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У Пленумі Верховного Суду України

 З метою забезпечення однакового застосування 
законодавства усіма судами загальної юрисдикції 
при розгляді справ, пов’язаних з обігом векселів, 
Пленум Верховного Суду України по с т ановля є 
дати судам такі роз’яснення: 

1.  Відносини, пов’язані з обігом векселів в Ук-
раїні, регулюються Конвенцією, якою запроваджено 
Уніфікований закон про переказні векселі та прості 
векселі (з урахуванням застережень, передбачених у 
додатку II до неї; далі — Уніфікований закон), Кон-
венцією про врегулювання деяких колізій законів 
про переказні векселі та прості векселі, Конвенцією 
про гербовий збір стосовно переказних векселів 
і простих векселів (підписані в Женеві 7 червня 
1930 р.), а також законами України від 5 квітня 2001 р.  
№ 2374-ІІІ «Про обіг векселів в Україні» (ст. 2 якого 
містить застереження стосовно дії окремих поло-
жень Уніфікованого закону на території України), від 
23  лютого 2006 р. №  3480-ІV «Про цінні напери та 
фондовий ринок», від 6 липня 1999 р. № 826-ХІV «Про 
приєднання України до Женевської конвенції 1930 
року, якою запроваджено Уніфікований закон про пе-
реказні векселі та прості векселі», від 6 липня 1999 р.  
№ 827-ХІV «Про приєднання України до Женевської 
конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій 
законів про переказні векселі та прості векселі», від 
6 липня 1999 р. № 828-ХІV «Про приєднання України 
до Женевської конвенції 1930 року про гербовий збір 
стосовно переказних векселів і простих векселів». 

Про деякі питання практики розгляду спорів,
пов’язаних з обігом векселів

Постанова
Пленуму Верховного Суду України

від 8 червня 2007 р. № 5

 Необхідно також урахувати, що вексельні пра-
вочини (зокрема, щодо видачі, акцептування (в то-
му числі в порядку посередництва), індосуван-
ня, авалювання та оплати векселя) регулюються  
не тільки нормами спеціального вексельного за-
конодавства, а й загальними нормами цивільного 
законодавства про угоди та зобов’язання (статті 
202—211, 215—236, 509—609 Цивільного кодексу 
України (далі — ЦК). Тому за відсутності спеціаль-
них норм у вексельному законодавстві до вексель-
них правочинів застосовуються загальні норми ЦК 
з урахуванням їх особливостей.

2.  Розглядаючи спори, пов’язані з обігом век-
селів, суди мають перевіряти, чи відповідає доку-
мент формальним вимогам, що дозволяють розгля-
дати його як цінний папір (вексель). 

 Відповідно до ст. 194 ЦК цінним папером є до-
кумент установленої форми з відповідними рекві-
зитами, що посвідчує грошове або інше майнове 
право і визначає взаємовідносини між особою, яка 
його розмістила (видала), і власником та передба-
чає виконання зобов’язань згідно з умовами його 
розміщення, а також можливість передачі прав, що 
випливають з цього документа, іншим особам. Ви-
ходячи з цього визначення здійснення або передача 
посвідчених цінним папером прав можливі тільки 
за умови його пред’явлення. 

 Статтею 5 Закону України «Про обіг векселів в 
Україні» і ст. 14 Закону України «Про цінні папери 
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та фондовий ринок» визначено, що векселі (переказ-
ні та прості) складаються у документарній формі на 
бланках з відповідним ступенем захисту від підроб-
лення, форма і порядок виготовлення яких затвер-
джуються Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку за погодженням з Національним 
банком України з урахуванням норм Уніфікованого 
закону, і не можуть бути переведені у бездокумен-
тарну форму (знерухомлені). Таким чином, норми 
вексельного законодавства не можна застосовувати 
до зобов’язань, оформлених на електронних і маг-
нітних носіях.

