депутатів,
відомих науковців та інших фахівців над рядом процесуальних ко-
дексів і законів (у тому числі вже прийнятих), що регулюють
діяльність судів. Промовець розцінив нападки на адміністративні
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суди як намагання законсервувати елементи старої судової систе-
ми і властиву тоталітарному суспільству ідеологію панування дер-
жави над людиною, де останній відводиться роль керованого
обієкта, на який спрямовані владно-розпорядчий вплив та
адміністративний примус.

О.М. Пасенюкзапевнив присутніх,що за підтримки Президен-
та, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Верховного Суду, Ради
суддівУкраїни буде вирішено всі проблеми, подолано всі труднощі
і з набранням чинності Кодексом адміністративного судочинства
своєчасно розпочато діяльність адміністративних судів зі
здійснення правосуддя, і при цьому зауважив, що першим екзаме-
ном на професійність, неупередженість та моральність для суддів
цих судів стане розгляд справ під час виборчої кампанії 2006 р.

Суддя Верховного
Суду України, член
Президії цього суду
В.І. Косарєв висвіт-
лив негативні тен-
денції у розвитку
судової системи й

судочинства, які пе-
решкоджають утвер-
дженню в Україні
верховенства права.
На його думку, кон-
ституційнізасади по-

ділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову впродовж
багатьох років реалізовувались у нашій країні таким чином, що
кожна з гілок влади виборювала своє місце в державному устрої.
Оскільки судова влада, втративши право законодавчої ініціативи,
опинилась у період державотворення в нерівних умовах із законо-
давчою і виконавчою, вона й залишилася найслабшою.

Зауваживши, що всі гарантії незалежності судів та суддів уста-
новлюються законами, указами Президента та постановами уряду
і що іншого шляху формування судової системи як незалежної
гілки державної влади не існує, промовець наголосив, що ці ж ор-
гани можуть надані судам гарантії також скасовувати, звужувати і

призупиняти.
Він навів приклад, коли рішенням Конституційного Суду

України (далі - КСУ) від 20 березня 2002 р. Не 5-рп/2002 були
визнані неконституційнимиположення ст. 58 Закону «Про Держав-
ний бюджетУкраїни на 2001 рік», якими призупинялася дія законо-
давчих актів України в частині надання пільг, компенсацій і га-
рантій, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, у тому числі ст. 44
Закону «Про статус суддів». Суд зазначив, що передбачені зако-
ном гарантії незалежності суддів звужувати чи скасовувати будь-
якими нормативними актами не можна, оскільки це суперечить
Конституції, зокрема статтям 126, 130. Проте незважаючи на по-
вторне рішення КСУ від 1 грудня 2004 р. На 20-рп/2004 про некон-
ституційність частин 2-4 ст. 78 Закону «Про Державний бюджет

України на 2004 рік» (згідно з якою право на гарантії та компенсації
мали лише ті працівники бюджетних установ, чиї доходи не пере-
вищували прожиткового мінімуму), Законом «Про Державний бю-

джет України на 2005 рік» (ст. 38) судді, як й інші працівники бюд-
жетних установ, знову були позбавлені тих соціальних гарантій,
про які йшлося в названих рішенняхКСУ. Позбавлення зазначених
гарантій потягло зменшення Фінансування на матеріальне забез-
печення судів, що згідно з рішенням КСУ від 24 червня 1999 р.
М 6-рп/99є прямим порушенням ст. 130 Конституції. З цього при-
воду В.І. Косарєв поставив риторичне запитання: «Які ще аргумен-
ти потрібні для того, аби довести до правової свідомості посадо-
вих осіб державних органів, що Конституціяне дає права у такий
завуальований спосіб, за допомогою закону, який є чинним лише
рік, впливати на судову владу7».

Промовець проаналізував також ситуацію, пов'язану з вико-
нанням державною судовою адміністрацією України доручення
Ради суддів України щодо розроблення положення про норми за-
безпечення суддів України службовим обмундируванням, коли
Міністерство юстиціїУкраїни надало висновок, суть якого зводи-
лася до того, що проект відповідної постанови КабінетуМіністрів
України суперечить чинному законодавству. І це за наявності
рішення КСУ від 20 березня 2002 р. Не 5-рп/2002 з цього питання і

ч. 12 ст. 44 Закону «Про статус суддів», наголосив В.І. Косарєв. Він

також привернув увагу учасників засідання до того, як Державна
судова адміністрація України доводить головам апеляційних судів
ліміти бюджетних асигнувань та заробітної плати суддям,
вирішує питання щодо приміщень судів і, не маючи права законо-
давчої ініціативи, пропонує зміни до статей 44 і 45 Закону «Про
статус суддів», спрямовані на звуження їх соціальних гарантій.

Аналізуючи проблему виконання судових рішень, промовець
нагадав, що судді Апеляційного суду Донецької області змушені
були звернутися до Європейського суду з прав людини у зв'язку
з невиконанням рішень про стягнення на їх користь заборгова-
ності із заробітної плати. «А що вже говорити про пересічного
громадянина, чи можуть суди захистити його законні права, коли
судді самі не захищені?», - знову поставив риторичне запитан-
ня В.і. Косарєв. Зауваживши, що відсторонення судів від контро-
лю за виконанням судових рішень було реакцією Міністерства
юстицїї на вихід судів з-під фінансового і кадрового підпорядку-
вання останнього, він запропонував знову підпорядкувати вико-
навчу службу судам (у правовому, а не в організаційному плані) і

надати їм право порушувати питання про звільнення з посад
осіб, винних у невиконанні таких рішень.

Оскільки Верховний Суд України працює в умовах переванта-
ження, що в свою чергу призводить до порушення конституційних
засад судочинства й законних прав громадян, В.І. Косарєв запро-
понував внести необхідні зміни до чинного Кримінально-процесу-
ального кодексу, не чекаючи прийняття нового.

За результатами обговорення порядку денного було прийнято
постанову, яка публікується нижче.

Про стан здійсненнясудочинства у 2004 р. і завдання на 2005 р.
Постанова спільного розширеного засіуання

ПрезиуіїВерховного Сууу України, презиуії Рауи суууів України
та колегії Державної сурової ауміністрації України

вїу 18 лютого 2005 р. ІУ9 2

Обговоривши стан здійснення судочинства у 2004 р., Президія
Верховного Суду України та президія Ради суддів України зазнача-
ють, що внаслідок розвитку демократичних засад у державі значно
підвищилася роль суду як гаранта захисту прав та основних свобод
людини і громадянина. Судова влада в Україні набуває все більшого
авторитету в суспільстві. Зростає довіра громадян до суду, про що
свідчить кількість їхніх звернень за захистом своїх прав і свобод.

Якщо у 2001 р. суди розглянули 3,1 млн. справ, то в 2002 р. -
4,9 млн., у 2003 р. * 5,9 млн., в 2004 р. - 6,4 млн.; із них ци-
вільних - 1,9 млн. (на 18 % більше, ніж у 2003 р.), господар-
ських - майже 277 тис. (на 26,9 % більше), про адміністративні
правопорушення- З,6 млн. (на 6,8 % більше); водночасзменшилася
кількість розглянутихкримінальних справ - 518 тис. (на 15 % менше
порівняноз 2003 р.).
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Значно зросло у 2004 р. навантаження на суддів. Серед-
ньомісячне надходження справ на одного суддю в місцевих судах
становило 118,6 справи, а в окремих- понад 200 справ, у Верхов-
номуСуді України - 71 ,7.

Незважаючи на зростання навантаження, абсолютна більшість
судовихсправ вирішена якісно, з дотриманням вимог чинногозако-
нодавства. У звітнийперіод залишено без зміни в апеляційному по-
рядку 96,1 % судовихрішеньмісцевихсудіву кримінальнихсправах,
98,1 % - у цивільних і 96,2 % - у господарських.

Оперативність розгляду судових справ зросла майже на 5 %.
Порівняноз попереднім роком зменшилася кількість нерозглянутих
справ. Поліпшилосястановище із дотриманням судами вимог Кон-
венції про захист прав і основних свобод людини, інших міжнарод-
них угод, ратифікованих Україною, та з використанням у судовій
діяльності практикиЄвропейського суду з прав людини.

З метою забезпечення однакового та правильного застосуван-
ня судами чинногозаконодавства, належної організації 'іхньої робо-
ти ВерховнимСудомУкраїни систематично аналізується та узагаль-
нюється судова практика, судам нижчої ланки планово надається
методична допомога, більшість чинних постанов Пленуму Верхов-
ного Суду України (далі - Пленум) приведено у відповідність із за-
конодавством України.

Значно ширшою стала практика застосування судами альтер-
нативних, не пов'язаних з ув'язненням видів кримінального пока-
рання. Питомавага осіб, засуджених до позбавлення волі, скороти-
лася з 34,9 % у 2001 р. до 26,5 % у 2004 р., що свідчить про
гуманніший підхід до призначення покарань засудженим, особливо
тим, які вчинилизлочини невеликої та середньої тяжкості.

На базі Академіїсуддів України почали діяти шість ії регіональ-
них відділень: у містах Донецьку, Львові, Одесі, Севастополі, Хар-
кові та Чернівцях. Академія проводила двотижневі навчання для
843 осіб, вперше призначених на посаду судді, та спеціалізовані
семінари, в яких взяло участь понад 1000 суддів.

Набуває поширення висвітлення судових процесів у засобах
масової іНФОРМЗЦІЇ.

Протеу здійсненніправосуддя мали місце й недоліки.
У 2004 р. понад строки, встановлені Цивільним процесуальним

кодексом України (далі- ЦПК), розглянуто 20,1 % цивільнихсправ.
У судах окремих областей цей показник є ще більшим, зокрема у
Харківській - 38,2 %, Дніпропетровській - 33,5 %, у судах
м. Києва- 34,6 %. З порушеннямтермінів, визначених Криміналь-
но-процесуальним кодексом України (далі - КПК), місцеві суди
призначили до попереднього та судового розгляду 8,7 % справ.
У Дніпропетровській області цей показник становить 21,9 %, Пол-
тавській - 18,4 %, Харківській - 15,5 %, в АвтономнійРеспубліці
Крим - 17,1 %. Є факти тяганинипри розгляді кримінальнихсправ,
коли підсудні неприпустимо довго тримаються під вартою.

Внаслідок судових помилок, виявлених при розгляді справ в
апеляційному порядку, скасовано чи змінено вироки місцевих судів
щодо 8833 осіб (4,0 % загальної кількості осіб, стосовно яких поста-
новлені вироки) та 27 200 рішень у цивільнихсправах (1,9 % поста-
новленихмісцевими судами).

Апеляційнісуди не завжди вживали дієвих заходів до виправ-
лення недоліків, допущених судами нижчої ланки, і направляли
справи на новий судовий розгляд до місцевих судів навіть у ви-
падках, коли за наявних обставин була можливість усунути допу-
щені порушення, у тому числі шляхом постановлення нових судо-
вих рішень.

У місцевих судах мало місце несвоєчасне звернення судових
рішеньдо виконання,що вкрай негативно впливало як на відновлен-
ня порушених прав і законних інтересів людини та держави, так
і на можливістьсвоєчасного виконання судових рішень у примусо-
вому порядку.

Значною мірою таке становище склалося у зв'язку з тим, що до-
нині не завершено судово-правову реформу.

Фактичноу державі ще не створено структурусудів. Не утворе-
ний Апеляційний суд України. Незважаючи на те, що 1 червня
2005 р. закінчується визначений законодавцем термін формування
адміністративних судів, їх не сформовано. Через відсутність
приміщеньта відповідногоФінансуванняне може розпочати роботу
Вищий адміністративнийсуд України.

Не прийняті новий КПК, Кодекс адміністративного судочинства
України, у зв'язку з чим не набув чинності новийЦПК. Тривалий час
очікують прийняттязаконопроекти про внесення змін і доповнень до
законів України «Про судоустрійУкраїни» та «Про статус суддів», які
перебувають на розгляді у Верховній Раді України. Деякі чинні за-
кони не узгодженіміж собою, що на практиці спричиняє багато пра-
вових колізій.

Із року в рік суди належним чином не фінансуються. На їхню
діяльність з державного бюджету кошти виділяються значно менше
від фактичної потреби. Неналежне фінансування праці змусило
суддів і працівників апарату понад 200 місцевих загальних судів
звернутися до найвищих посадових осіб держави з клопотанням
про вжиттяневідкладнихзаходів до виправлення такого становища.

Незважаючи на рішення Конституційного Суду України від
1 грудня2004 р. М.) 20-рп/2004 у справі за конституційнимподанням
54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції
України (конституційності) положень статей 44, 47, 78, 80 Зако-
ну України «Про Державний бюджетУкраїни на 2004 рік» та консти-
туційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності
Конституції України (конституційності)положень частин другої, тре-
тьої, четвертої статті 78 Закону України «Про Державний бюджет
України на 2004 рік» (справа про зупиненнядії або обмеження пільг,
компенсацій і гарантій), у ст. 38 Закону «Про Державний бюд-
жет України на 2005 рік» є аналогічна норма (згідно з якою судді, як
і інші працівники бюджетнихустанов, позбавлені певних соціальних
гарантій). Крім того, звуження соціальнихгарантій суддів, яке пору-
шує вимоги ст. 44 Закону «Про статус суддів», відбулося й унаслідок
скасування постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня
1994 р. Не 177 «Про норми забезпечення службовимобмундируван-
ням суддів України». Рішення Ради суддів України від 21 квітня
2004 р. МЕ 21 щодо розроблення та подання на затвердження поло-
ження про норми забезпечення службовим обмундируванням
суддів України Державною судовою адміністрацієюУкраїни (далі -
ДСА України) донині не виконано.

Невиконання обов'язків держави щодо належного фінансуван-
ня діяльності судів і суддів змусило останніхзвертатися за захистом
своїх прав та інтересів до суду. І такі позови були задоволені. Проте
1800 судових рішень про стягнення на користь суддів 14 млн. грн.
станом на серпень 2003 р. так і залишилися невиконаними. ДСА
України не змогла забезпечити виділення з державного бюджету
необхіднихдля цього коштів.

Складним є становище й з формуванням суддівського корпусу.
Станом на 1 січня 2005 р. в судах загальної юрисдикціівакантні 1208
(15,9 %) суддівських посад. Через незабезпечення належних умов
для розміщення слухачів Академія суддів України не повною мірою
здійснює діяльність з підготовкикандидатів на посаду судді.

Підвищеноїуваги з боку органів суддівського самоврядування
потребує питання щодо забезпечення високої моральності та по-
рядності суддів.

Необхідно вдосконалювати співпрацю судів із засобами масо-
вої інформації, спрямовану на висвітлення останніми діяльності
суддів і роз'яснення норм чинногозаконодавства.

У зв'язку з наведеним Президія Верховного Суду України та
президія Ради суддівУкраїни п о с т а н о в л я ю т ь:

1. Звернути увагу судів загальної юрисдикції на те, що при
здійсненні правосуддя вони повинні забезпечувати захист прав та
основних свобод людини і громадянина, прав та законних інтересів
юридичнихосіб, інтересів суспільства і держави відповіднодо Кон-
ституціїта законів України. Судові рішення мають узгоджуватися з
нормами Конвенції про захист прав і основних свобод людини,
рішеннямиЄвропейського суду з прав людинита іншими міжнарод-
ними угодами, ратифікованими Україною.

2. Судовим палатам і Військовій судовій колегіїВерховного Су-
дуУкраїни:

- упродовж І кварталу 2005 р. проаналізувати стан здійснення
правосуддя у 2004 р., вивчитипричини,що призвели до скасування
та зміни судових рішень. Постійно вживати ефективних заходів до
своєчасного виправлення виявлених помилок та усунення недоліків
у роботі;

- упродовж року завершити перегляд чинних постанов Плену-
му відповідно до вимог законодавства України.
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У Пленумі ВеРховного Сууу України

Про практику застосування судами України
законодавства, що регулює повернення кримінальних справ

на додаткове розслідування
Постанова

Пленуму Верховного Сууу України
віу ]] лютого 2005 р. М 2

З метою забезпечення правильногота однакового
застосування судами процесуального законодавства,
що регулює повернення кримінальних справ на додат-
кове розслідування, Пленум Верховного Суду України
постановляє:

1. Звернути увагу судів на те, що згідно зі ст. 16'

Кримінально-процесуальногокодексу України (далі -
КПК) здійснення обвинувачення в суді покладається
на прокурора, а в окремих передбачених у КПК ви-
падках це вправі робити потерпілий чи його представ-
ник. Захист підсудного здійснює сам підсудний, його
захисник або законний представник. Суд, залиша-
ючись об'єктивним і неупередженим, має створити
необхідні умови для виконання сторонами їхніх про-
цесуальних обов'язків та здійснення наданих їм прав,
розглянути кримінальну справу і постановити відпо-
відне рішення. З огляду на ці вимоги закону суди при
розгляді кримінальних справ не вправі перебирати на
себе функції обвинувачення чи захисту.

2. Відповідно до ст. 246 КПК суддя при поперед-
ньому розгляді кримінальної справи вправі з власної
ініціативи повернути її на додаткове розслідуванняли-
ще у випадках, коли під час порушення справи, прова-
дження дізнання або досудового слідства були допу-
щені такі порушення вимог КПК, без усунення яких
вона не може бути призначена до судового розгляду.

У решті передбачених зазначеною статтею випад-
ків, а саме коли є підстави для притягнення до кримі-
нальної відповідальності інших осіб, окремий розгляд
справи щодо яких неможливий, або для кваліфікаціїдій
обвинуваченого за статтею Кримінального кодексу
України (далі - КК), якою передбачено відповідаль-
ність за більш тяжкий злочин, чи для пред'явлення йо-
му обвинувачення, яке до цього не було пред'явлене,
справа може бути повернена на додаткове розслідуван-
ня лише за наявності відповідного клопотання одного із
названиху ч. 2 ст. 246 КПК учасників процесу.

3. Питання про те, чи перешкоджає порушення за-
кону, допущене під час порушення справи, проваджен-
ня дізнання або досудового слідства, її призначенню
до судового розгляду, вирішується залежно від того,
наскільки істотним воно було, до ущемлення яких
прав та інтересів учасників процесу воно призвело
і чи є можливістьпоновити ці права й інтереси. Кри-
мінальна справа у будь-якому разі не може бути при-

значена до судового розгляду, якщо: вона не була по-
рушена або порушена некомпетентною особою; її
розслідування провадила не уповноважена на те особа
чи особа, яка підлягала відводу; було порушено вимо-
ги КПК про обов'язковість пред'явлення обвинувачен-
ня і матеріалів розслідування для ознайомлення; при
провадженні дізнання чи досудового слідства було по-
рушено право обвинуваченого на захист або право
користуватися рідною мовою чи мовою, якою він во-
лодіє, і допомогою перекладача.

Допущені при вчиненні окремих слідчих чи проце-
суальних дій порушення закону, що призвели до
ущемлення прав та інтересів учасників процесу, поно-
вити які неможливо, не можуть бути підставою для
повернення справи на додаткове розслідування. За на-
явності відповідних підстав такі порушення мають тяг-
ти визнання доказів недопустимими.

Не може бути підставою для повернення справи
на додаткове розслідування і недодержання прокуро-
ром вимог статей 228-232 КПК (якщо для усунення
допущених порушень не потрібно проводити слідчі
дії). У таких випадках відповідно до ст. 249' КПК суд-
дя повертає справу прокурору для усунення недоліків.

4. Повернення справи на додаткове розслідування
через наявність підстав для притягненнядо криміналь-
ної відповідальності інших осіб допускається лише за
умови, що окремий розгляд справи щодо останніх не-
можливий і що надійшло відповідне клопотання про-
курора, обвинуваченого,його захисника чи законного
представника. Питання про наявність таких підстав
вирішується з урахуванням доказів, що є у справі,
інших конкретних її обставин, а також вимог ст. 94
КПК, в якій визначено приводи і підстави до порушен-
ня кримінальної справи.

З'ясовуючи можливість розгляду справи щодо ін-
шої особи в окремому провадженні, суддя повинен
керуватися вимогами ст. 26 КПК, маючи на увазі,
що справи про злочини, вчинені у співучасті, мають
розглядатись, як правило, в одному провадженні.
Постанова органу дізнання, слідчого, прокурора про
закриття кримінальної справи, про відмову в її пору-
шенні щодо іншої особи або про виділення справи
щодо такої особи в окреме провадження не є пере-
шкодою для повернення справи на додаткове розслі-
дування.
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Встановивши при розгляді клопотання про повер-
нення справи на додаткове розслідування, що відпо-
відно до вимог ст. 26 КПК справа щодо іншої особи
може бути розглянута в окремому провадженні, суддя
(суд) залишає це клопотання без задоволення. У таких
випадках після розгляду справи за наявності до того
підстав суддя [суд) на виконання вимог ст. 278 КПК
повідомляє своєю постановою (ухвалою) прокурора
про вчинення злочину.