3.  Перелік обов’язкових реквізитів для пере-
каз ного векселя наведено у ст. 1, а простого — 
у ст. 75 Уніфікованого закону. Виходячи зі змісту 
ч. 2 ст. 196 ЦК і статей 2, 76 Уніфікованого закону 
документ, який не містить обов’язкових рекві-
зитів, перелічених у вказаних статтях цього зако-
ну, не є цінним папером (векселем), а може мати 
силу простої боргової розписки, за винятком 
випадків, прямо зазначених в абзацах 2—4 ст.  2, 
абзацах 2—4 ст. 76 Уніфікованого закону. Вимо-
га векселедержателя про виконання вексельного 
зобов’язання, пред’явлена на підставі документа, 
що не відповідає формі та не містить обов’язкових 
реквізитів, підлягає відхиленню судом незалеж-
но від пред’явлення позову про визнання вексе-
ля таким, що не має вексельної сили. Відхилення 
цієї вимоги не є перешкодою для пред’явлення 
самостійного позову на підставі загальних норм 
цивільного законодавства, зокрема тих, що ре-
гулюють відносини за позикою. Проте не може 
бути відхилена вимога векселедержателя про ви-
конання вексельного зобов’язання, пред’явлена 
на підставі векселя, який містить виправлення, 
пошкодження тощо, за умови збереження його 
обов’язкових реквізитів. 

4.  При вирішення питання про наявність век-
сельних зобов’язань судам слід звертати увагу на 
додержання вимог вексельного законодавства щодо 
підписів зобов’язаних за векселем осіб.

 Згідно з ч. 3 ст. 5 Закону України «Про обіг век-
селів в Україні» вексель підписується від імені юри-
дичних осіб власноручно керівником та головним 
бухгалтером (якщо така посада передбачена штат-
ним розписом юридичної особи) чи уповноважени-
ми ними особами. Підписи скріплюються печаткою.

 Вказаною нормою Закону встановлено, що при 
видачі векселів від імені фізичних осіб підпис пови-
нен містити паспортні дані та ідентифікаційний но-
мер фізичної особи. Ці дані є обов’язковими рекві-
зитами підпису фізичної особи, і без їх зазначення її 
не можна вважати векселедавцем (трасантом). 

 Виняток становлять підписи фізичних осіб, які 
через свої релігійні чи інші переконання відмови-
лися від прийняття ідентифікаційного номера та 

офіційно повідомили про це відповідні державні ор-
гани. У паспорті таких фізичних осіб повинна бути 
відмітка органу внутрішніх справ про наявність у 
них права на здійснення платежів без ідентифіка-
ційного номера, передбачена Порядком унесення 
відмітки до паспорта громадянина України щодо 
ідентифікаційного номера фізичної особи–платни-
ка податків та інших обов’язкових платежів (затвер-
джений наказом Державної податкової адміністра-
ції України, Міністерства внутрішніх справ України 
від 19 жовтня 2004 р. № 602/1226; зареєстровано у  
Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2004 р.  
за № 1345/9944). 

 За відсутності зазначених реквізитів підпису 
юридичної або фізичної особи останній теж слід 
вважати відсутнім, а сам вексель — таким, що ви-
даний з дефектом форми і не має вексельної сили 
(ст. 2 Уніфікованого закону).

5.  Відповідно до абз. 1 ст. 11 Уніфікованого зако-
ну будь-який переказний вексель, у тому числі вида-
ний без прямого застереження про наказ, може бути 
переданий шляхом індосаменту. Вчинений на векселі, 
що не має обмежень на його передачу за індосамен-
том, або на приєднаному до нього аркуші (алонжі) 
напис про передачу прав на вексель іншій особі по-
винен розглядатися як індосамент, якщо з його зміс-
ту не випливає, що особа, яка вчинила такий напис, 
має намір передати права в загальноцивільному по-
рядку (у порядку відступлення права вимоги).

 Усі положення про індосамент поширюються і 
на простий вексель.

6.  При переході прав за векселем у складі спад-
кової маси, у складі майна підприємства, проданого 
як єдиний майновий комплекс, при переході прав 
до іншої юридичної особи у разі реорганізації юри-
дичної особи–векселедержателя, при примусовому 
продажі векселя з публічних торгів векселедержа-
тель, що заявляє вимоги за векселем, отриманим у 
такий спосіб, повинен надати відповідні докази пе-
реходу цих прав. У зазначених випадках відсутність 
на векселі напису у формі індосаменту про перехід 
прав не є підставою для відмови в задоволенні ви-
моги векселедержателя за умови надання ним до-
казів того, що цей документ перейшов до нього на 
законних підставах.

7.  Згідно зі статтями 16, 77 Уніфікованого закону 
особа, у якої знаходиться вексель, вважається його 
законним держателем, якщо її право на вексель ба-
зується на безперервному ряді індосаментів, навіть 
якщо останній із них є бланковим. При цьому за-
креслені індосаменти вважаються ненаписаними.

 З огляду на викладене суди під час розгляду 
вимог осіб, у яких знаходиться вексель, мають пе-
ревіряти, чи є позивач останнім набувачем прав за 
векселем по безперервному ряду індосаментів. Ряд 
вексельних індосаментів має бути послідовним, тоб-
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то кожний попередній індосат є наступним індосан-
том. Місце розташування передавальних написів на 
векселі або на приєднаному до нього аркуші (алон-
жі) і дати їх вчинення (якщо вони є) при визначенні 
безперервності індосаментів до уваги не беруться.

 За наявності на векселі в ряді послідовних індо-
саментів одного або кількох закреслених індосамен-
тів законним векселедержателем є особа, на ім’я якої 
вчинено останній перед закресленим індосамент. Як 
законний векселедержатель така особа має право ін-
досувати вексель у загальному порядку, при цьому 
закреслений індосамент до уваги не береться.

 Якщо останній індосамент є бланковим або на 
пред’явника (тобто в ньому не зазначено особу, що 
отримує вексель), законним векселедержателем тако-
го векселя вважається особа, у якої вексель фактич-
но знаходиться. Така особа має всі права за векселем, 
у тому числі право вимоги платежу за ним. 

 Абзацом 1 ст. 16 Уніфікованого закону передба-
чено, що в разі коли за бланковим індосаментом іде 
інший, особа, яка підписала останній, вважається 
такою, що придбала вексель за бланковим індоса-
ментом.

 Відповідно до абз. 2 ст. 13 Уніфікованого зако-
ну бланковий індосамент є чинним лише у випадку, 
коли він написаний на звороті переказного векселя 
або на приєднаному до нього аркуші (алонжі).

 Законний векселедержатель не зобов’язаний до-
водити наявність і дійсність своїх прав за векселем, 
вони вважаються наявними та дійсними. Доведення 
протилежного — обов’язок особи, якій пред’явлено 
вимогу за векселем. 

8.  За наявності на переказному або простому 
векселі підписів осіб, не здатних брати зобов’язання 
за векселем, або підроблених підписів, або підписів 
вигаданих осіб, або підписів, що з будь-яких інших 
підстав не можуть зобов’язувати тих осіб, які пос-
тавили їх на векселі чи від імені яких він був під-
писаний, то згідно зі статтями 7, 77 Уніфікованого 
закону зобов’язання інших осіб, які поставили свої 
підписи на ньому, є юридично дійсними. Отже, під-
писи індосантів, що не можуть зобов’язувати тих 
осіб, від імені яких вони поставлені, не переривають 
ряду індосаментів.

 Правочини, на підставі яких було видано (пере-
дано) вексель, можуть бути визнані судом недійсни-
ми у випадках, передбачених статтями 215—236 ЦК, 
із застосуванням між сторонами загальних право-
вих наслідків недійсності правочинів. Ви знання 
судом зазначених правочинів недійсними не спри-
чиняє недійсність векселя як цінного папера та не 
перериває індосаментний ряд.

9.  Відповідно до статей 8, 77 Уніфікованого за-
кону кожний, хто поставив свій підпис на просто-
му або переказному векселі як представник особи, 
від імені якої він не був уповноважений діяти, сам 

зобов’язаний за векселем і, якщо заплатить, матиме 
ті самі права, що й особа, за яку він мав намір дія-
ти. Таке ж правило застосовується до представника, 
який перевищив свої повноваження. 