5. Поверненнясправи на додаткове розслідування у
зв'язку з наявністю підстав для кваліфікаціїдій обвину-
ваченого за статтею КК, якою передбаченовідповідаль-
ність за більш тяжкий злочин, чи для пред'явлення йо-
му обвинувачення, яке до цього не було пред'явлене,
допускається тільки за клопотанням прокурора або по-
терпілого чи його представника.

Постанова органу дізнання, слідчого, прокурора
про закриття кримінальноїсправи в частині обвинува-
чення особи у вчиненні більш тяжкого злочину чи про
відмову в порушенні відповідної справи, як і постано-
ва щодо обсягу обвинувачення, не є перешкодою
для повернення справи на додаткове розслідування
з цих підстав.

Клопотання прокурора про повернення справи на
додаткове розслідування із зазначених підстав може
бути задоволене лише тоді, коли він відповідно до
ст. 277 КПК не вправі змінити обвинувачення в суді.

6. Наведенийу ст. 246 КПК перелік підстав для по-
вернення справи на додаткове розслідування зі стадії
попереднього розгляду справи є вичерпним. Тому суд-
дя не вправі повернути справу на додаткове розсліду-
вання з цієї стадії, наприклад, з мотивів неповноти
досудового слідства або у зв'язку з тим, що обвинува-
чений після передання справи до суду зник і місце йо-
го перебування невідоме.

7. Визнати правильною практику тих судів, які в
разі надходження до попереднього розгляду спра-
ви клопотання про повернення її на додаткове
розслідування від одного з названих у ч.2 ст. 246
КПК учасників процесу повідомляють про це інших
учасників процесу.

8. Повернення справи на додаткове розслідування
зі стадії судового розгляду справи допускається ли-
ще з мотивів неповноти або неправильності досудово-
го слідства.

досудове слідство визнається неповним, якщо під
час його провадження всупереч вимогам статей 22 і 64
КПК не були досліджені або були поверхово чи од-
нобічно досліджені обставини, які мають істотне зна-
чення для правильного вирішення справи [не були до-
питані певні особи; не витребувані й не досліджені
документи, речові та інші докази для підтвердженнячи
спростування таких обставин; не досліджені обставини,
зазначені в ухвалі суду, який повернув справу на додат-
кове розслідування, коли необхідність дослідження тієї
чи іншої з них випливала з нових даних, установлених
при судовому розгляді; не були з'ясовані з достатньою
повнотою дані про особу обвинуваченого; тощо).

Неправильним досудове слідство визнається в ра-
зі, коли органами досудового слідства при вчиненні

процесуальних дій і прийнятті процесуальних рішень
були неправильно застосовані або безпідставно не за-
стосовані норми кримінально-процесуальногочи кри-
мінального закону і без усунення цих порушень спра-
ва не може бути розглянута в суді.

9. Відповідно до ч. 1 ст. 281 КПК повернення спра-
ви на додаткове розслідування зі стадії судового роз-
гляду допускається лише тоді, коли неповнота або
неправильністьдосудового слідства не може бути усу-
нута в судовому засіданні.

Якщо суд має змогу усунути виявлені недоліки
досудового слідства під час судового розгляду справи
шляхом більш ретельного допиту підсудного, потерпіло-
то, свідків, виклику й допиту нових свідків, проведення
додаткових чи повторних експертиз, витребуваннядо-
кументів, давання судових доручень у порядку, перед-
баченому в ст. 315' КПК, вчинення інших процесуаль-
них дій, а також шляхом поновлення порушенихпід час
розслідування справи процесуальних прав учасників
процесу, направленнясправи на додаткове розслідуван-
ня є неприпустимим. За необхідності суд можє відкла-
сти її розтляд для витребування додаткових доказів
(ст. 280 КПК].

Звернути увагу судів на те, що за змістом чинного
законодавства виклик і допит нових свідків, проведен-
ня додаткових чи повторних експертиз, витребуван-
ня документів, давання судових доручень у порядку,
передбаченому в ст. 315' КПК, на підтвердження чи
спростування позицій сторін допускаються тільки за
клопотанням сторін. При цьому судові доручення суд
дає лише з метою перевірки й уточнення фактичних
даних, одержаних у ході судового слідства.

10. За змістом статей 246 та 281 КПК повернення
справи на додаткове розслідування зі стадії судового
розгляду можливе як за клопотаннямиучасників про-
цесу, так і з ініціативи суду. Проте суд не може з влас-
ної ініціативи повернути справу на додаткове розслі-
дування, коли під час її судового розгляду встановлено
підстави для притягненнядо кримінальної відповідаль-
ності інших осіб, або підсудного - за інший злочин,
або для збільшення обсягу обвинувачення.

За наявності підстав для кваліфікації дій обвинува-
ченого за статтею КК, якою передбачено відповідаль-
ність за більш тяжкий злочин, чи для збільшення об-
сягу обвинувачення справа може бути повернена на
додаткове розслідуваннялише за умови, що прокурор
не вправі змінити обвинувачення в суді (ч. 2 ст. 277

КПК), а також коли потерпілий чи його представ-
ник вважають, що підстави для цього є, а прокурор їх
не вбачає.

Виходячи з того, що згідно з чинним законодавст-
вом докази подають сторона обвинувачення і сторона
захисту, рекомендувати судам перед закінченням су-
дового слідства [ст. 317 КПК] з'ясовувати у сторін, чи
всі докази на обгрунтування своїх доводів вони пода-
ли, і фіксувати їхні відповіді у протоколі судового за-
сідання. При цьому слід мати на увазі, що згідно 3 ч. 3

ст. 253 КПК суд не вправі відмовити учасникам судо-
вого розтляду в дослідженні доказів, якщо вони є на-
лежними і допустимими.
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Сууова пРактика

Рішення у цивільних справах
При настанні страхових подій, передбачених п. 2

Положення про порядок і умови державного обов'яз-
кового особистогострахування осіб рядового, началь-
ницького та вільнонайманого складу органів і під-
розділів внутрішніх справ України (затверджене
постановоюКабінету МіністрівУкраїни від 29 червня
1991 р. М9 59, діє в редакції постанови від 19 листопа-
да 1992 р. М 627 зі змінами, внесеними постановами
від 9 березня 1995 р. М? 165 та від 22 березня 1995 р.
М 206), виплату страхових сум провадить Національ-
на акціонерна страхова компанія «Оранта».У разі ви-
никнення спору щодо виплати страхових сум він
вирішується в установленому законом порядку між
застрахованим (його спадкоємцями) і Національною
акціонерною страховою компанією «Оранта»

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

У листопаді 2002 р. М. звернувся до суду із позовом
до управління Міністерства внутрішніх справУкраїни в
Черкаській області (далі - УМВС) та Золотоніського
міськрайвідділу цього управління про відшкодування
шкоди, пОславшись на те, що з жовтня 1975 р. до 4 січ-
ня 2000 р. він перебував на службі в органахвнутрішніх
справ, а 10 січня 2000 р. висновком МСЕК йому вста-
новлено ІІ групу інвалідності з втратою 80 % професій-
ної працездатності внаслідок захворювання, пов'язано-
го з проходженням служби. Відповідно до ст. 23 Закону
від 20 грудня 1990 р. М) 565-ХІІ «Про міліцію» (далі -
Закон) він має право на отримання одноразової допо-
моги, однак відповідачі такої допомоги не виплатили,
у зв'язку з чим просив стягнути одноразову допомогу
в розмірі п'ятирічного грошового утримання, а саме
46 тис. 59 грн., та 18 тис. 792 грн. - як компенсаціюу
зв'язку із затримкою виплати цієї суми.

Золотоніськийміський суд рішенням від 10 грудня
2002 р. позов задовольнив: постановив стягнути з відпо-
відача на користь М. 46 тис. 316 грн.

Апеляційний суд Черкаської області ухвалою від
12 лютого 2003 р. рішення суду першої інстанції част-
ково змінив: сума одноразової допомоги, що підлягає
стягненню з відповідача на користь М., була зменше-
на до 21 тис. 888 грн.

У касаційній скарзі УМВС, пославшись на непра-
вильне застосування судом норм матеріальногоправа,
порушило питання про скасування ухвалених у справі
судових рішень.

Перевіривши матеріали справи, Судова палата у
цивільних справах Верховного Суду України визнала,
що касаційна скарга частково підлягає задоволенню
з таких підстав.

Задовольняючи позов частково, суд першої інстан-
ції, з висновком якого погодився й апеляційний суд, ви-
ходив з того, що ч. 6 ст. 23 Закону передбачено випла-
ту одноразової допомоги в розмірі від трирічного до
п'ятирічного грошового утримання (залежно від ступе-
ня втрати працездатності) колишнім працівникам мілі-
ції, які отримали інвалідність під час проходження
служби. Проте такого висновку суд дійшов унаслідок
неправильного застосуваннянорм матеріального права.

Відповідно до ст. 3 Постанови Верховної Ради Украї-
ни від 25 грудня 1990 р. М.) 583-ХІІ «Про порядок вве-
дення в дію Закону Української РСР «Про міліцію»
ст. 23 Закону набрала чинності після прийняття перед-
баченого цією Постановою Положення про порядок і

умови державного обов'язкового особистого страху-
вання осіб рядового, начальницького та вільнонайма-
ного складу органів і підрозділів внутрішніх справ
України (затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 29 червня 1991 р. М!) 59, діє в редакції по-
станови від 19 листопада 1992 р. М.! 627 зі змінами, вне-
сеними постановами від 9 березня 1995 р. М9 165 та від
22 березня 1995 р. М) 206; далі - Положення).

За змістом пунктів 1, 3-5 Положення Міністер-
ство внутрішніх справ України перераховує на спе-
ціальний рахунок Національної акціонерної страхової
компанії «Оранта» (далі - НАСК «Оранта»] страхові
платежі з державного обов'язкового особистого
страхування осіб рядового, начальницькогота вільно-
найманого складу органів і підрозділів внутрішніх
справ України, тому вимоги про виплату страхової су-
ми застрахований або його спадкоємці мають пред'яв-
ляти до НАСК «Оранта», яка при настанні страхових
подій, передбачених п. 2 цього Положення, провадить
виплату страхових сум. У разі виникнення спору що-
до виплати страхових сум він вирішується в установ-
леному законом порядку між застрахованим (його
спадкоємцями) і НАСК «Оранта».

Суд першої інстанції не застосував норми зазначе-
ного Положення і на порушення вимог статей 105, 202,
202[ ЦПК поклав на УМВС обов'язок сплатити М. од-
норазову допомогу, передбачену ч. 6 ст. 23 Закону.

Апеляційний суд на порушення вимог ст. 301 ЦПК
не перевірив належним чином доводи, наведені в апе-
ляційній скарзі УМВС, і не звернув уваги на непра-
вильне застосування судом першої інстанції норм ма-
теріальногота порушення норм процесуальногоправа.

За таких обставин Судова палата у цивільних
справах Верховного Суду України, керуючись ст. 334
ЦПК, касаційну скаргу УМВС задовольнилачастково:
рішення Золотоніського міського суду від 10 грудня
2002 р. та ухвалуАпеляційного суду Черкаської облас-
ті від 12 лютого 2003 р. скасувала і направила справу
на новий розгляд до суду першої інстанції.
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Правило ч. 2 ст. 195 ЦК України 1963 р. про зали-
шення завдатку особі, яка його одержала, або стяг-
нення з неї подвійної суми завдатку застосовується в
тих випадках, коли між сторонами було укладено
договір, проте він не виконується з вини якоїсь зі
сторін. У тих випадках, коли сторони домовились
укласти договір, але відповідно його не оформили,
сплачені в рахунок виконання договору платежі ви-
знаються авансовими і повертаються в тому розмірі,
в якому вони надавалися

Ухвала Сууової палати у цивільних справах
Верховного Сууу України віу 26 лютого 2004 р.
(в и т я г)

У вересні 2001 р. М. звернувся з позовом до К.

про відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
В заяві позивач зазначив, що з метою придбання дач-
ного будинку в сільській місцевості дав відповідне
оголошення в кількох газетах і після цього відпові-
дачка запропонувала йому купити в с. Шибене Боро-
дянського району Київської області земельну ділянку
та садовий будинок, що належать їй на праві при-
ватної власності. На підтвердження наміру укласти
договір купівлі-продажу він, М., згідно з договором
завдатку від 21 серпня 2001 р. передав відповідачці
гроші в сумі, еквівалентній 500 дол. США (2 тис.
650 грн.). Однак договір купівлі-продажу не був укла-
дений з вини К., оскільки остання не надала пра-
вовстановлюючих документів на садовий будинок.
У зв'язку з наведеним позивач на підставі ст. 195 ЦК '

просив стягнути з відповідачки на його користь под-
війну суму завдатку, а також зобов'язати К. відшко-
дувати заподіяну йому моральну шкоду.

К. пред'явила М. зустрічний позов про відшкоду-
вання матеріальної та моральної шкоди, пославшись
на те, що наприкінці червня 2001 р. вирішила продати
належну їй на праві приватної власності земельну
ділянку. М. звернувся до неї з пропозицією придбати
ділянку й у подальшому неодноразово оглядав їі, а та-
кож документи, що підтверджуютьправо власності на
неї, сплатив завдаток і наполіг на вивезенні з дачного
будинку зайвих побутовихречей. Однак у визначений
день для підписання договору купівлі-продажу не
з'явився. Згодом став приходити до неї на роботу, по-
ширювати неправдиві відомості, які порочать її честь,
гідність і ділову репутацію, що спричинило психо-
логічні страждання та погіршення стану здоров'я.
У зв'язку з наведеним просила зобов'язати М. відшко-
дувати заподіяну їй матеріальну шкоду (що полягає у
витратах на перевезення речей, придбання ліків, а та-
кож у втраті заробітку) та моральнушкоду.

Солом'янський районний суд м. Києва рішенням
від 7 червня 2002 р., залишеним без зміни ухвалою
судової палати у цивільних справах Апеляційного су-
ду м. Києва від 27 серпня 2002 р., позов М. до К. про
відшкодування матеріальної та моральної шкоди за-
довольнивчастково: ухвалив стягнути з К. на користь
М. подвійну суму завдатку в розмірі 5 тис. 300 грн. та
110,5 грн. державного мита. У задоволенні решти по-
зовних вимог та зустрічного позову відмовив.

На зазначені судові рішення надійшла касаційна
скарга К., в якій порушено питання про їх скасування та
направлення справи на новий розгляддо суду першої
інстанції у зв'язку з неправильним застосуванням судом
норм матеріального права та порушенням норм процесу-
ального права.

Розглянувши матеріали справи, Судова палата у
цивільних справах Верховного Суду України дійшла
висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню
з таких підстав.

Ухвалюючи рішення про стягнення на користь М.

подвійної суми завдатку, суд керувався ч. 2 ст. 195 ЦК,
відповідно до якої грошова сума, що видається однією
з договірнихсторін у рахунок належних з неї за догово-
ром платежівдругій стороніна підтвердженняукладен-
ня договору й на забезпечення його виконання (завда-
ток), повертається в подвійному розмірі стороні, яка
дала завдаток, якщо укладений договір не був викона-
ний з вини сторони,що одержала завдаток.

Однак вказананорма матеріального права застосова-
на судом неправильно, оскільки правило ч. 2 ст. 195 ЦК
про залишення завдатку особі, яка його одержала, або
стягнення з неї подвійної суми завдатку застосовується в
тих випадках, коли між сторонами було укладено договір,
проте він не виконується з вини якоїсь зі сторін. У тих ви-
падках, коли сторони домовилисьукласти договір, але
відповідно його не оформили, сплачені в рахунок вико-
нання договору платежі визнаються авансовими і повер-
таються в тому розмірі, в якому вони надавалися.

Вирішуючи спір, суд також неповно з'ясував фак-
тичні обставини справи, не перевірив належним чином
доводи та заперечення сторін, не дав оцінки наданим
ними доказам. Зокрема, суд не з'ясував, чи зверталися
сторони до нотаріальної контори для оформлення й

посвідченняугоди, з чиєї вини не відбулась угода та чи
були завдані порушеннямдосягнутої між сторонамидо-
мовленостізбитки.

За наведених обставин Судова палата у цивільних
справах Верховного Суду України, керуючись ст. 342
ЦПК, касаційну скаргу К. задовольнила: рішення Соло-
м'янського районного суду м. Києва від 7 червня 2002 р.
та ухвалу судової палати у цивільних справахАпеляцій-
ного суду м. Києвавід 27 серпня 2002 р. скасувала і напра-
вила справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Матеріальна та моральна шкода, заподіяна при
здійсненні правосуддя, відшкодовується державою
відповідно до ч. 4 ст. 62 Конституції України лише
безпідставно засудженій особі в разі скасування ви-
року як неправосудного

Ухвала Сууової палати у цивільних справах
Верховного Сууу України віа 17 грууня 2004 р.
(в и т я г)

У грудні 2002 р. Ч. звернувся до Апеляційного суду
Харківської області із позовною заявою до держави
Україна в особі прокуратури Червонозаводського райо-
ну м.Харкова, Охгирського районного суду Сумської
'Тут і далі, якщо інше не застережено, мається на увазі ЦК України 1963 р., який втратив
чинність з 1 СІЧНЯ 2004 р., але був чинним на час виникнення спірних правовідносин.
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області, а також С. і Б. про стягнення компенсації мо-
ральної шкоди у зв'язку з порушенням щодо нього
кримінальної справи. Слідство, у процесі якого було по-
рушено його право на захист, а слідчі допустили фаль-
сифікацію, провадилося майже три роки. Пославшись
на зазначені й інші обставини, просив стягнути на його
користь 500 тис. грн. як компенсацію моральної шкоди.

Суддя Апеляційного суду Харківської області ухва-
лою від 14 лютого 2003 р. відмовив Ч. у прийнятті
позовної заяви на підставі п. 1 ч. 2 ст. 136 ЦПК.

У касаційній скарзі Ч. порушив питання про скасу-
вання ухвали апеляційного суду та направлення позов-
ної заяви на розгляд по суті, мотивуючи свою вимогу
порушенням судом норм процесуального права.

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

Постановляючи ухвалу про відмову в прийнятті по-
зовної заяви, суддя апеляційного суду правильно виходив
з того, що згідно з п. 16 постанови Пленуму Верховного
Суду України від 1 листопада 1996 р. М 9 «Про застосу-
вання Конституції України при здійсненні правосуддя»
матеріальна та моральна шкода, заподіяна при здійсненні
правосуддя, відшкодовуєтьсядержавою відповідно до
ст. 62 Конституції України лише безпідставно засудженій
особі в разі скасуваннявирокуяк неправосудного.

Зі змісту позовної заяви вбачається, що Ч. оскаржу-
вав дії органу попереднього слідства та суду, які належать
до процесуальних, і чинним законодавством передбачено
інший порядок їх оскарження,а саме апеляційнийчи ка-
саційний. Постановлена у справі ухвала судді апеля-
ційного суду відповідає вимогам процесуального закону,
тому підстав для її скасуваннянемає.

Враховуючинаведене, Судова палата у цивільних
справах Верховного Суду України, керуючись ст. 334
ЦПК, касаційну скаргу Ч. відхилила, а ухвалу судді
Апеляційного суду Харківської області від 14 лютого
2003 р. залишила без зміни.

Відповідно до ст. 313 ЦПК України ухвала апеляцій-
ного суду, крім іншого, має містити мотиви, за якими суд
апеляційноїінстанції дійшов свого висновку, і посилан-
ня на закон, яким він керувався, а при відхиленні апе-
ляційноїскарги в ухвалі зазначаються конкретні обста-
вини й факти, якими спростовуються наведені в ній
доводи. Невідповідністьухвали апеляційного суду за-
значеним вимогам свідчить про порушення цим судом
процесуального права, яке згідно зі ст. 336 ЦПК України
є підставою для скасуванняухвали й направлення спра-
ви на новий апеляційнийрозгляд

Ухвала Сууової палати у цивільних справах
Верховного Сууу України віа 17 листопауа 2004 р.
(в и т я г)

У червні 2000 р. М. звернулася до суду із позовом
до П., третя особа- М., про відшкодуванняматеріаль-
ної та моральної шкоди, мотивуючи позов тим, що в
листопаді 1999 р. сталося зіткнення належного їй авто-

мобіля з транспортним засобом відповідача, в резуль-
таті чого їй заподіяно шкоду. Пославшись на те, що
дорожньо-транспортна подія сталася з вини відповіда-
ча, позивачка просила задовольнити їі позовні вимоги.

Залізничний районний суд м. Сімферополя рішен-
ням від 25 червня 2002 р., залишеним без зміни ухвалою
Апеляційного суду Автономної Республіки Крим від
4 листопада 2002 р., позов задовольнив частково.

У касаційній скарзі П. просив скасувати ухвалені у
справі рішення, пославшись на неправильне застосуван-
ня судами норм матеріального та процесуальноюправа.