 З огляду на це особа, яка отримала вексель від 
представника, що не мав достатніх повноважень на 
видачу (передачу) векселя, не може вимагати ви-
конання зобов’язань за векселем від особи, котра 
видала (передала) вексель. Однак вона вправі ви-
магати здійснення платежу за векселем від такого 
представника, що поставив свій підпис на векселі, 
в обсязі і за умов, зазначених у векселі, виходячи 
з того, що його видано (передано) особисто цим 
представником. У разі перевищення повноважень 
представником особи, від імені якої вексель підпи-
сано, тобто прийняття ним зобов’язання за вексе-
лем від імені іншої особи на суму, що перевищує 
ту, в межах якої він мав право діяти, зобов’язання 
переноситься на представника не в повному обсязі, 
а лише в межах перевищення.

 При розгляді справ такої категорії судам слід та-
кож враховувати, що у разі схвалення в подальшо-
му особою видачі (передачі) векселя представником 
без повноважень або з їх перевищенням, відпові-
дальність за векселем на підставі ч. 2 ст. 241 ЦК несе 
ця особа, якщо інше не випливає із самого векселя.

10.  Статтею 20 Уніфікованого закону передбаче-
но, що індосамент, вчинений після настання строку 
платежу, має ті самі наслідки, що й індосамент, вчи-
нений до настання цього строку. Однак індосамент, 
вчинений після здійснення протесту в неплатежі 
або після закінчення строку, встановленого для оп-
ротестування, має наслідки звичайної цесії. Якщо 
протилежне не буде доведено, недатований індоса-
мент вважається вчиненим на векселі до закінчення 
строку, встановленого для здійснення протесту. 

 Таким чином, вексель може бути переданий 
шляхом вчинення іменного або бланкового індо-
саменту і після здійснення протесту в неплатежі 
або після закінчення строку, встановленого для 
здійснення протесту (якщо вексель не був опро-
тестований). Особи, які індосували вексель після 
здійснення його протесту в неплатежі та (або) піс-
ля закінчення строку для здійснення протесту, не 
несуть відповідальності перед набувачем векселя 
за виконання зобов’язання за векселем, але відпові-
дають за дійсність переданої вимоги (ст. 519 ЦК). 
Інші зобов’язані за векселем особи мають право 
відповідно до ст. 518 ЦК висувати проти вимог век-
селедержателя ті заперечення, що вони мали проти 
особи (осіб), що індосувала (індосували) вексель 
після його опротестування або після закінчення 
строку для здійснення протесту.

11.  Якщо векселедавець помістив у переказно-
му векселі слова «не за наказом» або будь-яке інше 
рівнозначне застереження, то такий документ може 
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бути переданий лише з дотриманням форми і з на-
слідками звичайної цесії (абз. 2 ст. 11 Уніфікованого 
закону).

 Відповідно до ст. 77 Уніфікованого закону ці 
правила застосовуються і щодо простого векселя.

 Застереженнями, що включаються у вексель з 
метою заборони передачі його шляхом індосаменту, 
є, зокрема: «платити тільки такій-то особі», «платити 
такому-то, але не за його наказом», «без права індосу-
вання», «передача в загальноцивільному порядку».

 За наявності таких застережень вексель слід 
розглядати як іменний цінний папір, права за яким 
передаються в порядку і з наслідками, встановле-
ними для відступлення права вимоги — цесії (ч. 4 
ст. 197, статті 512—519 ЦК).

 Відступлення права вимоги за векселем має 
бути оформлене письмово окремим документом 
(документами), складеним (складеними) цесіо-
нарієм та цедентом відповідно до вимог ст. 207 ЦК. 
У цьому документі слід індивідуалізувати вексель, 
відступлення права за яким є предметом угоди про 
відступлення права вимоги. У разі відсутності такої 
індивідуалізації правочин про відступлення права 
вимоги не вважається таким, оскільки не містить 
умов стосовно того, яка вимога і на підставі якого 
векселя передається.

 Особа, яка обґрунтовує належність їй права ви-
моги правочином про відступлення цього права, 
укладеним нею і (або) будь-ким із її попередників, 
повинна надати письмові докази укладання такого 
правочину, якщо його не оформлено на векселі чи 
на додатковому аркуші (алонжі). Вчинення напису 
про відступлення від права вимоги на векселі або 
на додатковому аркуші (алонжі) не є підставою для 
відмови в позові.