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

Відповідно до ст. 313 ЦПК ухвала апеляційного су-
ду, крім іншого, має містити мотиви, за якими суд апе-
ляційної інстанції дійшов свого висновку, і посилання на
закон, яким він керувався, а при відхиленні апеляційної
скарги в ухвалі зазначаються конкретні обставини й
факти, якими спростовуються наведені в ній доводи.

Однак ухвала апеляційного суду зазначеним вимо-
гам не відповідає, що свідчить про порушення ним про-
цесуального права, яке згідно зі ст. 336 ЦПК є підставою
для скасуванняцієї ухвали й направлення справи на но-
вий апеляційний розгляд.

З урахуванням наведеного Судова палата у цивіль-
них справах Верховного Суду України, керуючись
ст. 334 ЦПК, касаційну скаргу П. задовольнила частко-
во: ухвалу Апеляційного суду Автономної Республіки
Крим від 4 листопада 2002 р. скасувала і направила
справу на новий апеляційний розгляд.

Відповідно до пунктів 2, 3 постанови Кабінету
Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. М 1598 «Про
затвердження Порядку визначення митної вартості
товарів та інших предметів у разі переміщення їх че-
рез митний кордон України» митна вартість товарів,
що ввозяться на митну територіюУкраїни громадяна-
ми, які не є суб'єктами підприємницької діяльності,
визначається на підставі документів (товарні чеки,
ярлики, договори дарування тощо), якими підтвер-
джується ціна цих товарів (за яку вони були прид-
бані) та які можна ідентифікувати з наявним това-
ром, якщо зазначені в цих документах відомості не
викликають сумніву щодо їх достовірності. У разі
неможливості визначення митної вартості товарів на
підставі поданих документів та/або явної невідпо-
відності заявленої митної вартості товарів митній
вартості товарів, що міститься в базі даних цінової
інформації Аержмитслужби, дійсна митна вартість
визначається на підставі цін на ідентичні товари, що
діють у провідних країнах-експортерах цих товарів

Ухвала Сууовоі палати у цивільних справах
Верховного Сууу України віа 26 лютого 2004 р.
(в и т я г)

У лютому 2001 р. Н. звернувся до суду зі скаргою
на неправомірнідії посадових осіб Придунайської мит-

)»м93(55)'2005 -3

ВЕРХОВНОГО

-

ІСНИКУЕВЇЄ;

СУАО

ВА

П

РАКТИ

КА--





після останнього перетинання ним кордону України,
а також дійсну вартість ввезеного автомобіля- і від-
повідно до цього вирішити справу.

На підставі наведеного Судова палата у цивільних
справах ВерховногоСуду України, керуючись стаття-

ми 334, 336 ЦПК, протест заступника прокурора Оде-
ської області задовольнила: рішення Ізмаїльського
міського суду Одеської області від 22 лютого 2001 р.
скасувала і направила справу до цього суду на новий
розгляд.

Рішення у господарських справах
Вітчизняні заклади охорони здоров'я звільняють-

ся від сплати земельного податку незалежно від виду
та організаційної форми їхньої діяльності

Постанова Сууової палати у госпоуарських справах
Верховного Сууу України віу 5 жовтня 2004 р.
(в и т я г)

У липні 2003 р. закрите акціонерне товариство
лікувально-оздоровчих закладів «Трускавецькурорт»
(далі - ЗАТ) звернулося до суду з позовом про ви-
знання недійсним податкового повідомлення-рішення
від 13 червня 2003 р. Державної податкової інспекції у
м. Трускавці (далі - АПІ), згідно з яким позивачу ви-
значено податкове зобов'язання щодо податку на зем-
лю на суму 890 тис. 891 грн. за період 2001-2003 рр.,
у тому числі 625 тис. 843 грн. - основний платіж та
265 тис. 48 грн. - штрафні санкції. Свої вимоги ЗАТ
обгрунтувало тим, що оскаржуване рішення є неза-
конним, оскільки воно як заклад охорони здоров'я
правомірне користується пільгою зі сплати земельно-
го податку, що передбачено п. 4 ст. 12 Закону від
3 липня 1992 р. М 2535-ХП «Про плату за землю» (да-

. лі - Закон Ме 2535-ХІІ).
Відповідач проти позову заперечував, посилаю-

чись на те, що ЗАТ не є закладом охорони здоров'я.
Господарський суд Аьвівської області рішенням

від 16 березня 2004 р., яке залишив без зміни Аьвів-
ський апеляційний господарський суд постановою від
1 квітня 2004 р., позов задовольнив частково: визна-
но недійсним податкове повідомлення-рішення ДПІ
від 13 червня 2003 р. в частині визначення податко-
вого зобов'язання щодо податку на землю за 2001 р.
на суму 330 тис. 214 грн., з яких 220 тис. 143 грн. -основний платіж та 110 тис. 71 грн. - штрафні санк-
ції. У решті позовних вимог відмовлено. Судові рі-
шення мотивовані тим, що позивач не є закладом
охорони здоров'я, а оскільки його своєчасно не було
залучено до сплати земельного податку, то відповідно
до ст. 18 Закону Мт 2535-ХІІ він повинен сплатити по-
даток не більше ніж за два попередніх роки.

Вищий господарський суд України постановою
від 10 червня 2004 р. постанову Аьвівського апе-
ляційного господарського суду від 1 квітня 2004 р. за-
лишив без зміни з тих же підстав.

26 серпня 2004 р. Верховний Суд України пору-
шив провадження за касаційною скаргою ЗАТ, в якій
йдеться про скасування постанови Вищого госпо-
дарського суду України від 10 червня 2004 р. та на-
правлення справи на новий розгляд до суду першої
інстанції. На обгрунтування скарги зроблено поси-

лання на неправильне застосування норм матеріаль-
ного права, невідповідність оскаржуваної постанови
рішенням Верховного Суду України з питань застосу-
вання норм матеріального права.

Розглянувши матеріали справи, Судова палата
у господарських справах Верховного Суду України
вирішила, що касаційна скарга підлягає задоволенню
з таких підстав.

Залишаючи постанову суду апеляційної інстанції
без зміни, Вищий господарський суд України виходив
з того, що вона відповідає вимогам закону. Проте з 06-
грунтованістютакого висновку погодитися не можна.

У п. 4 ч. 1 ст. 12 Закону М.) 2535-ХІІ передбачено,
що від земельного податку звільняються: вітчизняні
заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я,
соціального забезпечення, фізичної культури та спор-
ту, спортивні споруди, що використовуються ними за
цільовим призначенням.

Визначення терміну «заклад охорони здоров'я»
міститься в Основах законодавства України про охо-
рону здоров'я (затверджені Законом від 19 листопада
1992 р. М 2801-ХІІ, зі змінами і доповненнями; далі -
Основи), в яких встановлено правові, організаційні,
економічні та соціальні засади охорони здоров'я в
Україні, врегульовано суспільні відносиниу цій галузі.

У ст. 3 Основ передбачено, що заклади охорони
здоров'я - це підприємства, установи та організації,
завданням яких є забезпечення різноманітних потреб
населення в галузі охорони здоров'я шляхом надання
медико-санітарної допомоги, включаючи широкий
спектр профілактичних і лікувальних заходів або по-
слуг медичного характеру, а також виконання інших
функцій на основі професійної діяльності медичних
працівників.

У ст. 16 Основ серед таких закладів, що забезпе-
чують безпосередню охорону здоров'я населення, на-
звано й санаторно-курортні. За правилами цієї статті
заклади охорони здоров'я створюються підприємства-
ми, установами та організаціями з різними формами
власності, а також приватними особами за наявності
необхідної матеріально-технічної бази і кваліфікова-
них фахівців. Порядок і умови створення закладів
охорони здоров'я, державної реєстрації та акреди-
тації цих закладів, а також порядок ліцензування ме-
дичної та фармацевтичної практики визначаються ак-
тами законодавства України.

У Законі від 5 жовтня 2000 р. М 2026-ІІІ «Про ку-
рорти», яким визначено правові, організаційні, еконо-
мічні та соціальні засади розвитку курортів в Україні,
зокрема, передбачено, що організація обслуговування
на курортах здійснюється санаторно-курортними за-
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кладами різних форм власності (ч. 1 ст. 21). Відповідно
до положень ст. 22 зазначеного Закону санаторно-ку-
рортні заклади - це заклади охорони здоров'я, що
розташовані на територіях курортів і забезпечують
надання громадянам послуг лікувального, профілак-
тичного та реабілітаційного характеру з використан-
ням природних лікувальних ресурсів; перелік видів
санаторно-курортних закладів затверджується цент-
ральним органом виконавчої влади з охорони здоро-
в'я; типове положення про санаторно-курортний за-
клад затверджується КабінетомМіністрів України.

КабінетМіністрів України постановою від 11 лип-
ня 2001 р. М 805 затвердив Загальне положення про
санаторно-курортний заклад (далі - Положення), в
якому останній визначено як заклад охорони здоров'я,
що забезпечує надання громадянампослуг лікувально-
го, профілактичного та реабілітаційного характеру з
використанням природних лікувальних ресурсів ку-
рортів та із застосуванням фізіотерапевтичних мето-
дів, дієтотерапії, лікувальної фізкультури та інших ме-
тодів санаторно-курортного лікування (п. 1). Згідно
з п. 2 Положення перелік видів санаторно-курортних
закладів затверджується Міністерством охорони здо-
ров'я України (далі - МОЗ).

У період, якого стосується оспорюване податкове
зобов'язання, був чинним Перелік закладів охорони
здоров'я (затверджений наказом МОЗ від 22 червня
1995 р. М) 114; зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 2 листопада 1995 р. за М 399/935). Згідно
з п. 1.6 цього Переліку до закладів охорони здоров'я
було віднесено такі санаторно-курортні заклади: баль-
неологічна лікарня, грязелікарня, дитяча бальнео-
логічна лікарня, курортна поліклініка, санаторій, са-
наторій-профілакторій, спеціалізований санаторій,
дитячий спеціалізований санаторій, санаторій ддя ді-
тей з батьками, дитячий оздоровчий центр.

У нині чинному Переліку закладів охорони здо-
ров'я (затверджений наказом МОЗ від 28 жовтня
2002 р. М) 385; зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 12 листопада 2002 р. за М9 892/7180), санатор-
но-курортні заклади, у тому числі санаторії, також
віднесено до закладів охорони здоров'я (п. 1.4).

ЗАТ діє на підставі статуту, відповідно до якого
метою його діяльності є організація ефективного спе-
ціалізованого, відновлювального (реабілітаційного)
лікування і відпочинку громадян України та інших
держав; надання послуг з санаторно-курортного, го-
тельного, екскурсійного, туристичного, медичного, в

тому числі спеціалізованого, відновлювального [ре-
абілітаційного) лікування, косметологічного обслуго-
вування відпочиваючим громадянам України та ін-
ших держав.

МОЗ відповідно до свого рішення від 29 вересня
1999 р. М.) 34 видало ЗАТ ліцензію на право провадити
підприємницькудіяльність (вид «медична практика»),
а на підставі рішення від 6 вересня 2002 р. М 106 -ліцензію на право займатися медичною практикою.

ЗАТ здійснює господарську діяльність за кодом
85.11.3 - діяльність санаторно-курортних організацій,
який є підкласом класу 85.11 - діяльність лікувальних
закладів, групи 85.1 - діяльність з охорони здоров'я

людини, розд. 85 - охорона здоров'я та соціальна допо-
мога, секції М - охорона здоров'я та соціальна допомо-
га Державного класифікатора України «Класифікація
видів економічної діяльності» (КВЕД; затверджений на-
казом Державного комітету України по стандартизації,
метрології та сертифікації від 22 жовтня 1996 р. М 441;

набрав чинності 1 липня 1997 р.). Зазначена обставина
підтверджується довідкою від 26 березня 1999 р. М.) 1932

про включення товариства до Єдиного державного
реєстру підприємств і організацій України.

Отже, з урахуванням викладеного та на підставі
положення п. 4 ст. 12 Закону МЕ! 2535-ХІІ вітчизняні
заклади охорони здоров'я звільняються від сплати зе-
мельного податку незалежно від їх форми власності
та організаційно-правової форми.

Наведене не було враховано судами, а тому
судові рішення не можна визнати законними та 06-
грунтованими.

Таким чином, керуючись статтями 11117-111“
Господарського процесуального кодексу України, Су-
дова палата у господарських справах Верховного
Суду України касаційну скаргу ЗАТ задовольнила:
постанову Вищого господарського суду України від
10 червня 2004 р., постанову Аьвівськогоапеляційно-
го господарського суду від 1 квітня 2004 р. та рішен-
ня Господарського суду Аьвівської області від 16 бе-
резня 2004 р. скасувала, справу направила на новий
розгляд до господарського суду першої інстанції.

У ст. 1 Закону України «Про систему оподатку-
вання» передбачено, що ставки, механізм справляння
податків і зборів (обов'язкових платежів), за винят-
ком особливих видів мита, і пільги Щодо оподатку-
вання не можуть встановлюватись іншими законами
України, крім законів про оподаткування. Закон
«Про Збройні Сили України» не є таким, тому перед-
бачені у ст. 14 цього Закону пільги щодо оподатку-
вання не можуть бути підставою для задоволення по-
зову, оскільки відповідні зміни до законів про опо-
даткування не вносилися

Постанова Сууовоі палати у госпоуарських справах
Верховного Суду України віу 12 жовтня 2004 р.
(в и т я г)

У травні 2003 р. військовий прокурор Рівненсько-
го гарнізону в інтересах держави в особі однієї
з військових частин цього округу (далі - військова
частина) звернувся до Господарського суду Рівнен-
ської області з позовом до Державної податкової
інспекції в М. Рівному, Головногофінансового управ-
ління Рівненської обласної державної адміністрації,
Управління Державного казначействау Рівненській об-
ласті та Управління бюджету та фінансів Рівненського
міського виконавчого комітету про повернення спла-
ченого транспортного податку і пені. Позовні вимоги
обгрунтовувалисятим, що згідно зі ст. 14 Закону від
6 грудня 1991 р. М.) 1934-ХІІ «Про Збройні Сили Украї-
ни» (далі - Закон М9 1934-ХІІ) земля, води, інші природ-
ні ресурси, а також майно. закріплені за військовими
частинами, військовими навчальними закладами, ор-
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ганізаціями та установами Збройних Сил України, є
державною власністю, належать їм на праві опера-
тивного управління та звільняються від сплати усіх
видів податків.

Відповідачі позов не визнали.
Господарський суд Рівненської області рішенням

від 17 червня 2003 р., яке залишив без зміни Аьвівський
апеляційний господарський суд постановою від 7 жовт-
ня 2003 р., позов задовольнив повністю. Суди виходили
з того, що військова частина не є власником транспорт-
них засобів, а вони - об'єктом оподаткування.

Вищий господарськийсуд України постановою від
13 травня 2004 р. скасував постановуАьвівськогоапе-
ляційного господарського суду від 7 жовтня 2003 р. та
рішення Господарського суду Рівненської області від
17 червня 2003 р. і відмовив у позові, посилаючись на
те, що Закон Пе 1934-ХІІ не є законом про оподаткуван-
ня, а відповідно до ст. 1 Закону від 25 червня 1991 р.
[Че 1251-ХІІ «Про систему оподаткування» (далі - За-
кон Ме 1251-ХІІ) пільги щодо оподаткуванняне можуть
встановлюватись іншими законами України, крім за-
конів про оподаткування.

26 серпня 2004 р. Верховний Суд України за ка-
саційною скаргою військової частини порушив каса-
ційне провадження з перегляду постанови Вищого
господарського суду України від 13 травня 2004 р.
Скарга вмотивована різним застосуванням одного й
того ж положення закону в аналогічних справах.

Заслухавши суддю-доповідача, представників сто-
рін, обговоривши доводи касаційної скарги та переві-

ривши матеріали справи, Судова палата у господар-
ських справах Верховного Суду України вирішила,
що касаційна скарга не підлягає задоволенню з та-
ких підстав.

Господарські суди встановили, що відповідно до
ст.1 Закону від 11 грудня 1991 р. М91963-ХІІ «Про
податок з власників транспортних засобів та інших са-
мохідних машин і механізмів» [зі змінами і доповнен-
нями), та ст. 14 Закону Ме 1251-ХІІ військова частина!
6 платником зазначеного податку. У ст. 1 Закону
М.) 1251-ХІІ передбачено, що ставки, механізм справ-
ляння податків і зборів (обов'язкових платежів), за ви-
нятком особливих видів мита, і пільги щодо оподатку-
вання не можуть встановлюватись іншими законами
України, крім законів про оподаткування. Закон
Мт.) 1934-ХІІ не є таким, тому передбачені у ст. 14 цьо-
го Закону пільги щодо оподаткування не можуть бути
підставою для задоволення позову, оскільки відповідні
зміни до законів про оподаткування не вносилися.

Таким чином, висновок касаційного суду щодо
неправильного застосування судами першої та апе-
ляційної інстанцій норм матеріального права є 06-
ґрунтованим і правильним.

За таких обставин, керуючись статтями 111,
111'7-11120 Господарського процесуального кодексу
України, Судова палата у господарських справах Вер-
ховного Суду України касаційну скаргу військовоїчас-
тини залишила без задоволення, постанову Вищого
господарського суду України від 13 травня 2004 р., -без зміни.

Рішення у кримінальних справах
Оскільки цивільний позов вирішено судом з

істотним порушення вимог чинного законодавства,
вирок суду в цій частині скасовано і справу направ-
лено на новий судовий розгляд у порядку цивільного
судочинства

Ухвала колегії суууів Сууової палати
у кримінальних справах Верховного Сууу України
він 31 серпня 2004 р.
(в и т я г)

Краснолиманський міський суд Донецької об-
ласті вироком від 9 вересня 2003 р. засудив С. від-
повідно до ст. 70 КК ' за сукупністю злочинів, відпо-
відальність за які передбачена ч. 2 ст. 2153 КК 1960 р.,
ч. 3 ст. 185 та ч. 2 ст. 289 КК, на два роки позбавлен-
ня волі і на підставі ст. 2 Закону від 11 липня 2003 р.
М 1131-ІУ «Про амністію» звільнив його від відбуван-
ня покарання. Цим же вироком П. засуджено від-
повідно до ст. 70 КК за сукупністю злочинів, відпові-
дальність за які передбачена ч. 2 та ч. 3 ст. 185, ч. 2
ст. 289 КК, на п'ять років позбавлення волі, М. - за
ч. 3 ст. 185 КК на підставі ч. 4 ст. 70 цього Кодексу-на три роки позбавлення волі, й обох на підставі

ст. 104 КК звільнено від відбування покарання з ви-
пробуванням з іспитовим строком два роки.

Суд постановив стягнути з батьків засуджених: солі-
дарно з С.І. та М.А. на користьШ.- 119 грн. на відшко-
дування матеріальної і 600 грн. - моральної шкоди;
солідарно з 01, П.С. та П.Г. на користь Б. - 870 грн. на
відшкодування матеріальної та 600 грн. - моральної
шкоди, на користь І. - 829 грн. на відшкодування мате-
ріальної та - 1 тис. грн. моральної шкоди, на користь
Т. - 617 грн. на відшкодування матеріальної, 500 грн. -
моральної шкоди; з С.І. на користь Р, - 140 грн. на від-
шкодування матеріальної шкоди та на користь К. -300 грн. на відшкодування матеріальної і 1 тис. грн. - мо-
ральної шкоди.

В апеляційному порядку вирок не розглядався.
С., П. та М. визнано винними і засуджено за не-

одноразове вчинення за попередньою змовою краді-
жок і незаконне заволодіння транспортними засобами
у період з 27 квітня 2001 р. до 18 липня 2002 р.

У касаційному поданні перший заступник проку-
рора Донецької області порушив питання про скасу-
вання вироку і направлення справи на новий судовий

' Тут і далі, якщо ІНШЄ не застережено, мається на увазс КК України 2001 р.
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розгляд. Свою вимогу він мотивував, зокрема, тим, що
суд неправильно постановив стягнути з батьків непов-
нолітніх засуджених кошти на відшкодування мате-
ріальної та моральної шкоди у солідарному, а не в до-
льовомупорядку.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурора, пе-
ревіривши матеріали кримінальної справи та обгово-
ривши наведені у касаційному поданні доводи, колегія
суддів Судової палати у кримінальних справах Верхов-
ного Суду України визнала, що воно підлягає частко-
вому задоволенню з таких підстав.

Суд правильно встановив фактичні обставини
справи і дійшов обгрунтованого висновку про дове-
деність вини С., П. і М. у вчиненні злочинів. Такий
висновок грунтується на зібраних у встановленому
законом порядку та перевірених судом доказах і в
касаційному поданні не заперечується. Кваліфікація
дій засуджених також не оспорюється прокурором.

Водночас наведені у касаційному поданні доводи
про порушення закону при вирішенні судом питання
про цивільне-правову відповідальність батьків неповно-
літніх засуджених за заподіяну останніми шкоду є 06-
грунтованими.

Відповідно до вимог чинного законодавства бать-
ки неповнолітньої особи несуть матеріальну відпо-
відальність за шкоду, заподіяну злочинними діями
цієї особи, у дольовому порядку, оскільки згідно зі
ст. 451 ЦК 1963 р., (була чинною на момент розгляду
справи), в солідарному порядку відповідають лише ті
особи, які спільно заподіяли шкоду. Крім того, від-
повідно до статей 446, 447 цього Кодексу батьки не-
повнолітнього несуть відповідальність за шкоду, за-
подіяну його злочинними діями, якщо не доведуть,
що її було заподіяно не з їхньої вини. У такому ви-
падку батьки мають бути притягнуті до участі у роз-
гляді кримінальної справи як цивільні відповідачі
(ст. 51 КПК).

Із матеріалів справи вбачається, що батьки П., С.
та М. як цивільні відповідачі у справі не були притяг-
нуті, відповідних процесуальних прав їм не роз'ясню-
вали, пояснень щодо цивільних позовів вони не дава-
ли і в судових дебатах участі не брали. Всупереч ч. 2
ст. 297 КПК потерпілі позовних заяв у судовому засі-
данні не оголошували.

Таким чином, суд розглянув цивільні позови з
істотним порушенням чинного законодавства, що
вплинуло на правильність прийнятого у справі рішен-
ня, а тому є підставою для скасування останнього в
цій частині.

З урахуванням зазначеного колегія суддів Судової
палати у кримінальних справах Верховного Суду
України касаційне подання першого заступника про-
курора Донецької області задовольнила частково: ви-
рок Краснолиманського міського суду Донецької об-
ласті від 9 вересня 2003 р. щодо С., П., М. у частині рі-
шення про стягнення в солідарномупорядку з батьків
засуджених коштів на відшкодування матеріальної та
моральної шкоди скасувала і справу в цій частині на-
правила в той же суд на новий судовий розгляд у по-
рядку цивільного судочинства.

Відповідно до ч. 3 ст. 61 КК України покарання у
виді обмеження волі не застосовується до осіб, які
досягли пенсійного віку

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

Галицький районний суд М.Аьвова вироком від
2 березня 2004 р. засудив П. за ч. 1 ст. 296 КК на один
рік обмеження волі та на підставі ст. 75 цього Кодек-
су звільнив його від відбування покарання з випробу-
ванням з іспитовим строком один рік. Суд постановив
стягнути з П. на користь підприємства «Аьвівелектро-
транс» 73 грн. на відшкодування заподіяної матеріаль-
ної шкоди.

В апеляційному порядку справа не переглядалась.
П. визнано винним у тому, що він 30 грудня 2003 р.,

перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, з хулі-
ганських мотивів почав умисно стукати по дверях тро-
лейбуса, що зрушив з місця, маючи намір перешкодити
його руху. Коли водій зупинив тролейбус і вийшов
з нього, щоб перепинити хуліганські дії П., останній
ударив рукою по дверях тролейбуса й розбив скло, чим
заподіяв підприємству «Аьвівелектротранс» матеріаль-
ної шкоди на загальну суму 73 грн.

У касаційному поданні заступник прокурора
Аьвівської області порушив питання про скасування
вироку та направлення справи на новий судовий роз-
гляд у зв'язку з неправильним застосуванням судом
кримінального закону при призначенні засудженому
покарання.

Заслухавшидоповідь судді, думку прокурора, який
підтримав подання, перевіривши матеріали справи та
обговоривши викладені у поданні доводи, колегія
суддів Судової палати у кримінальнихсправах Верхов-
ного Суду України визнала, що воно підлягає задово-
ленню з таких підстав.

Із матеріалів справи вбачається, що суд першої
інстанції на підставі результатів судового слідства
дійшов висновку про винністьП. у вчиненнідій, відпо-
відальність за які передбачена ч. 1 ст. 296 КК. Пра-
вильність цього висновку у касаційному поданні не
оспорюється.

Що ж стосується наведених у поданні доводів про
неправильне застосування судом закону при призна-
ченні засудженому покарання у виді обмеження волі,
то вони є обгрунтованими.Відповідно до ч. 3 ст. 61 КК
обмеження волі не може бути застосовано до певних
категорій осіб, зокрема тих, які досягли пенсійного
віку. У цій справі встановлено, що П. на день розгля-
ду справи судом досяг такого віку.

З огляду на зазначене колегія суддів Судової
палати у кримінальних справах Верховного Суду
України касаційне подання заступника прокурора
Аьвівської області задовольнила: вирок Галицького
районного суду м. Аьвова від 2 березня 2004 р. щодо
П. скасувала і направила справу в той же суд на но-
вий судовий розгляд.

М93(55)'2005ґ”



При призначенні покарання за сукупністю зло-
чинів однакові за видом і розміром покарання
(основні й додаткові) поглиненню не підлягають,
крім випадку, коли вони призначені у максимальних
межах санкцій статей КК України.

Звільнення від відбування додаткових покарань
при застосуванні ст. 75 КК України законом не перед-
бачено

Ухвала колегії суууів Сууової палати
у кримінальних справах Верховного Сууу України
віу 13 січня 2005 р.
(в и т я г)

Бердичівський районний суд Житомирської об-
ласті вироком від 5 березня 2004 р. засудив П. за ч. 2
ст. 212 КК на два роки обмеження волі з позбавлен-
ням права обіймати посади, пов'язані з виконанням
адміністративно-господарських та організаційно-роз-
порядчих обов'язків, строком на один рік, за ч. 2
ст. 364 КК - на п'ять років позбавлення волі з по-
збавленням права обіймати зазначені посади строком
на один рік. На підставі ч. 1 ст. 70 КК за сукупністю
злочинів засудженому остаточно визначено покаран-
ня у виді п'яти років позбавлення волі з позбавлен-
ням права обіймати посади, пов'язані з виконанням
адміністративно-господарських та організаційно-роз-
порядчих обов'язків. строком на один рік, і відпо-
відно до ст. 75 КК його звільнено від відбування цьо-
го покарання з випробуванням з іспитовим строком
два роки.

П. визнано винним у тому, що він, працюючи
директоромприватного підприємстваі будучи службо-
вою особою, яка обіймає посаду, пов'язану з виконан-
ням адміністративно-господарськихта організаційно-
розпорядчих обов'язків. протягом 2002-2003 рр.
умисно ухилився від сплати податків та інших обов'яз-
кових платежів, що призвело до ненадходження в бю-
джет коштів у великих розмірах - на суму 55 тис.
16 грн. Крім того, він, достовірно знаючи про поточну
податкову заборгованість підприємства зі сплати по-
датків та інших обов'язкових платежів, а також про те,
що у зв'язку з нею все майно підприємстваперебуває
у податковій заставі, з метою ухилення від сплати
податків у великих розмірах, не отримавши дозволу
державної податкової інспекції на відчуження цього
майна, протягом червня 2002 р.-лютого 2003 р. неза-
конно реалізував його.

В апеляційному порядку справа не розглядалася.
У касаційному поданні перший заступник проку-

рора Житомирської області порушив питання про ска-
сування вироку і направлення справи на новий судо-
вий розгляд у зв'язку з неправильним застосуванням
кримінального закону та м'якістю призначеного засу-
дженому покарання.

Заслухавшидоповідь судді, думку прокурора, який
підтримав подання, перевіривши матеріали справи та
обговоривши наведені у поданні доводи, колегія суддів
Судової палати у кримінальних справах Верховно-
го Суду України визнала, що воно підлягає частковому
задоволенню з таких підстав.

Визначення засудженому остаточного додаткового
покарання за сукупністю злочинів відповідно до ч. 1

ст. 70 КК шляхом поглиненняменш суворого покаран-
ня більш суворим не відповідає роз'ясненню, даному
ПленумомВерховногоСуду України у п. 21 постанови
від 24 жовтня 2003 р. М.» 7 «Про практику призначен-
ня судами кримінального покарання», згідно з яким
однакові за видом і розміром покарання (основні чи
додаткові) поглиненню не підлягаютьі Застосовую-
чи принцип поглинення менш суворого покарання
більш суворим, суд повинен зазначити у вироку, про
яке саме покарання йдеться - основне чи додаткове.

У цій справі суд мав застосуватищодо П. принцип
складання покарань - часткового або повного.

Як зазначено у п. 9 названої вище постанови, при
звільненні особи від відбування основного покарання
з випробуванням суд відповідно до ст. 77 КК може
призначити додаткові покарання, зокрема, позбав-
лення права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю. Додаткові покарання виконують-
ся реально, про що суд зазначає у резолютивній час-
тині вироку.

Суд, звільняючи П. від відбуванняпокарання з ви-
пробуванням згідно зі ст. 75 КК, не зазначив у виро-
ку, від відбування якого саме покарання звільняється
особа, тому в цій частині вирок підлягає скасуванню.

Що ж стосується призначеного засудженому ос-
новного покарання, то колегія суддів не погодилася
з доводами прокурора про його м'якість, оскільки суд
першої інстанції призначив його відповідно до вимог
ст. 65 КК.

На підставі викладеного колегія суддів Судової
палати у кримінальних справах Верховного Суду
України касаційне подання першого заступника про-
курора Житомирської області задовольнила частко-
во: вирок Бердичівського районного суду Житомир-
ської області від 5 березня 2004 р. щодо П. скасувала
в частині призначення додаткового покарання у зв'яз-
ку з неправильним застосуванням кримінального за-
кону і направила справу в той же суд на новий судо-
вий розгляд.

Згідно зі ст. 365 КПК України апеляційний суд не
перевіряє висновки суду першої інстанції щодо фак-
тичних обставин справи, які не оспорювались і щодо
яких відповідно до ч. 1 ст. 299 цього Кодексу докази
не досліджувалися

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

Олександрійський міський суд Кіровоградської
області вироком від 10 березня 2004 р. засудив Б. на
підставі ст. 70 КК за сукупністю злочинів, відпо-
відальність за які передбачена ч.1 ст.212 та ч.2
ст. 364 КК.

(Проуовження на с. 32)
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Суд вказав, що ддя держави неприпустимо пояс-
нювати невиплату боргу, який встановдено судовим
рішенням, браком бюджетних коштів. Затримка у ви-
конанні судового рішення може бути виправданою за
виняткових обставин, аде вона не має порушувати са-
му сутність права, котре забезпечується ч. 1 ст. 6 Кон-
венції. У справі п. Бакадова держава не повинна буда,
посидаючись на фінансові труднощі, перешкоджати
йому скористатися результатами судового рішення,
котре мадо важдиве значення як ддя самого заявника,
так і ддя його сім'ї.

Суд дійшов висновку, що судове рішення від
6 червня 2000 р. в справі п. Бакадова не виконувадося
протягом тривадото часу, а саме: від червня 2000 р. до
15 травня 2002 р., коди будо частково випдачено при-
значену суму. Решту боргу повернено заявнику дише
10 грудня 2002 р. Таким чином, держава позбавида ч. 1

ст. 6 Конвенції сенсу, оскідьки не забезпечида вико-

нання судового рішення у справі п. Бакадова впро-
довж розумного строку. Отже, будо порушено ч.1
ст. 6 Конвенції.

Стосовно скарги заявника на порушення ст. 1 Пер-
шого протокоду до Конвенції Суд нагадав, що через не-
мождивість особи домогтися виконання судового рі-
шення на свою користь порушується їі право на мирне
вододіння своїм майном, яке закріпдене у ч.1 ст.]
Першого протокоду до Конвенції (див. рішення Суду у
справі Уоуіепйо у. Шсгаіпе від 29 червня 2004 р.).

На думку Суду, Уряд не зміг навести жодного пе-
рекондивого пояснення щодо невиконання впродовж
бідьш як 2,5 років судового рішення у справі п. Бака-
дова, а посидання на відсутність бюджетних коштів
протягом тривадого часу не могдо бути виправданням
такого зводікання. Тому Суд постановив, що мадо
місце порушення ст. 1 Першого протокоду до Кон-
венції.

Комюніке Секретаря Європейського суду з прав дюдини
щодо рішення у справі «Прокопович проти Росії»

Реферативний перемау *

Ргезв ґеІеазе ої Ше Кеуізіґаґ ої Ше Ептореап Соиґї ої Нитап Віуыз
сопсеґпіпу .Іщіутеш ін Ше Сазе ої Рґоїюроуісїі у. Києвіа

АЬзіґасів 0! [гапзІаііоп **

У рішенні, ухваденому 18 дистопада 2004 р. у спра-
ві «Прокоповичпроти Росії», Європейський суд з прав
дюдини (даді - Суд] постановив,що:

. будо порушено ст. 8 Конвенції про захист прав і

основних свобод дюдини (даді - Конвенція) стосовно
права на повагу до особистого і сімейного життя.

Відповідно до ст. 41 Конвенції Суд призначив
спдатити заявниці 6 тис. 120 євро як відшкодування
морадьної шкоди і судових витрат.

Обставини справи

Заявниця Маргарита Семенівна Прокопович,
1940 р.н., є громадянкою Росії, проживає у м. Вдади-
востоку. В 1988 р. вона поседидась у квартирі п. А. та
проживада спідьно з ним до його смерті (1998 р.), про-
те свої стосунки [шдюб] вони офіційно не зареєстру-
вади. Заявниця не виписадася з квартири, в якій рані-
ше мешкада, тож формадьно місце їі проживання будо
зареєстровано за іншою адресою.

У серпні 1998 р., коди п. Прокопович буда за міс-
том, на дачі, П.А. помер. Заявниця дізнадася про це
дише через кідька днів пісдя того, як його поховади.
Похорон організувади син і дві сестри п. А.

2 вересня 1998 р. н. Прокопович звернудася до
державної установи, на бадансі якої перебувада квар-
тира, де вона продовжувада жити пісдя смерті п. А.,
щоб їй видади документ (ордер) на це помешкання.
Однак заявниці в цьому відмовиди на тій підставі, що
1 вересня 1998 р. такий документ видано іншій особі,

а саме: начадьнику того віддіду внутрішніх справ, де
працював син помердого.

4 вересня 1998 р., повернувшись з роботи додому,
п. Прокопович побачида, що двері у квартиру здамані,
а незнайомі дюди виносять та скдадають на вантажів-
ку її речі. Новий користувач помешкання,який органі-
зував їх вантаження, та представники вдади наказади
заявниці негайно звідьнитижитдо. Коди ж вона відмо-
видася це зробити, виведи з квартири сидомїць. Вона
бідьше не повертадася до помешкання, де на вхідних
дверях будо змінено замок.

Пані Прокопович звернудася до компетентних
органів із заявою про порушення кримінадьної спра-
ви Щодо осіб, які бради участь в її виседенні. Проте
в цьому їй будо відмовдено. Тоді вона подада цивідь-
ний позов проти Вдадивостоцькоїміської ради і ново-
го квартиронаймача. Районний суд не задоводьнив
вимог заявниці, обгрунтувавши своє рішення тим, що
її проживання у квартирі П.А. мадо тимчасовий ха-
рактер. Свідчення п'ятьох осіб про те, що п. Проко-
пович і п. А. веди спідьне господарство, не визнано
достатніми доказами. Зазначене рішення районного
суду обдасний суд задишив у сиді. Кдопотання заяв-
ниці про розгдяд справи в порядку нагдяду будо
відхидено.

' Переклад з ангпійськш мови та опрацювання комюніке ЗДІЙСНЄНО у Львівській лабо-
раторіі прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого само-
врядування Академгї правових наук Украіни П.М. Рабіновичем, М.Ю. Пришляк і

ТІ Дудаш.
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Зміст рішення Суду

Посилаючись на ст. 8 Конвенції, п. Прокопович
стверджувала, що її виселення було незаконним.
З урахуванням переконливих, взаємоузгоджених і не-
спростованих доказів у справі Суд дійшов висновку,
що проживання заявниці в квартирі п. А. було трива-
лим та достатнім, щоб спірне помешкання вважати її
житлом у сенсі ст. 8 Конвенції. Отже, виселення з ньо-
го п. Прокопович за участю відповідних державних
органів було втручаннямдержави у право заявниці на
повагу до її житла.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Конвенції втручання держа-
ви у право особи має законодавчо регламентувати-
ся. У ст.90 Житлового кодексу Російської Федерації
(далі - ЖК РФ) зазначається,що виселення особи мо-
же провадитися лише у випадках, передбачених зако-
ном, і на підставі рішення суду. Це законодавче поло-

Апеляційний суд Кіровоградської області ухвалою
від 15 червня 2004 р. цей вирок змінив: виключив з
обвинувачення кваліфікацію дій 5. за ч. 2 ст. 364 КК
як зайву і постановив вважати її засудженою за ч. 1

ст. 212 КК.
З урахуваннямцих змін Б., яка працювалана поса-

дах заступника головного бухгалтера (з 26 січня 1998 р.
по 18 грудня 2002 р.), виконуючої обов'язки головного
бухгалтера (з 18 грудня 2002 р. по 10 лютого 2003 р.) та
головного бухгалтера (з 10 лютого 2003 р. до початку
розслідування справи) підприємства «Олександріявугіл-
ля», визнано винною у вчиненні таких дій. Як служ-
бова особа, що відповідає за правильність обчислення,
повноту і своєчасність перерахування до бюджету
податків, зборів, інших обов'язкових платежів, вона
у період із 1 січня 2002 р. по 30 червня 2003 р. умисно,
на порушення п. 1 ст. 1, п. 1 ст. 2, ст. 3, п. 1 ст. 4 Зако-
ну від 26 червня 1997 р. М.» 400/97-ВР «Про збір на
обов'язкове державне пенсійне страхування», не відоб-
разила у щомісячних звітах фонд заробітної плати, з
якого утримується збір до Пенсійного фонду України
і в такий спосіб, тобто шляхом заниження об'єктів опо-
даткуваннята зобов'язання, ухилилася від сплати збору
на обов'язкове державне пенсійне страхування на за-
гальну суму 48 тис. 108 грн., що призвело до ненадхо-
дження до бюджету коштів у значних розмірах.

У касаційному поданні прокурор, який брав
участь у розгляді справи апеляційним судом, порушив
питання про скасування ухвали цього суду у зв'язку з
неправильним застосуванням ним кримінально-про-
цесуального закону і направлення справи на новий
апеляційний розгляд.

Заслухавшидоповідь судді, думку прокурора, який
підтримав подання, перевіривши матеріали справи та

ження є важливою гарантією недопущення свавільних
виселень, воно також не передбачає жодних винятків.

Уряд Росії, зі свого боку, погодився з тим, що ви-
щезгадана стаття ЖК РФ таки мала бути застосована у
справі п. Прокопович, незважаючи на те, що після
смерті п. А. вона проживалау спірній квартирі на неза-
конних підставах.

Суд зауважив, що він не встановивжодних обста-
вин, які б могли виправдати незастосування в розгля-
дуваній ситуації порядку виселення заявниці, встанов-
леного ст. 90 ЖК РФ. Особливо здивував Суд той
факт, що ордер на квартиру було видано на ім'я іншої
особи (начальникамісцевого відділу внутрішніх справ)
уже через сім днів після смерті п. А.

Тому Суд дійшов висновку, що виселення заяв-
ниці не може вважатися таким, котре відповідає вимо-
гам закону, та постановив, що було порушено ст. 8

Конвенції.

Рішення у кримінальних справах
(Закінчення. Початок ухвали на с. 29)

обговоривши викладені у поданні доводи, колегія суд-
дів Судової палати у кримінальних справах Верховно-
го Суду України визнала, що воно підлягає задоволен-
ню з таких підстав.

Із матеріалів справи вбачається, що під час її роз-
гляду суд відповідно до ч. 3 ст. 299 КПК визнав за не-
доцільне досліджувати докази, оскільки фактичні об-
ставини справи ніким не оспорювались,у тому числі й
підсудною, яка повністю визнала себе винною. Про те,
що Б. усвідомлювала процесуальні наслідки такого
рішення- позбавлення її права оспорювати фактичні
обставини справи в апеляційному порядку, свідчить
відповідний запис у протоколі судового засідання.

Однак після постановлення вироку засуджена
подала апеляцію, в якій просила скасувати його і за-
крити провадження у справі за відсутністю в її діях
складу злочину. Апеляційний суд розглянув справу
і на підставі апеляції вніс зміни у вирок суду пер-
шої інстанції.

Згідно зі ст. 365 КПК апеляційний суд не пе-
ревіряє висновки суду першої інстанції щодо фактич-
них обставин справи, які не оспорювались і щодо яких
відповідно до ч. 1 ст. 299 КК докази не досліджува-
лись. У справі щодо Б. наведені вимоги закону було
порушено,тому викладеніу касаційному поданні дово-
ди щодо неправильного застосування апеляційним су-
дом кримінального закону є обгрунтованими.

З урахуванням зазначеного колегія суддів Судової
палати у кримінальних справах Верховного Суду
України касаційне подання прокурора задовольнила:
ухвалу Апеляційного суду Кіровоградської області від
15 червня 2004 р. скасувала і направила справу в той
же суд для вирішення питання щодо прийняття апе-
ляції засудженої до розгляду.