12.  Згідно зі ст. 18 Уніфікованого закону, якщо 
індосамент містить застереження «валюта до отри-
мання», «на інкасо», «за дорученням» або будь-яке 
інше, в якому йдеться про просте доручення, де-
ржатель векселя може здійснювати всі права, що 
випливають із переказного векселя, але індосувати 
його він може тільки в порядку передоручення.

 Виходячи з цього, особа, яка отримала вексель 
на підставі передорученого індосаменту, вправі ви-
сунути вимогу про платіж, отримати платіж, вчини-
ти протест у випадку неплатежу.

 Однак слід враховувати, що особа, яка отримала 
вексель з індосаментом, наданим у порядку передо-
ручення, вправі звернутися до суду з вимогою про 
примусове стягнення за векселем лише за наявності 
спеціального доручення індосанта, що надає йому 
право на здійснення таких процесуальних дій від 
його імені. 

13.  Статтею 15 Уніфікованого закону визначено, 
що індосант відповідає за акцепт і за платіж, якщо 
не обумовлено протилежне. 

 При вирішенні спорів судам слід враховувати, 
що у випадку включення до індосаменту застере-
ження «без обороту на мене» чи будь-якого іншого, 
наслідком якого може бути звільнення індосанта 
від відповідальності за платіж за векселем, перед-
баченої вказаною нормою Уніфікованого закону, 
індосант відповідає лише за дійсність переданої за 
векселем вимоги. Таке застереження означає, що 
при неакцепті або неплатежі до такого індосанта не 
можуть бути пред’явлені вимоги, передбачені стат-
тями 43—49 Уніфікованого закону, тобто зазначена 
особа звільняється від відповідальності за невико-
нання зобов’язань за векселем.

14.  Відповідно до абз. 2 ст. 16 Уніфікованого 
закону, якщо особа втратила переказний вексель у 
силу будь-якої події, а держатель векселя обґрунту-
вав своє право на нього згідно з порядком, зазна-
ченим в абз. 1 цієї статті, він не зобов’язаний по-
вертати такий вексель, за винятком випадку, коли 
набув його недобросовісно або при його придбанні 
допустив грубу необережність.

 Однак особа, що була власником векселя і втра-
тила його в силу будь-якої події або обставини, що 
мали місце поза її волею, вправі заявити позовні 
вимоги про повернення векселя за загальними пра-
вилами, передбаченими ЦК. 

 Набувач утраченого векселя вважається недоб-
росовісним, якщо він на момент придбання вексе-
ля знав про те, що він вибув із володіння власника 
або особи, уповноваженої власником розпоряджа-
тися векселем, поза їх волею. Груба необережність 
набувача має місце в тому разі, коли він з огляду 
на сформовані умови обігу повинен був знати про 
факт вибуття векселя з володіння зазначених осіб 
поза їх волею (зокрема, якщо вексель був придба-
ний після опублікування власником у друкованому 
засобі масової інформації оголошення про втрату 
або крадіжку векселя, про яке набувач векселя за 
обставинами справи не міг не знати).

 Недобросовісність і грубу необережність набу-
вача доводить особа, яка пред’явила вимогу про ви-
лучення векселя.

15.  У разі пред’явлення законним векселедер-
жателем вимоги про оплату векселя зобов’язана 
за ним особа не має права відмовитися від вико-
нання з посиланням на відсутність або недійсність 
зобов’язання, крім випадків, передбачених ст. 17 
Уніфікованого закону.

 Згідно із цією статтею особи, до яких пред’яв лено 
позов за переказним векселем, не можуть протистав-
ляти вимогам держателя заперечення, що ґрунтують-
ся на їхніх особистих відносинах із трасантом або з 
попередніми держателями, якщо держатель при при-
дбанні векселя не діяв свідомо на шкоду боржнику. 
На свої особисті відносини з іншими особами, у тому 
числі з попередніми векселедержателями, боржник 
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вправі посилатися лише в тому разі, коли векселе-
держатель при придбанні векселя діяв свідомо на 
шкоду боржникові, тобто якщо він знав про відсут-
ність законних підстав для видачі (передачі) векселя 
до або під час його придбання.