М9З(55)'2005------
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У зв'язку з недосконалим механізмом правового ре-
гулювання суспільних відносин у сфері судового захис-
ту прав людини і громадянина, специфікою розгляду
справ, що випливають з адміністративно-правових від-
носин, виникла необхідність у створенні нових органі-
заційно-правових форм і забезпеченні особливої квалі-
фікації суддів у цій галузі права. Саме тому і з огляду
на роль суду в кампанії з виборів Президента України
2004 р. та пов'язані з нею події, а також напередодні ви-
борів народних депутатів і депутатів місцевих рад
2006 р. необхідно якнайшвидше сформуватиадміністра-
тивну юстицію, однією із цілей якої є здійснення полі-
тики стримування і противаг у взаємовідносинахміж
різними гілками влади, повноцінний захист прав та сво-
бод людини і громадянина в Україні. Із запровадженням
такої юстиції остання матиме деякі переваги перед сис-
темою загальних і господарських судів у питаннях роз-
гляду адміністративних справ, пов'язаних насамперед із
виборами глави держави, депутатів усіх рівнів, прове-
денням референдумів, оскарженням контрольних функ-
цій держави, а також належним судовим захистом прав,
свобод і законних інтересів громадян у сфері держав-
ного управління та місцевого самоврядування.

Процес законодавчого закріплення національної ор-
ганізаційної моделі адміністративної юстиції розпочався
в Україні в 2001 р. у зв'язку з проведенням «малої судо-
вої реформи».

Складність проблем, що виникають у ході створен-
ня адміністративної юстиціі на засадах європейської
моделі принципів адміністративного права, значною
мірою є наслідком того типу організації державної вла-
ди, котрий був панівним в Україні протягом тривалого
часу до проголошення державної незалежності.У Кон-
ституції України закладено підвалини для встановлення
нового типу відносин між державою, а особливо орга-
нами державної влади, органами самоврядування і гро-
мадянами.

Адміністративна юстиція в демократичній, правовій
державі уособлює собою механізм захисту від неза-
конного втручання органів державної влади, їх поса-
дових осіб в особисте життя громадян. При цьому

Україна: вітчизняна модель
адміністративної юстиції

Голова Вищого адміністративноюсуду України,
заслуженийюристУкраїни

кожен громадянин вправі вирішувати спір не лише
з будь-якою фізичною чи юридичною особою, а й з
державою. Це надзвичайно важлива конституційна
норма, яка захищатиме законні права, свободи та інте-
реси громадян.

Правова держава зобов'язана гарантувати суб'єк-
тивні права громадянина у його відносинах з адмі-
ністративними органами, що також є підставою для
створення адміністративної юстиції в Україні, яка б,
з одного боку, захищала суб'єктивні права громадян,
а з другого - забезпечувала з допомогою своєї судової
практики законність у діяльності органів державної
влади і таким чином сприяла б зміцненню правопоряд-
ку в державі та розвитку управлінської діяльності, під-
вищенню її якості. Отже, органи державної влади отри-
мують в особі адміністративної юстиції не структуру,
котра їм протистоятиме, а інститут, що сприятиме по-
ліпшенню їх роботи шляхом виправлення правових
помилок у процесі їх діяльності.

Однак слід підкреслити, що призначення адміністра-
тивної юстиції має полягати тільки у здійсненні правово-
го контролю, а не в контролі за доцільністю управлін-
ської діяльності. Адміністративно-правовий захист має
бути саме судовим правовим захистом, оскільки суди
найбільше відповідають принципам незалежності та не-
упередженості, дотримуватись яких зобов'язані право-
захисні органи.

На підставі ст. 55 Основного Закону шляхом ство-
рення адміністративної юстиції буде не тільки зміцнено
правопорядок у сфері управлінської діяльності, а й нада-
но можливість окремому індивідууму реалізувати свої
права у відносинах з органами державної влади шляхом
оскарження їхніх неправомірних рішень, дій чи бездіяль-
ності. Більше того, і це дуже важливо, формуючи адміні-
стративну юстицію, необхідно передбачити також ме-
ханізм захисту законних інтересів і юридичних осіб
у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
їх посадових і службових осіб.

Що ж таке адміністративна юстиція, чи існує вона
зараз в Україні?

М93(55)'2005 .
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На законодавчому рівні поняття «адміністративна юс-
тиція» ще не визначено, немає єдиного підходу щодо цьо-
го й у фаховій літературі. Різні автори розуміють ії як:

-Особливий порядок вирішення адміністративно-
правових спорів судами та іншими уповноваженими на
те державними органами (згідно з таким підходом до
визначення поняття «адміністративна юстиція», до неї
належить розгляд публічно-правових спорів не тільки су-
дами, а й іншими державними органами. У цьому випад-
ку термін ]изШіа розуміється як справедливість, тобто
справедливість при вирішенні спорів може бути забезпе-
чена не лише судами, а й адміністративними органами
при розгляді скарг громадян у сфері адміністративної
діяльності);

-самостійна галузь правосуддя, завданням якої є
вирішення судами спорів між громадянами та органами
управління (адміністрацією) або між самими органами
управління, тобто адміністративне судочинство (такий
підхід дещо вужчий від попереднього - до поняття
«адміністративна юстиція» віднесено тільки судовий по-
рядок вирішення публічно-правових спорів, тобто адмі-
ністративна юстиція є діяльністю виключно судовою.
Відповідно термін ]пєііііа розуміється як правосуддя, що
згідно з положеннями сучасної правової доктрини здій-
снюється виключно судами);- не тільки особливий вид судочинства, а й система
спеціалізованих судів або спеціальних судових підроз-
ділів, які здійснюють адміністративне судочинство (від-
повідно до такого підходу адміністративна юстиція є

не будь-яким вирішенням публічно-правових спорів,
а тільки таким, що здійснюється спеціально утвореними
для цього судовими органами - окремими судами чи
спеціалізованими структурними підрозділами загальних
судів, тобто обов'язковоюознакою адміністративної юс-
тиції є наявність у судовій системі адміністративних
судів або адміністративних палат у системі судів загаль-
ної юрисдикції).

Якщо взяти до уваги першу і частково другу пози-
цію щодо визначення поняття «адміністративна юсти-
ція», то можна зробити висновок, що адміністративна
юстиція в Україні є. але вона перебуває на початково-
му етапі розвитку. Це підтверджується й тим, що хоча
чинним законодавством і передбачено порядок прова-
дження у справах, котрі виникають з адміністративно-
правових відносин (глави 29-З2 Цивільного проце-
суального кодексу України; далі - ЦПК, глави 24-27
Господарського процесуального кодексу України; далі -
ГПК), в тому числі “ оскарження у сфері управлінської
діяльності (гл. 31-А ЦПК, Закон від 2 жовтня 1996 р.
На 393/96-ВР «Про звернення громадян»; далі - Закон
«Про звернення громадян»), Однак розгляд цих справ у
судах здійснюється як за принципами цивільного, так
і за принципами господарського судочинства. Але якщо
у першому з них передбаченодеякі процесуальні особ-
ливості, притаманні адміністративно-правовимвідноси-
нам, то в господарському судочинстві суд керується ли-
ше нормами господарського процесу. Тому в судовій
практиці трапляються випадки неоднакового застосу-
вання загальними та господарськими судами одних
і тих самих норм матеріального й процесуального пра-
ва, різні підходи при вирішенні питання про досто-
вірність або недостовірність того чи іншого доказу, про
встановлення або доведеність обставин (фактів), і це

при тому, що предметом дослідження в судах можуть
бути одні й ті ж правовідносини.

Слід також зазначити, що Верховна Рада України
17 липня 1997 р. прийняла Закон М 475/97-ВР «Про ра-
тифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод
людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів
М 2, 4, 7 та 11 до Конвенції», і цей нормативний акт є

тепер частиною національного законодавства. У статтях
2, 6, 13 зазначеної Конвенції закріплено право громадян
на судовий захист своїх прав і свобод від порушень, до-
пущених суб'єктами оскарження у сфері управлінської
діяльності. Це право конкретизовано в низці інших за-
конів України.

Однак розвиток вітчизняної адміністративної юс-
тиції має відбуватися з урахуванням не тільки міжнарод-
ного законодавства і досвіду, а й традицій національної
правової системи, на основі вже наявних елементів
адміністративної юстиції. Розвиток зазначеної юстиції як
складової адміністративної та судової реформ має відбу-
ватися за такими етапами:

- реформування системи судів відповідно до Кон-
ституції, в тому числі запровадження системи адміні-
стративних судів;

-правове забезпечення правосуддя, прийняття за-
конодавства, що комплексно б регулювало питання у
сфері адміністративно-юрисдикційної компетенції;

- організаційне, матеріально-технічне, кадрове та
інше забезпеченнядіяльності адміністративних судів.

Створення системи адміністративних судів з метою
повноцінного судового захисту прав і свобод громадян
у сфері виконавчої влади задекларовано ще у 1992 р.
з прийняттям Концепції судово-правової реформи в Украї-
ні (Постанова Верховної Ради України від 28 квітня
1992 р. М? 2296-ХІІ «Про Концепцію судово-правової ре-
форми в Україні»). Але реальне запровадження системи
адміністративних судів стало можливим лише після
прийняття 7 лютого 2002 р. Закону МС) 3018-111 «Про судо-
устрій України» (далі - Закон «Про судоустрій Украї-
ни»), в якому визначено правові засади організації судо-
вої влади та здійснення правосуддя в державі, систему
судів загальної юрисдикції, основні вимоги щодо форму-
вання корпусу професійних суддів, систему та порядок
здійснення суддівського самоврядування, а також вста-
новлено загальний порядок забезпечення діяльності
судів та врегульовано інші питання судоустрою.

Відповідно до вимог цього Закону протягом трьох
років, тобто в період з 1 червня 2002 р. по 1 червня
2005 р., необхідно запровадити систему спеціалізованих
адміністративних судів, що є новим явищем у судовій си-
стемі України.

У Законі «Про судоустрій України» передбачено по-
етапну побудову системи адміністративних судів: на Пер-
шому етапі - створення Вищого адміністративного суду
України та Судової палати у адміністративних справах
Верховного Суду України, запровадження спеціалізації
суддів з розгляду справ адміністративної юрисдикції, в

тому числі утворення судових колегій в місцевих та апе-
ляційних адміністративних судах; на друтому і третьому
етапах - створення місцевих окружних та апеляційних
регіональних адміністративних судів.

На реалізацію цих положень Президент України
1 жовтня 2002 р. видав Указ Пе 889/2002 «Про Апеляцій-
ний суд України, Касаційний суд України та Вищий
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адміністративний суд України», в якому йдеться про
створення Вищого адміністративного суду України.
У державному бюджеті, затвердженому на 2003 і 2004 рр.,
були передбачені видатки на здійснення правосуддя за-
значеним судом, але ці бюджетні призначення залиши-
лися невикористаними, а фактично створений Вищий
адміністративний суд України протягом цих двох років
так і не зміг почати роботу.

Не пришвидшило цей процес й обрання Верховною
Радою України дев'яти суддів цього суду, які не мали
можливості приступити до виконання своїх професій-
них обов'язків протягом всього 2004 р.. оскільки без
призначення Президентом України Голови цього суду
неможливо було реалізувати цілий комплекс заходів
організаційного характеру. На жаль, процедура призна-
чення на цю посаду, незважаючина погодженняканди-
датури у Раді суддів України і відповідного подання Го-
лови Верховного Суду України, затягнулася на цілий
рік, хоча вже спливав трирічний термін, відведений у
Законі «Про судоустрій України» для запровадженняси-
стеми спеціалізованих адміністративних судів в Україні.
І лише в грудні 2004 р. було призначено Голову Вищого
адміністративноюсуду України. Таким чином, перший
етап - створення і становлення Вищого адміністратив-
ного суду України - затягнувся на три роки, протягом
яких мали бути створені та функціонувати також міс-
цеві й апеляційні адміністративні суди. Тобто розд. УІІ
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про су-
доустрій України» щодо побудови апеляційних та місце-
вих судів стосовно перехідного періоду до введення в
дію процесуального закону втратив актуальність та нор-
мативне наповнення.

Через ці обставини доводиться корегувати нові тер-
міни реалізації другого та третього етапів формування
системи адміністративних судів, а саме: створення місце-
вих та апеляційних регіональних адміністративних судо-
вих інстанцій. Згідно з розд. УП «Прикінцеві та перехідні
положення» проекту Адміністративного процесуального
кодексу України (далі - АПК), який підготував Комітет
Верховної Ради України з питань правової політики
(далі - Комітет) до третього читання ', початок роботи
Вищого адміністративного суду та апеляційних судів що-
до здійснення ними правосуддя планується у ІІ півріч-
чі 2005 р., орієнтовно з 1 вересня, а місцеві окружні адмі-
ністративні суди розпочнуть свою діяльність у кінці
2005 р.-на початку 2006 р. після сформування не менше
половини їхнього складу і за наявності пристосованих
приміщень.

Законом передбачено, що місцевими адміністратив-
ними судами є окружні суди, що утворюються в округах
відповідно до Указу Президента України від 16 листопа-
да 2004 р. М!) 1417/2004 «Про утворення місцевих та
апеляційних адміністративних судів, затвердження їх
мережі та кількісного складу суддів» (далі - Указ Пре-
зидента від 16 листопада 2004 р.). Однак у ньому не ви-
значено, яким чином мають бути утворені ці округи: на
рівні областей чи районів (міст), або за принципом екс-
територіальності. Тому обговорювалися три варіанти
створення місцевих адміністративних судів: на рівні міст
і районів, що забезпечило б максимальну наближеність
та доступність судів до населення; за зразком госпо-
дарських- на рівні областей і міст Києва та Севастопо-
ля; створення дворівневої системи місцевих адміністра-

тивних судів. В останньому варіанті передбачено не
створювати на рівні міста і району окремих адміністра-
тивних судів, а розгляд найпростіших адміністративних
справ покласти на районні, міські та міськрайонні за-
гальні суди. А як другий - вищий рівень у цій системі -
пропонується створити спеціалізований окружний адмі-
ністративний суд, юрисдикція якого поширювалася б на
територію областей або їхніх частин. Ці суди вирішува-
ли б справи як суди першої інстанції, в яких стороною є

орган державної влади. До речі, така система місцевих
адміністративних судів як судів першої інстанції перед-
бачена у проекті М) 1331 АПК, прийнятого Верховною
Радою України в другому читанні "7.

Для перегляду в апеляційному порядку рішень місце-
вих окружних адміністративних судів діятимуть апеляцій-
ні адміністративні суди, які пропонується утворити за
зразком апеляційних господарських судів - на рівні те-
риторій кількох областей. Предметом апеляційного пере-
гляду мають бути рішення суду першої інстанції, котрі не
набрали законної сили, щодо повноти і правильності вста-
новлення обставин справи судом та їх правової оцінки.
Указом Президента від 16 листопада 2004 р. мережа місце-
вих та апеляційних адміністративних судів вже визначена.

Касаційною інстанцією в адміністративному судо-
чинстві має бути Вищий адміністративний суд Украї-
ни, до якого зацікавлені сторони могли б оскаржувати
рішення в адміністративних спорах судів першої та апе-
ляційної інстанцій з огляду на правильність застосуван-
ня судом норм матеріального та процесуального права.

На найвищому рівні гарантувати правосудність рі-
шень адміністративних судів має Верховний Суд України.
Водночас цей суд необхідно наділити повноваженнями
щодо адміністративних судів лише за винятковими об-
ставинами, наприклад, у разі виявлення неоднакового
застосування адміністративним судом або судами різ-
них юрисдикцій касаційної інстанції одного й того ж
положення нормативно-правового акта; якщо міжна-
родна судова установа, юрисдикцію якої визнала Украї-
на, вважає рішення адміністративного суду таким, що
порушує міжнародні зобов'язання України. Таке прова-
дження за винятковими обставинами є різновидом ка-
саційного провадження.

Нагальним нині є формування відповідної законо-
давчої бази для запровадженняадміністративної юстиції
в Україні, оскільки поки що наявна невідповідність між
підходами до правового регулювання судового захисту
прав людини і громадянина в Україні. ЦПК кодифікує
процесуальні норми приватного права, однак адміністра-
тивне право - це галузь публічного права. У зв'язку
з цим важливим є невідкладне прийняття АПК.

Чинний Закон «Про звернення громадян», норми
окремих глав ЦПК та ГПК є недостатніми для адміністра-
тивно-правового захисту прав громадян, а також закон-
них інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових
відносин. Саме тому робоча група Кабінету Міністрів
України під керівництвом тодішнього Першого заступни-
ка Голови Верховного Суду України В.С. Стефанюка роз-
робила проект АПК 3. Альтернативний проект Кодексу бу-
'Див.: Мір: // шшштабаромиа.Під час підготовки матеріалів до друку Верховна Ра-

да України прийняла зазначений проект АПК у третьому читанні (в основному).

2Див. на томуж сайті.
3 Див.: Адміністративний процесуальний кодекс Украіни (проект) : Додаток до МЄБ (27)
2001>курнапу «Вісник Верховного Суду України». - К., 2001 * 160 (.
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ло розроблено народними депутатами України [І.Б. Ко-
ліущко та ін.) “. А згодом їх об'єднали в один - консолідо-
ваний проект АПК, який у червні минулого року Верхов-
на Рада України прийняла в другому читанні, і нині її
Комітет, в роботі якого беруть участь відомі фахівці в цій
галузі, готує до третього читання. Прийнято також рішен-
ня про зміну назви проекту АПК на Кодекс адміністра-
тивного судочинства України (далі - КАС). Безперечно,
його прийнятгя вкрай необхідне, оскільки він має' стати
правовою основою для діяльності адміністративних
судів щодо здійснення правосуддя у публічно-правових
спорах у сфері державного управління та місцевого само-
врядування.

3 прийняттям КАС виникне можливість створити
належні умови для розбудови демократичної, соціальної,
правової держави, утвердження та забезпечення прав
людини і громадянина шляхом здійснення судового кон-
тролю за діяльністю органів виконавчої влади та їх поса-
дових осіб насамперед щодо забезпеченняповаги до осо-
би та утвердження справедливості. Його завданням є
захист прав і свобод людини і громадянина, законних ін-
тересів юридичних осіб у сфері публічно-правових
відносин від порушень з боку органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування, їх посадових і службових
осіб, інших суб'єктів, які здійснюють владні управлінські
функції на підставі законодавства або на виконання де-
легованих повноважень.

Правосуддя в адміністративних судах здійснювати-
меться за принципами верховенства права, законності,
рівності всіх учасників судового процесу перед законом
і судом, змагальності сторін, диспозитивностіта офіцій-
ного з'ясування всіх обставин справи, гласності судо-
вого процесу та його повного фіксування технічними
засобами, забезпечення апеляційного, касаційного ос-
карження рішень адміністративного суду, обов'язко-
вості їх виконання.

Згідно із зазначеним проектом Кодексу передбача-
ється поширення юрисдикції адміністративних судів на:

-спори фізичних та юридичних осіб із суб'єктом
владних повноважень, коли у них є підстави вважати, що
зазначений суб'єкт своїм рішенням, дією чи бездіяль-
ністю порушив їхні права, свободи чи законні інтереси;

- спори з приводу прийняття громадян на держав-
ну службу, ії проходження, звільнення з державної
служби;

- спори між суб'єктами владних повноважень з
приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управ-
ління, у тому числі делегованих повноважень, а також
спорів, які виникають з приводу укладання та виконан-
ня адміністративних договорів;

- спори за зверненнями суб'єкта владних повнова-
жень у передбачених законом випадках;- інші публічно-правові спори, які не віднесені за-
коном до юрисдикції інших судів.

Ао адміністративних судів можуть бути оскаржені
будь-які нормативні чи індивідуальні правові акти суб'єк-
тів владних повноважень з мотивів іх неконституційності,
незаконності чи невідповідності правовому акту, котрий
має вищу юридичну силу, крім випадків, коли щодо таких
актів Конституцією чи законами України передбачено
інший порядок судового провадження.

Юрисдикція адміністративних судів не поширю-
ється на:

- публічно-правові спори, вирішення яких Консти-
туцією віднесено до юрисдикції Конституційного Суду
України;

- справи, які вирішуються в порядку, встановлено-
му КПК;

- спори про накладання адміністративних стягнень
за зверненням суб'єкта владних повноважень.

Спірним є питання про те, чи поширюється юрис-
дикція адміністративних судів на справи, що виникають
з приводу реалізації владних повноважень щодо здійс-
нення контролю і нагляду за господарською діяльністю
юридичних осіб.

Робоча група, створена Комітетом, запропонувала
компромісний варіант, а саме: протягом трьох (як ва-
ріант - п'яти] років після набрання чинності КАС адмі-
ністративні справи, котрі виникають з приводу реалізації
владних повноважень щодо здійснення контролю і на-
гляду за господарською діяльністю юридичних осіб, ви-
рішуються господарськими судами в порядку адміністра-
тивного судочинства. Підсудність таких справ, а також
склад суду для їх розгляду визначаються згідно з норма-
ми ГПК. Після закінчення трирічного (п'ятирічного)
терміну ці справи переходять під юрисдикцію адмі-
ністративних судів, система яких на той час має бути
сформована.