 Наявність обставин, що свідчать про недобро-
совісність власника векселя, доводиться особою, до 
якої пред’явлено позов. Зобов’язана за векселем осо-
ба звільняється від платежу, якщо доведе, що креди-
тор, який пред’явив вимоги, знав або повинен був 
знати в момент придбання векселя про недійсність 
чи відсутність зобов’язання, що було підставою для 
видачі (передачі) векселя, або отримав вексель унас-
лідок обману, крадіжки чи брав у них участь. 

16.  Простий або акцептований переказний вексель 
строком платежу «за пред’явленням» підлягає оплаті в 
день його належного пред’явлення до платежу.

 Держатель такого векселя повинен пред’явити 
його до платежу протягом одного року від дати 
складення, якщо векселедавець не скоротив або не 
встановив більш тривалий строк. Зазначені строки 
можуть бути скорочені індосантами (ст. 34 Уніфіко-
ваного закону).

 Строк для пред’явлення відраховується з дати 
складання векселя. Якщо у векселі строком «за 
пред’явленням» вказано, що він не може бути 
пред’явлений до платежу раніше визначеної дати, 
строк для його пред’явлення до платежу відрахо-
вується з цієї дати.

 У разі непред’явлення до платежу переказного 
векселя в установлені строки його держатель втра-
чає права за ним стосовно індосантів, векселедавця, 
а також інших зобов’язаних за векселем осіб, за ви-
нятком акцептанта, а при непред’явленні до плате-
жу простого векселя — за винятком векселедавця 
(статті 53, 78, Уніфікованого закону). Такі самі на-
слідки настають, якщо вексель зі строком платежу 
на визначений день або у визначений строк від дати 
складання чи пред’явлення не пред’явлено до плате-
жу в день, коли він мав бути оплачений, або протя-
гом двох наступних робочих днів (статті 38, 53, 78 
Уніфікованого закону).

17.  Відповідно до статей 43, 77 Уніфікованого за-
кону держатель може використати своє право регре-
су проти індосантів, трасанта та інших зобов’язаних 
осіб при настанні строку платежу, якщо останній не 
був здійснений, а також до настання строку платежу 
за таких умов: якщо мала місце повна або часткова 
відмова здійснити акцепт; у разі банкрутства траса-
та (незалежно від того, здійснив він акцепт чи ні), 
або у разі припинення ним платежів, навіть якщо ця 
обставина не була встановлена судовим рішенням, 
або у разі безрезультатного звернення стягнення на 
його майно; у разі банкрутства трасанта за векселем, 
що не підлягає акцепту. Вказані норми закріплюють 
право векселедержателя на дострокову реалізацію 

права вимоги за векселем за рахунок солідарно 
зобов’язаних осіб у разі, якщо до настання строку 
платежу відбудуться визначені Уніфікованим зако-
ном події, що унеможливлюють погашення такого 
векселя прямим боржником.

 Оскільки в українському законодавстві немає 
норм, що дозволяли б визнати платника неплато-
спроможним без установлення такого факту судом, 
а в п. 4 ст. 2 Закону України «Про обіг векселів в 
Україні» прямо передбачено, що використання век-
селедержателем права на регрес можливе за умови 
банкрутства боржника, то неплатоспроможність 
платника за векселем або векселедавця, що є юри-
дичними особами чи фізичними особами–підпри-
ємцями, встановлюється господарським судом у 
процесі порушення справи про банкрутство або 
визнання платника банкрутом у порядку, перед-
баченому Законом України від 14 травня 1992  р. 
№ 2343-ХІІ (у редакції Закону від 30 червня 1999 р. 
№ 784-ХІV ) «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом». Відповід-
но до п. 4 ст. 2 Закону України «Про обіг векселів 
в Україні» порушення провадження у справі про 
банкрутство або визнання боржника банкрутом є 
достатнім для виникнення у векселедержателя пра-
ва регресу до настання терміну платежу, незалеж-
но від того, чи акцептував трасат вексель. Якщо ж 
вексель не підлягає акцепту, право регресу виникає 
у векселедержателя лише в разі визнання трасанта 
банкрутом (порушення справи про банкрутство в 
цьому випадку недостатньо).