Невирішеним залишається також питання про
предметну підсудність адміністративних справ по пер-
шій інстанції щодо оскарження рішень, дій чи бездіяль-
ності Центральної виборчої комісії (далі - ЦВК) або її
членів. За однією 3 пропозицій, ці справи підсудні
як суду першої інстанції, так і Вищому адміністративному
суду України, але за винятком рішень, дій чи бездіяль-
ності ЦВК щодо встановлення результатів голосування,
справи про оскарження яких підсудні Верховному Суду
України. Але більш прийнятним є варіант, коли Вищому
адміністративному суду України як суду першої інстанції
були б підсудні всі вищеназвані справи, і рішення щодо
яких є остаточними й оскарженНЮ не підлягають, за ви-
нятком рішень Вищого адміністративного суду стосовно
оскарження рішень, дій чи бездіяльності з приводу вста-
новлення результатів голосування з виборів Президента
України, які можуть бути переглянуті Верховним Су-
дом України в апеляційному порядку, рішення якого в

цьому випадку також є остаточним.
У проекті зазначеного Кодексу передбачено особли-

вості провадження в окремих категоріях адміністратив-
них справ, а саме:- оскарження нормативно-правових актів;

- оскарження рішень, дій або бездіяльності вибор-
чих комісій з проведення референдуму;

- скасування реєстрації кандидата в Президенти
України;

- дострокового припинення повноважень народно-
го депутата України у разі невиконання ним вимог щодо
недопущення суміщення посад;- за адміністративними позовами щодо обмеження
права на мирні зібрання тощо.

Робоча група провела копітку роботу з уніфікації
норм проекту КАС у зв'язку з прийняттям нового
ЦПК, а також щодо його узгодження з проектом ново-
го ГПК.
“Див: Адміністративна юпицт : Європейський досвтд та пропозицп для України / Ав-
тори-упорядники: І.Б. Коліушко, РО. Куйбіда - К., 2002. є 186 с.
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Незважаючи на деякі розбіжності позицій та спірні
моменти в проекті КАС, які обов'язково будуть усунуті
при його розгляді у профільному Комітеті найвищого за-
конодавчого органу держави та на його пленарному
засіданні, прийняття Кодексу є надзвичайно важливим.
оскільки без належного процесуального інструментарію
робота наведених вищеназваних спеціалізованих судів у
кращому випадку матиме мінімальну ефективність, а в
гіршому -' буде практично паралізована.

Таким чином, можна констатувати, що перші прак-
тичні кроки з реформування адміністративної юстиції в
Україні вже зроблені, а з початком роботи Вищого адмі-
ністративного суду України, поступовим запроваджен-
ням системи адміністративних судів з'явиться сприятли-
ве підтрунтя для утвердження пріоритету прав і свобод
людини в її відносинах з державою, поліпшення стану
організації роботи органів державної влади та органів
самоврядування.

Зиттту
Ехріотез/отшіие рішзез оіаатіпізїтгіиеіизгісе іл []]гтіпе ана оп шау ргоыетз. ТЬе штат [1150рауз аіїетіоп 10 те песекя'їу Іо зрееа'
ир шітіт'зїтшіие соит аеиеіортетятідії/ен !Ье [із: оПиаіісаЬІе [еда] геішіопх.

10-11 лютого цього року у Пущі-Водиці під Києвом відбулася міжнародна конференція «Формуванняукраїнськоїмоделі
відновного правосуддя», організована Українським центром порозуміння за підтримки Верховного Суду України, Академіі
суддівУкраїни, Міністерстваюстиціі'України, ЄвропейськоїКомісії, Мережігромадянськоїдіів Україні (НСАМ) та АгентстваСША
з міжнародногорозвитку (ЦЗАЮ).

Хоча на сьогодні у світі не існує єдиної моделі відновногоправосуддя, яка б могла бути адаптована в Україні, організатори
конференціїнамагались якомога ширше представити досвід інших держав із впровадження у систему кримінальногосудочин-
ства програм примирення, посередництва, сімейних конференцій та інших. Мета цього представницького форуму, в якому
взяли участь понад 100 осіб - представники судової системи, правоохоронних органів, громадських організацій, науковці
і просвітяни,- полягала в тому, щоб спільними зусиллями вирішитидосить складне завдання: систематизувати унікальний

, українськийдосвід (як історичний,так і сучасний) щодо застосування різнихмоделей примирення і визначити найближчі пер-
спективиїх інституціоналізацііта розвитку.

Публікуємо підсумкові документи цієї конференції. У повному обсязі її матеріали будуть розміщені на веб-сайті Верховного
иду України ппр://т.5соип.9оу.иа

Пропозиція щодо закріплення процедури
примирення між потерпілим та обвинуваченим у проекті

Кримінально-процесуального кодексуУкраїни
БО «Український Центр Порозуміння»

Необхідною умовою для якісної дії кримінального та
кримінально-процесуального законодавства є повна від-
повідність норм матеріального права нормам процесуаль-
ного права. На нашу думку, у проекті Кримінально-проце-
суального кодексу України (далі - проект КПК) слід
більше уваги приділити процесуальному застосуванню де-
яких норм, закріплених у чинному Кримінальному ко-
дексі України (далі - КК) і спрямованих на забезпечення
прав та свобод громадян.

Чинним КК передбачено достатньо норм, що стосу-
ються примирення обвинуваченого, підсудного з потер-
пілим і наслідків такого примирення у справах як
публічного, так і приватного обвинувачення. Так, у ст. 46
КК прямо передбачено звільнення підсудного від кри-
мінальної відповідальності за умови примирення з по-
терпілим. Суддя також може врахуватипримиреннясго-
рін кримінальної ситуації як обставш-іу, що пом'якшує
покарання, під час постановлення вироку (п. 2 ч. 1 та ч. 2
ст. 66 КК] або призначити більш м'яке покарання, ніж
передбачено законом, за вчинення особливо тяжкого,
тяжкого або середньої тяжкості злочину (ст. 69 КК).

На жаль, ні в чинному Кримінально-процесуальному
кодексі України (далі - КПК). ні в його проекті не визна-
чено: чи може бути застосована процедура примирення у
справах публічногообвинувачення; на підставі яких проце-
суальнихдокументів мають скеровуватися справи приват-
ного та приватно-публічного характеру; яка організація чи
особа уповноважена на проведення процедур примирен-
ня; який строк відводиться для проведення процедур при-
мирення; на підставі яких процесуальних документів ма-

теріали про проведену процедуру примирення повинні
бути долучені до матеріалів справи. Отже, поза законо-
давчим регулюванням залишилися питання, які мають бу-
ти врегульовані, а саме: від кого повинна виходити ініціа-
тива щодо проведення процедури примирення; хто несе
відповідальність за цей процес; на кого покладені функції
контролю за перебігом цієї процедури тощо. Варто заува-
жити, що примирення як один із засобів захисту прав і

законних інтересів громадян може застосовуватись не
тільки для звільнення від кримінальної відповідальності за
вчинення злочину невеликої тяжкості.

Як попередній підсумок можна відзначити, що у ма-
теріальному кримінальному праві України закріплені
норми. які створюють передумови для застосування при-
мирення між потерпілим та обвинувачеішм/підсудшш.
Водночас процесуальне право не містить положень, що
регулюють його здійснення, зокремау справах публічно-
го обвинувачення.

Інститут примирення винного з потерпілим набув
важливого значення для кримінального судочинства ін-
ших країн і став невід'ємною частиною низки міжнарод-
них нормативно-правових актів. Примирення винного з
потерпілим покладено в основу терміну «відновне право-
суддя» - підходу до вирішення наслідків злочину, який
надає можливість сторонам кримінальної ситуації - по-
терпілому та правопорушнику - самим брати участь у
вирішенні питання щодо наслідків вчиненого злочину та
запобігання вчиненню подібного діяння у майбутньому.

24 липня 2002 р. Економічна і соціальна рада ООН
прийняла резолюцію «Про основні принциша програм
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відновного правосуддя у кримінальних справах», яка ре-
комендує всім країнам розвивати та впроваджувати про-
грами відновного правосуддя у національне судочинство.

Оскільки примирення потерпілого з обвинуваче-
ним/підсудним проводиться зазвичай за допомогою
спеціально підготовленого посередника - медіатора, то
часто програма примирення має назву «медіація».

Відповіднодо Рамкового рішення Ради Європейсько-
го Союзу «Про становище жертв злочинів у кримінально-
му судочинстві» від 15 березня 2001 р. медіація у кримі-
нальних справах - це процес пошуку до або під час
кримінального процесу взаємоприйнятного рішення між
потерпілим та правопорушником за посередництва ком-
петентної особи - медіатора. На підставі цього рішення
всі країни ЄС зобов'язані поширювати посередництво у
кримінальних справах та забезпечувати прийняття до роз-
гляду будь-якої угоди між потерпілим та правопорушни-
ком, досягнутої у процесі посередництва. Крім того, до
22 березня 2006 р. всі країни ЄС в обов'язковому поряд-
ку повинні прийняти закони, які б забезпечувалипрове-
дення посередництва у кримінальних справах.

Рекомендація Ма В(99)19, прийнята Комітетом Міні-
стрів Ради Європи 15 вересня 1999 р., закликаладержа-
ви-члени Ради Європи (членом якої є і Україна) спри-
яти розвитку та проведенню програм посередництва
між потерпілим і правопорушникомяк загальноуоступ-
ної послуги.

Оскільки Україна взяла курс на інтеграцію 3 євро-
пейським законодавством, доцільно включити примирен-
ня [або ввести термін «медіація» як один із різновидів
примирення) потерпілого та обвинуваченого/ підсудного в
окрему кримінально-процесуальну норму.

ПРОПОЗИЦІЇ ЗАконодАвцю
Як уже зазначалося вище, головна правова проблема,

яка перешкоджає безпосередньому впровадженню при-

мирення [медіації) у кримінальний процес, - це повна
відсутність регулювання у проекті КПК прав та обов'яз-
ків відповідних органів і посадових осіб - суб'єктів кри-
мінального провадження (досудового провадження, про-
куратури, суду) щодо здійснення примирення. Вирішення
цієї проблеми дало б можливість розпочати впроваджен-
ня процедур примирення у кримінальне судочинство.

Вважаємо за доцільне доповнити проект КПК такою
статтею: «У ході кримінального провадження прокурор
або орган дізнання, а також слідчий суддя, суддя або
суд за власною ініціативою та за згодою обвинувачено-
го/підсудного і потерпілого може направити справу до
організації/установиабо приватного медіатора з метою
проведення процедури медіації між потерпілим та обви-
нувачєним/підсудним».

Доповнити також ст. 6 КПК такими визначеннями:
«Медіатор - це особа, яка самостійно чи як фахі-

вець відповідної організації/установи допомагає потер-
пілому та обвинуваченому/підсудномудосягти згоди
щодо відшкодування завданої шкоди та примирення
між собою.

Медіація - це процес, у якому потерпілийта обви-
нувачений/підсудний за власною згодою і за допомо-
гою третьої сторони імедіатора) можуть досягти згоди
щодо відшкодування завданої шкоди та примирення
між собою».

У такий спосіб цими доповненнями буде вирішено
низку процесуальних питань, зокрема визначено терміни
«Медіація» та «медіатор», а також закріплено право про-
курора, органу дізнання та суду скеровувати справи на
медіацію.

Доповнення вітчизняного КПК подібною нормою да-
ло б змогу безпосередньо використовувати примирення
(медіацію) у кримінальному процесі з наслідками, які
вже визначені чинним КК.

Резолюціявідкритої конференції
«Формування українськоїмоделі відновного правосуддя»

м. Київ, Пуща-Водиця

Учасники відкритої всеукраїнської конференції
«Формуванняукраїнської моделі відновногоправосуд-
дя», що зібрала представниківправової системи Украї-
ни, органів влади, освіти, а також громадських і бла-
годійних організацій України, розглянувши приклади
зарубіжного досвіду впровадження програм відновного
правосуддя до системи кримінальноїюстиції та обгово-
ривши актуальні питання формування української
моделі відновного правосуддя, прийняли резолюцію
«Про необхідні кроки по впровадженню програм від-
новного правосуддя до системи кримінальної юстиції
України».

Учасники конференції,
Посилаючись на резолюцію І Україно-американської

конференції судів та медіаторів від 11 липня 1999 р., а та-
кож на рекомендації міжнародної науково-практичної
конференції «Впровадження альтернативних способів
вирішення конфліктів до судової системи України» від
20 травня 2000 р.,

11 лютого 2005 р.

Посилаючись на постанови Пленуму Верховного Суду
України від 16 квітня 2004 р. М.? 5 «Пропрактику застосуван-
ня судами України законодавства у справах про злочини не-
повнолітніх» та від 2 липня 2004 р. М 13 «Про практику
застосування судами законодавства, яким передбачені пра-
ва потерпілих від злочинів», а також на п. 26 постанови
Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003р. Маз 907 «Про
затвердження Державної програми організаційного забез-
печення діяльності судів на 2003-2005роки»,

Посилаючись також на резолюцію Економічної і со-
ціальної ради ООН 2000/ 14 від 27 липня 2000 р. «Основні
принципи застосування програм відновного правосуддя в
кримінальних справах»,

Беручи до уваги чинні міжнародні зобов'язання що-
до жертв злочинів, особливо Декларацію Об'єднаних На-
цій «Основні принципи правосуддя для жертв злочинів
і зловживань владою», а також Рамкове рішення Ради
Європейського Союзу «Про становище жертв злочинів
у кримінальному судочинстві» від 15 березня 2001 р.,
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Н.Ф.Карпечкін,

Однією із ключових проблем у концепції щодо
функцій судів загальної юрисдикції (далі - суди) є їх
класифікація. Умовно можна виділити два основних на-
нрями дослідження зазначеної проблеми: визначення
критеріїв, за якими здійснюються класифікація функцій
судів та їх систематизація; їх загальна характеристика.

Аналіз наукової юридичної літератури дає змогу
зробити висновок, що функції судів вітчизняні та за-
рубіжні вчені досить часто розглядають односторонньо,
наводячи спрощений їх перелік, а інколи вказують на
одну загальну, головну функцію - здійснення право-
суддя. Безперечно, вона є фундаментальною функцією
для судів у всьому світі. Як зазначав О.Б. Аейст, «пра-
вові норми - загальні формули вирішення можливих
спорів і конфліктів, саме на основі цього засноване
«право - суддя», тобто вирішення спірних справ за пра-
вом- неупереджене, справедливе, «опосередковане»...» '.

Такий підхід щодо предмета дослідження видається над-
то спрощеним, оскільки саме сукупність функцій судів
опосередковує сутність і призначення судової влади у
суспільстві й державі, дає можливість відповісти на пи-
тання про мету створення та діяльності судів. Без
дослідження класифікації функцій судів та їх загаль-
ної характеристики не можна простежити динаміку
розвитку конституційно-правового статусу цих судів,
визначити їх роль і місце, що збіднює теорію судо-
вбї влади в цілому в системі державного устрою сучас-
ної України.

Традиційно функції держави і функції органів дер-
жавної влади, у тому числі й судів, визначають як ос-
новні напрями і види їх діяльності, хоча нерідко функції
судів вважають лише видами діяльності, що не зовсім
правильно, адже види, як правило, опосередковують
насамперед форми та способи, а напрями - зміст
діяльності.

Найбільш повно правова природа функцій судів
розкривається тоді, коли їх розглядати крізь призму
класифікації за відповідними критеріями.

У Конституції України, а також Законі від 7 лютого
2002 р. М.) 3018-ІІІ «Про судоустрій України» [далі -

Критерії класифікації функцій
судів загальноїюрисдикції

суддя Верховного Суду України,
заслуженийюристУкраїни

Закон «Про судоустрій України») та інших нормативно-
правових актах, що регулюють організацію і діяльність
судів, поняття «функції судів загальної юрисдикції» не
визначено, дано лише загальне уявлення про перелік
цих функцій.

Так, у ч. 1 ст. 124 Основного Закону наявне таке
визначення: «Правосуддя в Україні здійснюється ви-
ключно судами. делегування функцій судів, а також
привласнення цих функцій іншими органами чи поса-
довими особами не допускається». Тобто сам термін
«функції» нормативно закріпленийу Конституції, в ній
також передбачено гарантії щодо надання певних функ-
цій судовій владі в цілому (при цьому мова йде про
функції як судів, так і Конституційного Суду України),
але нормативно не визначено ні поняття «функції су-
дів», ані їх перелік.

Більше про такий перелік йдеться у Законі «Про
судоустрій України». Так, у ч.2 ст. 19, ст.5 названого
закону фактично повністю відтворено зазначені поло-
ження Конституції, але далі перелік цих функцій на-
ведено детальніше.

Зокрема, у п. 2 ст. 1 зазначено: «Судова влада реалі-
зується шляхом здійснення правосуддя у формі ци-
вільного, господарського, адміністративного, кримі-
нального, а також конституційного судочинства». Та-
ким чином, законодавець не лише визначив головну
функцію судової влади - здійснення правосуддя, а й

деталізував її основні форми- цивільне, господарське,
адміністративне та кримінальне судочинство (консти-
туційне судочинство здійснюється виключно Конститу-
ційним Судом України). Втім, запропонованузаконодав-
цем класифікаціюфункцій судів не можна вважати ви-
черпною, оскільки в її основу покладено лише один з
можливих критеріїв.

Проаналізовані нормативно-правові положення
Конституції та Закону «Про судоустрій України», що
стосуються функцій судів, не є унікальними у світовій

'Л ей ст о.э. Сущность права: Проблемы теории и фИЛософии права. - м., 2002. -
С. 81. - (Тут і далі - перекладавтора).
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конституційній теорії. Ааконічність їх змісту можна
пояснити багатьма чинниками: високоюдинамікою роз-
витку законодавства про судочинство; великою кількіс-
тю підзаконних нормативно-правовихактів, що деталі-
зують окремі функції судів; певною роллю узагальнення
судової практики при здійсненні тієї чи іншої функції
судами; відсутністю цілісної та завершеної національної
теорії функцій судів тощо.

Порівняльний аналіз констйтуційного законодав-
ства України та інших держав, насамперед Співдруж-
ності Незалежних Аержав та Європейського Союзу,
дає підстави стверджувати, що в їхніх конституціях де-
що декларативно визначено функції судів. Основна
увага в них приділена принципам судочинства, системі
судів, порядку їх формування, забезпеченню діяльності
та правовому статусу суддів. Традиційно в них містять-
ся посилання на необхідність деталізації положень про
судоустрій у спеціальних законах, які здебільшого роз-
кривають у своїх нормативних приписах положення
про компетенцію та повноваження судів, що в ціло-
му дає змогу визначитися з проблемою класифікації
їх функцій.

Загалом класифікація функцій судів полягає не ли-
ще в аналізі нормативнихположень, а й у дослідженні
теорії функцій держави та органів державної влади в
цілому. Це пояснюєтьсявідсутністю цілісної теорії що-
до зазначеного питання. Названа проблема не є новою
для правової науки. Ще на початку ХХ ст. відомий ро-
сійський правознавець М.М. Коркунов писав, що дер-
жава, будучи монополістом права примусу, забезпечує
мирний порядок взаємовідносин громадян і, відстоюю-
чи свою міжнародну незалежність та зовнішню могут-
ність, гарантує збереження історично сформованої на-
ціональної культури 2. Але у зв'язку з тим, що радянські
правознавці здобутків зарубіжної функціональноїдокт-
рини в загальній теорії права не визнавали і у пізнанні
юридичної природи функцій держави дотримувалися
класового підходу, «функціоналізм», «функціональна
школа в соціології» (Р. Мертон, Т. Парсонс, П. Сорокін)
вважалися антинауковими, метафізичними та негатив-
ними проявами буржуазної правової доктрини і підда-
валися нищівній критиці.

Так, А.І. Денисов свого часу писав: «Всі функції дер-
жави і кожна з них окремо здійснюються в ім'я інтересів
пануючого в країні класу» 3. Як функції держави вчений
розумів зміст її діяльності, що характеризує всю роботу
державних органів, у будь-якій формі - законодавчій,
виконавчій, судовій, військовій тощо. Він класифікував
ці функції за критерієм їх спрямованості на внутрішні та
зовнішні, а за класовим характером - на функції екс-
плуататорської держави і радянської держави.

Зазначену класифікацію поступово розвивали та мо-
дернізували, але в її основі залишався класовий підхід,
що мало на меті підтверджувати «переваги» функцій
радянської держави порівняно з функціями буржуаз-
них держав.