18.  За вексельним законодавством виникають 
зобов’язання як прямих боржників, так і боржників 
у порядку регресу.

 Прямі боржники — це векселедавець простого 
векселя та акцептант переказного векселя. Вимоги 
до зазначених осіб, а також до авалістів за них (за їх 
наявності) можуть бути пред’явлені як у строк пла-
тежу, так і протягом усього строку вексельної дав-
ності незалежно від наявності протесту. При цьому 
підставою для заявлення вимог до прямих боржни-
ків є сам вексель, що знаходиться у кредитора.

 Усі інші особи, які поставили свій підпис на век-
селі, є учасниками регресних вексельних зобов’язань. 
Це означає, що право регресу до зазначених осіб ви-
никає у держателя векселя тільки за наявності про-
тесту в неплатежі або іншому порушенні, допуще-
ному при обігу векселя прямими боржниками. Без 
такого протесту регресні боржники не зобов’язані 
за векселем, крім випадків, коли інше передбачено в 
цьому документі або прямо встановлено Уніфікова-
ним законом (абз. 5 ст. 44, ст. 46, абз. 4 ст. 54). 

 У зв’язку з викладеним при настанні строку 
платежу за векселем вимога про його сплату може 
бути заявлена тільки до прямого боржника, а не до 
боржника, зобов’язаного в порядку регресу.
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19.  Відповідно до абз. 1 ст. 70 Уніфікованого за-
кону позовні вимоги до акцептанта, які випливають 
з переказного векселя, погашаються через три роки, 
які обчислюються від дати настання строку платежу. 
Такий строк застосовується як щодо позову векселе-
держателя, так і щодо позовних вимог, пред’явлених 
до акцептанта переказного векселя векселедавцем, 
індосантами, авалістами та іншими особами, до 
яких права за векселем перейшли внаслідок вико-
нання ними вексельного зобов’язання.

 Аналогічно суди повинні вирішувати спори за 
участю векселедавця простого векселя (ст. 78 Уніфі-
кованого закону).

 Перебіг трирічного строку на пред’явлення по-
зовних вимог до акцептанта переказного векселя або 
до векселедавця простого векселя починається з дати 
настання строку платежу, зазначеного у векселі.

 Встановлені ст. 70 Уніфікованого закону стро-
ки для пред’явлення позовних вимог за векселем є 
присічними, вони не можуть бути змінені за угодою 
сторін і не підлягають зупиненню або відновлен-
ню. Суд застосовує ці строки незалежно від заяви 
сторони. Після їх закінчення припиняється дія ма-
теріального права вимоги платежу від зобов’язаних 
за векселем осіб. 

20.  Вексель має пред’являтися до платежу у 
визначеному в ньому місці, а якщо останнє не було 
прямо визначено, — за місцем знаходження плат-
ника (акцептанта) переказного векселя або за міс-
цем складання простого векселя (статті 2, 76 Уніфі-
кованого закону).

 Вексельні зобов’язання прямих боржників — 
векселедавця простого та акцептанта переказного 
векселя — можуть бути виконані належним чином 
тільки за умови його пред’явлення до платежу у 
визначеному шляхом зазначення населеного пунк-
ту або конкретної адреси місці.

 Вимога про платіж, пред’явлена не в місці, виз-
наченому у векселі за викладеними вище прави-
лами, не є пред’явленою належними чином. Отже, 
протест у неплатежі, вчинений без вказівки про 
пред’явлення векселя до платежу у визначеному в 
ньому місці, не може вважатися належним доказом 
відсутності платежу і бути підставою для задово-
лення регресних вексельних вимог.