Із розпадом СРСР радянська класова доктрина пра-
ва була грунтовно переглянута. Після цього функції
держави юристи-науковці стали класифікувати за різ-
ними новими критеріями; їх класифікаціядедалі більше
набувала комплексного, системного характеру. Знач-
ною мірою цьому сприяло посилення інтересу право-

знавців до методології функціонального аналізу. Як пи-
сав А.П. Глєбов, «функціональний метод і діяльнісний
підхід відкрили нові можливості в дослідженні такого
феномену, як «зміст держави», - поняття. що до сьогод-
ні в теорії держави і права залишається дискусійним» '.
Зокрема, М.М. Марченко розуміє функції держави
як основні напрями її діяльності, зумовлені її змістом. і

виділяє такі критерії класифікації: направленість діяль-
ності (зовнішні та внутрішні функції); за сферами діяль-
ності (політичні, культурні, соціальні та ін.); за формою
реалізації (правотворчі, правозастосовні, наглядові, пра-
воохоронні) 5.

Як зазначав В.А. Четвернін, функції держави по від-
ношенню до суспільства - це основні напрями ії діяль-
ності, спрямованої на вирішення спільних справ
суб'єктів громадянського суспільства 6. При цьому вче-
ний у цілому погоджувався з класифікацією, запропо-
нованою М.М. Марченком.

Узбецькі правознавціО.А. Карімова і З.М. Гафаров
функції держави розуміють як предметно-політичну
діяльність з управління суспільством і механізм впливу
на розвиток суспільних процесів. Завдання, цілі та зміст
функцій держави на певному історичному етапі зміню-
ються, а реалізація їх здійснюється головним чином у
правових формах і особливих методах, що властиві
тільки державній владі 7. Вчені констатують наявність
багатьох критеріїв класифікації, але основним з них
вважають спрямованістьфункцій держави, серед яких
розрізняють внутрішні та зовнішні. Пропонується така
номенклатура внутрішніх функцій держави: побудова
економічного базису нового суспільства; забезпечення
прав і свобод людини та соціальної справедливості;
сприяння розвитку духовної сфери в умовах нового
суспільного буття; охорона довкілля; зміцнення право-
порядку та забезпечення виконання правових норм. До
зовнішніх функцій, на їх думку, належать: діяльність зі
збереження миру, запобіганнявійні, оздоровлення між-
народної ситуації і підвищення довіри між державами;
економічна інтеграція Узбекистану з іншими країнами
світу, насамперед колишнього СРСР “.

Найбільш повно та системно визначені критерії
класифікації функцій сучасної держави В.Ф. Погоріл-
ком. Такими критеріями він вважає суб'єкти, об'єкти,
способи, засоби та умови діяльності держави “. Вчений
виділяє такі види функцій держави: за суб'єктами- за-
гальнодержавні, функції суб'єктів федерацій (у феде-
ративних державах), а також окремих типів і форм
держави; за об'єктами (сферами) діяльності - політич-
ну, соціальну, економічну, культурну, екологічну та ін.;

2Див.: Коркунов М.Н.Лекции по общей теории права. - С.-Пб., 1907. - С. 260.

1Денисов А.И. Теория государства и права. - м., 1948. -С. 151-154.
' Проблемы теории государства и права : Учеб. пособие / Под ред. М.Н. Марченко. -
м., 2001. - С. 162.
5 Див.: Конституционное право. энциклопедический словарь / Под ред. С.А. Авакья-
на. - М., 2001. - С. 640.
"' Див.: Проблемы общей теории права и государства : Учебник / Под ред. В.С. Нерсе-
сянца. - М., 1999. - С. 629-630.
7Див.: Керимова О.А.. Гафаров З.М. Основы Государства и права : Учебник. -
Ташкент, 1995. - С. 34.

єДив.: Там же. - С. 35-38.
*Дивщ Погоріпко В.Ф. Функції держави // Юридична енциклопедія / Редкол.:
Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. - Т. 6: Т-Я. - К., 2004. - С. 313.
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них із обмеженням прав громадян, передбачених стаття-
ми 29-31 Конституції, роз'ясненнящодо питань судової
практики; участь у формуванні суддівського корпусу та
ін. "" В.В. Кравченко вважає, що судова влада виконує
такі функції: здійснення правосуддя; судовий контроль
(нагляд) за законністю та обгрунтованістю застосування
засобів примусового впливу; тлумачення правових норм;
офіційне встановлення фактів, що мають юридичне зна-
чення; обмеження конституційної та іншої галузевої пра-
восуб'єктності громадян “.

О.Г. Мурашин наголошує на розширенні переліку
функцій судів після прийняття Конституції у 1996 р.;
зокрема, вчений стверджує, що згідно з положеннями
Основного Закону України значно розширено повнова-
ження судів, спрямованих на посилення судового захи-
сту прав і свобод громадянина, його честі та гідності.
Так, на суди покладається обов'язок вирішувати питан-
ня про взятгя особи під варту, перевіряти законність ії
затримання, давати згоду на проведення обшуку, виїм-
ки, накладення арешту на кореспонденціютощо. Кож-
ному громадянину гарантовано право на оскарження в
судовому порядку рішень, дій чи бездіяльності органів
державної влади, місцевого самоврядування, посадових
і службових осіб, - зазначає О.Г. Мурашин “.

Дослідження проблеми класифікації функцій судів
дає можливість стверджувати, що: по-перше, Консти-
туція та закони України (як і інших країн) декларатив-
но визначають основні з таких функцій і не дають до-
статніх підстав їх класифікувати, а подекуди навіть не
визначають їх хоча б неупорядкованого переліку; по-дру-
ге, проблема створення такої класифікації залишається
відкритою в науці теорії держави та права і конституцій-
ного права. Дослідники здебільшого обмежуються кон-
статацією наявності поділу функцій судів на зовнішні та
внутрішні або ж обмежуються безсистемним переліком
усіх функцій.

Отже, у вітчизняній та зарубіжнійюридичній науці
поки немає чіткої, комплексної та завершеної системи
критеріїв для класифікаціїфункцій судів, за допомогою
якої можна було б робити не простий перелік, а визна-
чити систему функцій судів у цілому. Адже суди здійс-
нюють не перелік функцій, а систему функцій.

На нашу думку, функції судів можна класифікувати
за такими основними критеріями: за суб'єктами право-
суддя (функції Верховного Суду України, вищих спеціа-
лізованих судів, Апеляційного суду України та апеля-
ційних судів, місцевих судів); за об'єктами правосуддя

5 и Ш т :! ґу

(цивільного, господарського, адміністративного та кримі-
нального правосуддя); за формою здійснення судочин-
ства (кримінального, цивільного, адміністративного та
спеціалізованого); за засобами правосуддя (правозасто-
совна, правозахисна, правовідновлююча, арбітражна
(третейська), запобігання порушенню прав людини (упе-
реджувальна), узагальнення судової практики, інформа-
ційна, аналітична та ін.). Не виключена можливість залу-
чення й інших критеріїв для класифікації функцій судів.
Розвиток і вдосконалення цих функцій сприятимуть
якісним змінам у запропонованій класифікації. Якісь із
названих критеріїв можуть втратити своє значення, тоді
як інші - набути нового змісту та значення.

Дослідження критеріїв для класифікації функцій су-
дів дає підстави зробити певні висновки. Насамперед та-
кі критерії є мірилом для визначення, оцінки функцій за-
значених судів. Вони дають змогу систематизувати види
функцій і розглянути їх як системне юридичне явище.

У Конституції, законах та інших нормативно-право-
вих актах України, а також зарубіжних країн, якими
регулюються основи діяльності судової влади, не визна-
чено критеріїв для класифікації зазначених функцій
судів та не наведено їх переліку, є лише констатація ос-
новної функції судової влади - здійсненняправосуддя.

Вітчизняні та зарубіжні вчені-правознавці, дослі-
джуючи проблеми, пов'язані з визначенням функцій
судів, не загострюютьувагу на питанні їх класифікації
й залишають його відкритим для науки конституційно-
го права. Поодинокі спроби правознавців визначити
види функцій судів обмежуються поділом їх на внут-
рішні та зовнішні або ж простим, часто безсистемним
переліком.

Враховуючи досвід конституційного закріплення
функцій судів і здобутки національної та зарубіжної
юридичної науки, зазначені функції можна класифіку-
вати за такими критеріями, як суб'єкти, об'єкти, форма
здійснення судочинства, засоби правосуддя та ін. Вста-
новлення критеріїв для класифікаціїфункцій судів дає
можливість визначити основні види таких функцій, си-
стематизувати їх і сформувати цілісне уявлення про
систему функцій судів.

“ Див.: Конституцвйне право Украіни /За ред. В.Я. Ташя, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тоди-
ки. - К.,1999.- С. 283.
” Див: Кравченко В.В. Конституційне право Украіни : Навч. посіб. - К., 2000. -
С. 246.

" див.: Проблеми реалізації КонституцГі'Украіни:теорія І практика / Відп. ред, В.Ф. По-
горілко. - К., 2003. Н С, 431.
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Із прийняттям 5 квітня 2001 р. Верховною Радою
України нового Кримінального кодексу (далі - КК] пра-
вова норма, якою передбачено кримінальну відповідаль-
ність за контрабанду, зазнала істотних змін. Структура
ст. 70 КК України 1960 р. (далі - ст. 70 КК) складалася
з однієї частини і примітки, а ст. 201 чинного КК (далі -
ст. 201 КК) - з двох частин і примітки. Змінено квалі-
фікуючі ознаки контрабанди: за ч. 2 ст. 201 КК ними є
вчинення цього злочину за попередньою змовою групою
осіб або особою, раніше судимою за злочин, відпові-
дальність за який передбачена цією статтею, а за старою
редакцією ст. 70 КК - групою осіб, які організувалися
для заняття контрабандою. За старою редакцією ст. 70 КК
предметом контрабанди визнавалися товари, валюта,
цінності та інші предмети, а також історичні і культурні
цінності, отруйні, сильнодіючі, радіоактивні, вибухові ре-
човини, зброя та боєприпаси (крім гладкоствольної мис-
ливської зброї та бойових припасів до неї). У редакції
ст. 201 КК до предметів контрабанди віднесено лише то-
вари, а перелік предметів, вилучених з обігу й тих, обіг
яких істотно обмежений, доповнено стратегічно важливи-
ми сировинними товарами. Змінено й санкцію статті, а та-
кож примітку щодо критерію визначення великого роз-
міру контрабанди товарів.

Автор не ставить за мету детально аналізувати кожну
із зазначених позицій у редакції ст. 201 КК. Найбільш
проблемним у правозастосовній практиці виявилося пи-
тання про предмет злочину, відповідальність за який пе-
редбачена ст. 201 КК. Особливо гострі дискусії точаться
щодо питань, чи належить валюта до предмета контрабан-
ди та чи декриміналізовано незаконне переміщення валю-
ти через митний кордон України. .

Оскільки офіційних роз'яснень з боку Верховног
Суду України немає, названі вище спірні питання стали у
слідчій та судовій практиці складними, адже від відповіді
на них, у свою чергу, залежить обгрунтованість притяг-
нення винної особи до кримінальної відповідальності.

За ст. 70 КК (в редакції від 27 червня 1961 р.) до пред-
метів контрабанди були віднесені товари, інші цінності, а
також вибухові, наркотичні, сильнодіючі та отруйні речо-
вини, зброя і військове спорядження. Про валюту як
предмет цього злочину в диспозиції закону окремо не за-
значалось. У редакції ст. 70 КК текстуально відтворено
ст. 15 Закону СРСР від 25 грудня 1958 р. «Про криміналь-
ну відповідальність за державні злочини». У науково-
практичному коментарі до цього Закону за редакцією
В.Д. Меншагіна, зокрема, зауважувалося, що незаконне
переміщення через державний кордон валюти і фондових

Про окремі проблеми, що виникають
у практиці застосування ст. 201
Кримінального кодексу України

суддяАпеляційного судуКиївської області

цінностей утворює особливий склад державного злочину,
відповідальність за який передбачена ст. 25 Закону, - по-

рушення правил про валютні операції '.

Вітчизняні дослідники проблем кримінально-правової
боротьби з державними злочинами, наприклад В.І. Кур-
ляндський, М.П. Карпушин, М.І. Якубович, В.А. Владими-
ров, піддаючи критиці точку зору авторів названого вище
коментаря щодо кваліфікації незаконного переміщення
валюти через державний кордон, стояли на тій позиції,
що такі дії не утворюють складу валютного злочину, а під-
лягають кваліфікації як контрабанда, й обгрунтовували це
тим, що переміщення валюти через державний кордон не
є операцією з валютою (угодою) у правовому значенні 1.

Полемізуючи з В.Д. Меншагіним, М.ГІ. Карпушин за-
значив, що якщо сам по собі контрабандний провіз ва-
лютних цінностей не утворює валютного злочину, то їх

контрабанда з метою здійснити заборонені валютні угоди,
за загальним правилом, є ідеальною сукупністю двох зло-
чинів - контрабанди і готування до валютного злочину 3.

В.А. Владимиров, враховуючи відсутність у диспозиції
статті про контрабанду терміна «валюта», запропонував
віднести її до «інших цінностей», тобто вважав ії предме-
том контрабанди. Він мотивував це тим, що згідно з чин-
ним тоді митним законодавством особа, що переміщувала
через кордон валюту, повинна була обов'язково їі задек-
ларувати незалежно від розміру ". думку В.А. Владимиро-
ва поділяв і науковець Ю.І. Сучков, який багато працював
над дослідженням питань стосовно контрабанди 5.

Такої ж точки зору дотримувались у судовій прак-
тиці. Так, Верховний Суд СРСР у конкретній справі
роз'яснював, що незаконне ввезення із-за кордону валю-
ти і вивезення такої ж її кількості 3 держави без наміру
здійснити заборонені валютні операції є контрабандою 6.

З урахуванням позиції вищої судової інстанції що-
до валюти як предмета контрабанди цілком пра-
вомірним є роз'яснення у Науково-практичному комен-
тарі до ст. 70 КК про те, що під «іншими цінностями» у

' див.: Научно-практический комментарий к Закону «Об уголовной ответственности
за государственные преступления» / Под ред. В.д. Меньшагина. - м., 1961. - С. 77.

* Диво:Ответственность за государственные преступления. Ч. 2: Иные государствен-
ные преступления / Под общ. ред. В.И. Курляндского, М.И. Карпушина. - М., 1965. -
С. 237; Государственные преступления : Учеб. пособие / Под ред МИ. Якубовича,
В.А. Владимирова. - м., 1961. - С. 161-162.
* див.: Ответственность за государственные преступления. Ч. 2. - С. 238.

' Див.: Государственные преступления. - С. 162.
* див.: С уч ков Ю.М. Контрабанда и ответственность. - Калининград, 1976. - С. 20.

“ Див.: Вопросы уголовного права и процессав судебной практике Верховных Судов
и РСФСР (1938-1967). - м.,1968.- 0.82.
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диспозиції ст. 70 КК слід розуміти гроші, цінні папери,
дорогоцінні метали тощо 7.

Із прийняттям Закону від 17 червня 1992 р. 2468-ХІІ
«Про внесення змін і доповнень до Кримінального,
Кримінально-процесуального кодексів Української РСР,
Кодексу Української РСР про адміністративні правопо-
рушення та Митного кодексу України» (далі - Закон
М 2468-ХІІ) було змінено редакцію ст. 70 КК: до пред-
метів контрабанди віднесено валюту, що у правозасто-
совній практиці поклало край дискусіям про те, чи є ва-
люта предметом контрабанди. Ця кримінально-правова
норма застосовувалася до 5 квітня 2001 р., тобто до прий-
няття Верховною Радою України нового КК.

У диспозиції ст. 201 КК серед предметів контрабанди,
які перебувають у вільному обігу, законодавець вказав ли-
ше товари. Перелік предметів, вилучених з обігу й тих,
обіг яких обмежений, доповнено стратегічно важливими
сировинними товарами. Валюту, цінності, інші предмети у
диспозиції цієї статті не названо. Через це працівники ор-
ганів досудового слідства та судді знову дискутують 3 при-
воду того, чи є валюта предметом контрабанди. На думку
одних, валюта ним не є, оскільки її вилучено із диспозиції
ст. 201 КК. Інші, навпаки, вважають, що валюту слід від-
носити до предмета цього злочину, - з урахуванням п. 39
ст. 1 чинного Митного кодексу України (далі - МК), в
якому визначено поняття «товар» (ним є будь-яке рухоме
майно, (у тому числі валютні та культурні цінності), елек-
трична, теплова та інші види енергії, а також транспортні
засоби, за винятком тих, що використовуються виключно
для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон
України), тобто оскільки у чинному митному законо-
давстві валюту визнано товаром, вона може бути предме-
том злочину, відповідальність за який передбачена ст. 201
КК. Зауважимо, що неодностайність думки з цього питан-
ня серед практиків не є дивною, адже немає її й у авторів
науково-практичних коментарів до КК. Так, у Коментарі
за редакцією М.І. Мельника та М.І. Хавронюка ст. 201 КК
прокоментовано таким чином, що порушення порядку пе-
реміщення через митний кордон валюти України, інозем-
ної валюти, платіжних документів тягне адміністративну
відповідальність,передбачену МК. В аналогічному виданні
В.В. Сташис і В.Я. Тацій до цієї статті дають інший комен-
тар: валюту слід вважати товаром, а отже, незаконне її пе-
реміщення через митний кордон України утворює склад
зазначеного злочину - контрабанди. У Коментарі про-
фесора М.Й. Коржанського також валюту визнано пред-
метом контрабанди“. З огляду на це неважко уявити,
наскільки складно юристам-практикам орієнтуватись у
такій ситуації.

Чим же керувався законодавець, вилучивши валюту з
кола предметів контрабанди?

Ідея часткової декриміналізації контрабанди, а саме
вилучення з її предметів валюти, висловлювалася під час
підготовки проекту нового КК. що розроблявся робочою
групою Кабінету Міністрів України. Так, у ст. 187 цього
проекту було запропоновано два варіанти статті про кон-
трабанду: в одному пропонувалося залишити валюту в
колі предметів цього злочину, в іншому - встановити
відповідальність лише за незаконне переміщення через
кордон товарів та предметів, вилучених з цивільного обііу
)історичних, культурних цінностей, а також отруйних,
сильнодіючих, вибухових речовин, зброї та боєприпасів,
стратегічно важливих сировинних товарів) Проект був

поданий Кабінетом Міністрів України на розгляд Верхов-
ної Ради України 12 червня 1997 р., тобто задовго до того,
як ідею виключення валюти з кола предметів контрабан-
ди було втілено у ст. 201 нового КК. В наступні роки ця
ідея була змінена й доповнена. Так, у лютому 2000 р. Пре-
зидент України подав відповідно до ст. 93 Конституції
України на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про
внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів
України щодо боротьби з контрабандою та порушенням
митних правил» (зареєстрований за М.) 1-14/171 12 люто-
го 2000 р.; далі - законопроект), узгоджений з Генераль-
ним прокурором України, головами Служби безпеки
України та державної митної служби. У законопроекті,
зокрема, пропонувалося внести зміни до КК, МК. а також
Кодексу України про адміністративні правопорушення -
з метою скасувати кримінальну та встановити ауміні-
стративну віаповіаальність за незаконне переміщення
через митний коруон України товарів, валюти, цінностей
та інших преаметів, не вилучених із цивільного обігу.

Ідея часткової декриміналізації статті про контрабан-
ду у законопроекті була обгрунтована необхідністю при-
ведення кримінального законодавства України у відповід-
ність зі світовою практикою, яка визнає контрабандою
лише незаконне переміщення через кордон тієї чи іншої
країни предметів, вилучених із цивільного обігу. Прихиль-
ники цієї ідеї посилалися також на те, що на розслідуван-
ня кримінальних справ про контрабанду витрачаються
значні кошти, а матеріальні затрати на проведення слід-
ства в тій чи іншій справі здебільшого перевищують
вартість затриманих предметів контрабанди. У зв'язку
з цим у законопроекті пропонувалося кваліфікувати пе-
реміщення предметів контрабанди через митний кордон
поза митним контролем або з приховуванням від контро-
лю за відповідними статтями МК як порушення митних
правил і притягати винних осіб до адміністративної від-
повідальності.

17 травня 2001 р. Верховна Рада України прийняла
Закон М 2415-ІІІ «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо боротьби з контрабандою та
порушеннями митних правил» (далі * Закон Пч 2415-ІІІ).
в якому викладені у законопроекті пропозиції були част-
ково враховані - ст. 70 КК та статті 100 і 116 МК подано
в новій редакції. Проте законодавець відхилив законопро-
ект у частині виключення валюти, цінностей та інших
предметів з кола предметів контрабанди.

На час прийняття Закону Ме 2415-ІІІ Верховна Рада
України 5 квітня 2001 р. вже ухвалила новий КК, у якому
законодавець виключив валюту з диспозиції ст. 201 цього
Кодексу як предмет контрабанди. Тож не зрозуміло: який
був сенс у прийнятті цього Закону? Адже тоді вже був
прийнятий новий КК - з новою редакцією статті про
контрабанду. Закон Ме 2415-ІІІ був чинним приблизно три
місяці, оскільки з набранням чинності новим КК він авто-
матично її втратив. Отже, ідея часткової декриміналізації
кримінально-правової норми, якою передбачена відпові-
дальність за контрабанду, у частині виключення валюти 3

Див.: Уголовный кодекс УССР : Науч.-практ. коммент. - Киев. 1987. * С. 293: Уголов-
ный кодекс Украинской ССР : Науч.-практ. коммент. - Киев, 1978. А С. 235.
' Див.: Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України Від 5 квітня
2001 року / За ред. М.І. Мельника. М.І. Хавронюка. * К., 2001. * С. 509; Науково-
практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. В.В. Сташиса.
В.Я. Ташя. * К.. 2004. * С. 535; Коржанськ и й М.Й. Науковий коментар Кримшаль-
ного кодексу України. * К., 2001. - С. 350.

' Українське право. - 1997. - М9 2. - С. 58.
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кола предметів цього злочину все ж таки перемогла. На
Міжнародній науково-практичній конференції з питань
застосування нового КК, що проходила 25-26 жовтня
2001 р. у м. Харкові, заступник начальника Управління з
організації боротьби з контрабандою та порушеннями
митних правил державної митної служби України
В.А. Руссков констатував, що державна митна служба
України разом зі Службою безпеки України багато років
виступала за часткову декриміналізацію цього складу зло-
чину “. З наведеного вбачається, що виключення валюти з
предмета злочину, відповідальність за який передбачена
ст. 201 КК, було стратегічною лінією розвитку цієї право-
вої норми.

для законодавця помилковість зайнятої позиції щодо
валюти дуже скоро стала очевидною: вже в новому МК,
прийнятому Верховною Радою 11 липня 2002 р., валюту
було визнано товаром. Таким чином, на думку законодав-
ця, їі можна вважати предметом контрабанди. Загаль-
новідомо, що кримінально-правова норма про контрабан-
ду. була Й залишилася бланкетною: зміст її основних
понять розкривається у МК.

Однак у п. 39 ст. 1 МК, згідно з яким валюта с това-
ром, у цьому питанні не розставлено всіх крапок над «і».

Відповідно до ст. 1 декрету Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 19 лютого 1993 р. М! 15-93 «Про систему валют-
ного регулювання і валютного контролю» (з наступними
змінами) та ст. 1 Закону від 16 квітня 1991 р. М 959-ХП
«Про зовнішньоекономічну діяльність» (з наступними
змінами; далі * Закон М) 959-ХІІ) валютою є грошові зна-
ки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в
інших формах, які перебувають в обігу і є законним
платіжним засобом, а також грошові знаки, вилучені з
обігу, але такі, що підлягають обміну на ті грошові знаки,
Що перебувають в обігу. У наведених нормативних актах
валюту визначено як платіжний засіб, який є еквівален-
том величини вартості товарів і послуг.

Гроші, як відомо, в умовах розвинутого товарного ви-
робництва виконують функцію міри вартості, завдяки чО-

му можна порівняти вартість різних товарів ”. Останніми
згідно із Законом Не 959-ХІІ визнається будь-яка про-
дукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності
та інші немайнові права, призначені для продажу [оплат-
ної передачі).

З урахуванням наведеного вище цілком переконли-
вою є точка зору А.В. дорош, яка вважає, що за чинною
редакцією ст. 201 КК валюта не є предметом контрабанди,
оскільки ч. 1 цієї статті декриміналізована, і що саме це
мали на увазі розробники нового КК, виключивши її з дис-
позиції названої статгі ”. Така думка висловлюється й у
працях дослідника предмета контрабанди О.В. Процюка ”.

Проте варто пригадати, що законодавець не випадково За-
коном М.) 2468-ХІІ відніс валюту до предметів контрабанди,
як і товари, виходячи, однак, із того, що вона не є товаром.
З того часу природа валюти як засобу платежу залишила-
ся незмінною. А якщо так, то чи слід вважати їі товаром?

У згаданій вище доповіді В.А. Русскова зазначалося,
що митні органи на практиці керуються визначенням
терміна «товари», наведеним у чинному МК ”. Це озна-
чає, що вони як органи дізнання у випадках виявлення
фактів незаконного переміщення валюти у великих
розмірах через митний кордон України порушують
кримінальні справи за ст. 201 КК. Проте не всі судді поді-
ляють точку зору щодо обгрунтованості порушення таких

справ за цією статтею й тому іноді постановляють виправ-
дувальні вироки у випадках, коли предметом контрабанди
була валюта. Наведемо характерний приклад.

Орган дізнання Бориспільської митниці порушив
справу щоао Б. за ознаками в діях останнього склауу зло-
чину, відповідальність за який переубачена ч. 2 ст. 15, ч. 1

ст. 201 КК. По закінченні аосууового сліаства справа бу-
ла переаана на розгляд 90 Бориспільськогоміськрайонного
сууу Київської області. Б. обвинувачувався у тому, що він
шляхом приховування віа митного контролю намагався
вивезти за коруон 14 тис. 300 дол. США, які сховав у
поліетиленових пакетах і помістив у три шматки свіжо-
мороженого м'яса, поклавши їх у уорожню сумку.

Вироком сууу Б. було виправуано за віусутністю в йо-
го аіях склауу злочину. Сур мотивував своє рішення тим,
що законодавець виключив валюту з переліку предметів
контрабанаи. Неуотримання ж особою встановленого по-
ряаку переміщення валюти через митний коруон с пору-
шенням митних правил і тяп-іе адміністративнувіупові-
дальність ”.

Отже, склалася ситуація, коли митні органи визнають
валюту предметом контрабанди, посилаючись на и, 39
ст. 1 МК, а судді, вважаючи ст. 201 КК декриміналізова-
ною у частині виключення валюти з кола предметів цього
злочину, керуються принципом пиііит сгітеп пиііа роепа
зіпе іеоа (нема злочину й нема покарання без вказівки на
те у законі).

до набрання чинності новим МК таких суперечнос-
тей у судовій практиці не виникало. З 1 вересня 2001 р. до
1 січня 2004 р., тобто за проміжок часу між набранням
чинності новим КК і новим МК, був чинним МК 1991 р.,
у ст. 15 якого містилось окреме визначення як товару, так
і валюти. Майже 25 роки органи досудового слідства і су-
ди, враховуючи положення п. 11 ст. 15 МК 1991 р., не вва-
жали валюту предметом контрабанди. Нині ст. 201 КК має
ту саму редакцію, але, за логікою законодавця, практика
вже має бути іншою, оскільки валюту слід вважати това-
ром. Така законодавча непослідовність, розбіжності між
правовими нормами різних галузей права, що кореспон-
дують одна одній, спричиняють у правозастосовній прак-
тиці багато труднощів. Саме тому редакція ст. 201 КК по-
требує вдосконалення на законодавчому рівні.

Вважаємо, що відмова від кримінально-правових
важелів боротьби з контрабандою валюти була хибним
кроком, а аргументація прихильників ідеї часткової де-
криміналізації цього злочину з посиланням на світову
практику не зовсім переконлива. дані спеціальних
досліджень свідчать, що за останні роки простежується
значний відплив валюти з України за кордон.

Див.: Русс ков В.А. Питання застосування статті 201 «Контрабанда» Кримінально-
го кодексу України // Новий Кримінальний кодекс України. Питання застосування І

вивчення : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (ХарКів, 25-26 жовт. 2001 р.). * Х..

2002. - 0132-135.
'

Див.: Основи економічної теорії : Посібник. - К.. 1998. - С. 93-95.
Див.: Дорош Л.В.,Федосєєв В.В. Щодо питання про предмет контрабанди і/ Но-
вий Кримінальний кодекс України.Питання застосування і вивчення : Матеріли Міжнар.
наук.-практ. конф. (Харків, 25-26 жовт. 2001 р.), * Х., 2002. м С, 132-135; До-
ро ш Л.В. Контрабанда в Украіні // Зб. наук. праць Харків. Центру по вивч. організованоі
злочинності спільно з Американським УНіверситетому Вашингтош.- Х.. 2004, - С. 123.

" Див.: Процюк О.В. Контрабанда: кришнально-правовий аналіз предметазлочи-
ну // Вісник Верховного Суду України.- 2004, - М9 4, - С. 45.
* Див.: Руссков В.А. Зазнач. праця. - С. 132-135.

Див.: Справа МЕ 1-327/04 // Архів Борисгіільського міськрайонного суду Киівськоі
області за 2004 р.
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10 лютого 2005 р. Голова Верховного Суду України В.Т. Маляренко
зустрівся з начальником відділу з правових питань Посольства США в
Україні Майклом Скенленом, координатором програм зазначеного
відділу Оксаною Климович і керівником програми АВА/СЕЕЦ
«Реформування кримінального права» (далі - Програма) девідом
Левітом. Верховний Суд України також представляли: начальник
управління міжнародно-правового співробітництва В.П. Потапенко,
начальник відділу організаційно-протокольного забезпечення цього ж
управління Н.П. Напрієнкота інші офіційні особи.

Майкл Скенлен привітав посадовців Верховного Суду з важливою
подією - виборами Президента України. При цьому він підкреслив, що
має на увазі не стільки політичнийаспект і результати виборів, скільки
те, що в Україні відбулося чітке позиціювання судової влади від різних
політичних сил та глибоке усвідомлення важливості цього Фактора
суспільством.

На зустрічі йшлося про те, що в судова-правовій системі нашоїкраїни
ще чимало невирішенихпроблем. Голова ВерховногоСуду, відповідаючи
на запитання гостей, зауважив, що в парламенті України затягується
прийняття нових процесуальних кодексів. Ті зміни, які вносяться у чинні

кодекси, часто мають безсистемний і навіть дещо хаотичний характер,
що спричиняє чималі труднощіпри застосуванні суддями законодавства.
Через це у Верховному Суді накопичилося досить багато нерозглянутих
судових справ. Зазначалося також, що зміни в законодавстві про
судоустрій, його нестабільністьускладнюютьдіяльність суддів.

Підсумовуючи обмін думками стосовно цього питання, В.Т. Ма-

ляренко наголосив: «Необхідно, щоб правові акти нашої держави були

виписані в комплексі й укладалися в єдину систему з урахуванням
реалій життя. Тоді не виникатиме проблем з їх застосуванням».

Голова Верховного Суду України та гості дійшли згоди, що
проблеми такого характеру виникають при здійсненні судочинства в
будь-якій країні, особливо гостро вони постають під час його
реформування.

МайклСкенлен і девід Левіт презентували Програму, в рамках якої
передбачаєтьсяреалізувати в Україні багаторічний проект. Її метою є
сприяння у здійсненні правової реформи, використання сучасних та
збалансованих правових інституцій, а також створення сильної
незалежної судової влади. Фахівці Програми працюють над низкою
питань, серед яких: боротьба з корупцією, з торгівлею людьми,
застосування таких запобіжних заходів, як застава й тримання під

вартою, реформування системи кримінального судочинства, зокрема
запровадження принципу змагальності в судочинстві України.

Як частина урядової програми «демократія та Право» Програма
спрямована на виконання дорадчих і допоміжних функцій в процесі
законотворення, імплементації сучасного законодавства про кримі-
нальне судочинство. В і'і рамках заплановано також організовувати
навчання суддів, прокурорів й адвокатів. Спільно з Верховним Судом
України, Генеральною прокуратурою України та Інститутом адвокатури
уже зараз провадяться практичні семінари і тренінги із зазначеної
тематики. У Програмі передбачені й навчальні поїздки українських
фахівців до США та країн Європи, візити експертів із цих держав до
України, інші заходи, спрямовані на підтримку демократизації
національної судової системи.

Для погодження плану подальших дій у рамках названої вище
Програми АВА/СЕЕЦ 14 березня 2005 р. заступник голови Судової
палати Верховного Суду України у кримінальних справах М.Є. Корот-
кевич, суддя Військової судової колегії О.Ф. Волков та начальник
управління міжнародно-правового співробітництва В.П. Потапенко
зустрілися з керівником Програми Девідом Левітом.

О.Ф. Волков констатував. що співпраця Верховного Суду України з
Американськоюасоціацією юристів протягом останніх роківдала вагомі
результати. Теми, запропоновані в рамках Програми, актуальні для
суддів нашоїдержави. Зокрема. проблеми незалежності судової влади,
як свідчить практика, доцільніше обговорювати на семінарах і під час
безпосереднього спілкування з іноземними фахівцями. Зважаючи на
це, суддя Верховного Суду запропонував представникові АВА/СЕЕЦ

конкретизувати формат педальшого співробітництва.

Девід Левіт повідомив, що прибув у нашу державу через кілька днів
після першого туру виборів Президента України й був свідком історичних
подій. ВерховнийСуд України тоді довів, що він є незалежною інституцією,
яка здатна протистояти тиску виконавчої влади. Все це справило
позитивний вплив на ставлення до України, її судової системи, зокрема у
США, дало підстави для визнання принципів свободи в ментальності
українськогонароду та поваги до нього. «Особисто я, - зазначив девід
Левіт,- дійшоввисновку,що не варто намагатися зробити з України щось
схоже на Америку, ви маєте власнітрадицііі систему судової влади. Однак
є загальні та незмінні принципи для всіх юридичних систем світу, на
підставі яких ми й розробили свої пропозиції».

Згідно з Програмою передбачається створити дві команди юристів-
професіоналів. До складу кожної з них увійдуть: суддя Верховного Суду
України, співробітник апарату цього суду, два представникиАмериканської



асоціації юристів. досвідчені суддя та адвокат із захисту в кримінальних
справахзі США.Ці командимають провести 12 занять першогомісяця, а потім
щешість - наступного, загалом за 60 днів вони маютьпобувати з лекціями у
18 областяхЛісляцього - повторний етап занять.Семінаривідбуватимуться
на всій території України, умовно поділеній на чотири регіони. Планується, що
впродовж року зазначені групи побувають шість разів у кожній області,
а почнуть роботу 1 квітня нинішнього року. На перші семінари в рамках
Програми запрошуютьсясудді, адвокатий працівники прокуратури.

У перспективі крім лекцій провадитимуться також заняття за інтер-
активними методами - у формі тренінгів, ділових ігор, безпосереднього
спілкування Фахівців України та США тощо. Оптимальні форми навчання
добиратимутьсяу процесі практичноговпровадженняПрограми.

Щодо змісту тем, то українські лектори висвітлюватимуть нагальні
проблеми кримінального права. чинного законодавства і практику його
застосування, а спеціалісти зі США ділитимуться власним та досвідом
інших країн у цій галузі. Зокрема, М.Є. Короткевич зазначив, що йому
було б цікаво поспілкуватися з юристами США на теми боротьби з
комп'ютерними злочинами, ухиленням від сплати податків, відмиванням
коштів, одержаних злочинним шляхом, тобто з правопорушеннями, котрі
є новими для України. Девід Левіт погодився, що це актуально, й
запропонував на розгляд низку власних тем.

Насамкінець учасники зібрання вирішили, що обидві сторони
оформлять висловлені пропозиції у вигляді документів, а наступна
робоча зустріч відбудеться найближчим часом.

Із 31 січня по 1 лютого цього року в м. Івано-Франківську проходив
міжнародний семінар «Практичне застосування на території України
положеньєвропейських конвенційта інших міжнароднихдоговорів з питань
кримінальногосудочинства»,організованийМіністерствомюстиції України у
рамках співробітництваз Американськоюасоціацієююристів за програмою
«Правова ініціатива у Центральній Європі та Євразії». На цей захід були
запрошеніпредставникиВерховногоСуду України, Генеральноїпрокуратури
України, Національного центрального бюро інтерполу Міністерства
внутрішніх справ України, Служби безпеки України, голови і судді
апеляційних судів івано-Франків-
ської, Львівської, Рівненської, Закар-
патської, Волинської, Тернопільської,
Чернівецької областей. Верхов-
ний Суд України представляли:
судді В.М. Філатов, К.Т, Кравченко,
С.М. Міщенко, начальникуправління
міжнародно-правового співробіт-
ництва В.П. Потапенко й начальник
відділу організаційно-протоколь-
ного забезпечення цього ж управ-
ління Н.П. Напрієнко.

Під час відкриття семінару було
наголошено, що співпраця з таким
поважним представництвом,як Аме-
риканська асоціація юристів, є за-
порукою професійного та змістов-
ного проведення заходу, висловлено подякуна адресу іноземнихекспертів,
котрі брали участь у його роботі: Ріку Еммонсу- регіональному директору
зазначеної асоціації з програм реформування кримінального права
у країнах Євразії, Роберту Бланду - СпеціальномупрокуроруКоролівської
прокурорської служби Великобританії, Марії Шнеблі - заступнику
Федерального прокурора Швейцарії із міжнародної і міжкантональ-
ноїспівпраці.

У перший день роботи семінару обговорювалися теми: «Законо-
давство України про правову допомогу: стан та перспективи розвитку»,
«Застосування Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримі-
нальних справах (1959 р.) та Додаткового протоколу до неї», «Застосу-

вання Конвенції про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів,
одержаних злочинним шляхом ( 1990 р.)».

Іноземні експерти виступили зі змістовними доповідями: «Загальний
огляд Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах
та порівняння 'її Другого додаткового протоколу з Конвенцією про
взаємодопомогу в кримінальних справах між державами-членами
Європейського Союзу (2000 р.)» (доповідач- Роберт Бланд), «Міжнародна
правова допомога у кримінальних справах: підстави для запитів, процедураїх
виконання на прикладі Швейцарської Конфедерації» і «Міжнародні угоди й

національне законодавство Швей-
царської Конфедерацїї» (допові-
дач - Марія Шнеблі).

Другий день семінару розпо-
чався з доповіді судді Верховного
Суду України В.М. Філатова «Засто-
суванняЄвропейськоїконвенції про
видачу правопорушників(1957 р.),
додаткових протоколів до неї, проб-
леми, що виникають, та шляхи їх

вирішення». Прокоментувализазна-
чені проблеми судді цього ж суду
С.М. Міщенко і К.Т. Кравченко. далі
обговорювалися такі теми: «Прак-
тика Європейського суду з прав
людини у вирішенні питань екстра-
диції», «Питання передачі засудже-

них осіб для подальшого відбування ними покарання на території іншої
держави - механізм, процедури, строки виконаннявідповідно до Конвенції
про передачу засуджених осіб (1983 р.) та Додаткового протоколудо неї»,
«Практичні питанняпередачі засуджених осіб». «Європейськаконвенція про
передачу провадження у кримінальних справах (1972 р.), Європейська
конвенція про міжнародну дійсність кримінальних вироків (1970 р.),
Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно
звільненими правопорушниками (1964 р.)», «Конвенція ОрганізаціїОб'єд-
наних Націй протитранснаціональноіорганізованоїзлочинності(2004 р.)».

З усіх питань, що розглядалися, змістовні коментарі зробили судді
Верховного Суду України, яких було запрошено на семінар як експертів.

У ВерховномуСуді України 14 березня 2005 р. відбулося засідання
робочої групи проекту«Створеннята розвиток системи ювенальноїюстиції
в Україні», очолюваної Першим заступником Голови цього суду
П.П. Пилипчуком. У заході також взяли участь судді Верховного
Суду України Я.В. Мачужак й С.М. Міщенко, начальник управління
міжнародно-правового співробітництва В.П. Потапенко, начальник
управління забезпечення діяльностіСудової палати у кримінальнихсправах
Г.А. Войнаровська та інші офіційні особи із зацікавлених міністерств і

відомств України й міжнароднихорганізацій.
Учасники засідання розглянули питання, пов'язані з проведенням

1 1-12 квітня цього року в м. Києві науково-практичноїконференції.Метою
її є донести до відома широкого кола юридичних працівників-
представників правоохороннихорганів, суддів, інших державних інституцій,
науковців тощо- необхідністьзапровадження в Україні ювенальноїюстиції.
Ця ідея грунтуєтьсяна забезпеченні державою кожній дитині нормальних
умов життя, розвитку, навчання, відпочинку, лікування,на посиленні уваги

до неповнолітніх,які належать до груп ризику. Тобто до тих, котрі вчинили
правопорушення або злочини, а також позбавлені опіки та піклування, до
безпритульних. Концепціяювенальної юстиціїоснована на запровадженні
гуманних підходів до цієї категорії дітей як під час роботи представників
соціальних служб, так і під час досудового слідства й судового розгляду
справ. При цьому з урахуванням чинного законодавства розглядається
можливість застосування примирення потерпілого з неповнолітнім
правопорушником (підозрюваним, обвинуваченим, підсудним) та
запровадження елементів відновного правосуддя, реституції, реалізації
програми реабілітації,професійного навчання, соціальної“ адаптаціїдля тих,
хто закінчує училища соціальної реабілітації або повертається до місця
постійного проживання з установ Державного департаменту України з
питань виконанняпокарань.

На конференції планується обговорити і схвалити проект концепції
«Створення та розвиток системи ювенальної юстиції України», що буде
представленийна розгляд Президента України й парламенту.