 Прямий боржник за векселем зобов’язаний до-
вести обґрунтованість своїх заперечень стосовно 
того, що векселедержатель не пред’явив йому оригі-
нал векселя або не надав можливості перевірити 
наявність у встановленому місці та у визначений 
строк у особи, що пред’явила вимогу, оригіналу 
векселя і прав власності на зазначений цінний па-
пір. Векселедержатель може спростувати ці запере-
чення шляхом надання будь-яких не заборонених 
законом доказів (статті  57—59 Цивільного проце-
суального кодексу України (далі — ЦПК), статті 32, 

34 Господарського процесуального кодексу Украї-
ни (далі — ГПК), у тому числі актів нотаріуса про 
протест векселя чи про посвідчення факту його 
пред’явлення до платежу, а також документів, вида-
них боржником.

 Кредитор, який не спростував заперечення 
прямого боржника про відсутність належного 
пред’явлення векселя до платежу, вважається та-
ким, що прострочив. До такого кредитора застосо-
вуються наслідки, передбачені ст. 613 ЦК.

 Якщо кредитор відмовиться видати розписку про 
одержання виконання зобов’язання або повернути 
борговий документ (вексель) чи зробити в розписці 
відмітку про неможливість його повернення, борж-
ник має право затримати виконання. У цьому разі на-
стає прострочення кредитора (ч. 4 ст. 545 ЦК).

21.  Статтею 39 Уніфікованого закону передбаче-
но, що при повній оплаті переказного векселя плат-
ник може вимагати, щоб вексель був вручений йому 
векселедержателем з відміткою на ньому про сплаче-
ну суму або надання розписки в одержанні платежу. 
Як випливає зі змісту ст. 78 Уніфікованого закону, це 
правило застосовується і до простого векселя.

 При розгляді спорів, пов’язаних з невиконан-
ням вексельних зобов’язань, суди мають керувати-
ся ч. 3 ст. 545 ЦК, згідно з якою наявність боргового 
документа (векселя) у боржника підтверджує вико-
нання ним свого зобов’язання за векселем, поки не 
буде доведено інше. Обов’язок доказування факту 
неотримання платежу в цьому випадку лежить на 
кредиторові за векселем.

22.  Зобов’язання сплатити за векселем припи-
няється виконанням, тобто сплатою зобов’язаною 
особою суми вексельного боргу (ст. 599 ЦК). Разом 
з тим, зобов’язання, яке випливає з векселя, може 
бути припинене з інших підстав, передбачених 
гл. 50 ЦК, зокрема шляхом передання відступного 
за згодою між вексельними кредитором і боржни-
ком (ст. 600 ЦК), зарахування зустрічної грошової 
вимоги (статті 601—603 ЦК). Такі способи припи-
нення вексельного зобов’язання породжують ті 
самі наслідки, що й оплата за векселем.

 Розглядаючи спори, пов’язані із припиненням 
цивільних зобов’язань шляхом зарахуванням зуст-
річних однорідних вимог за векселями, суди мають 
враховувати нижчезазначене.

 Вимоги, що витікають з векселя, є грошовими. 
Отже, для їх зарахування необхідно, щоб зобов’язання, 
які при цьому припиняються, також були грошовими, 
тобто щоб зустрічна вексельна та основна цивільна 
вимоги мали предметну однорідність.

 Сторона, що ініціює зарахування, повинна довес-
ти наявність у неї права вимоги за векселями. Вирішу-
ючи питання про проведення заліку, треба з’ясувати, 
чи надано при направленні відповідної заяви докази 
наявності зустрічних вексельних вимог.
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23.  На підставі п. 2 абз. 1 ст. 48 Уніфікованого 
закону векселедержатель може вимагати від особи, 
до якої пред’явив позов, сплати відсотків, нарахова-
них на вексельну суму. Нарахування здійснюється з 
дня, наступного за тим, який визначено для здійс-
нення платежу, і припиняється в день, коли вексе-
ледержатель фактично отримав платіж від особи, 
до якої пред’явив позов, чи від іншої зобов’язаної 
за векселем особи, незалежно від того, чи було рані-
ше ухвалено судове рішення про стягнення цих сум. 
Аналогічно слід вирішувати такі спори за вимогами 
особи, яка прийняла переказний вексель та здійсни-
ла платіж за ним (п. 2 ст. 49 Уніфікованого закону), 
за винятком того, що в цьому разі нараховування 
відсотків починається з дня здійснення платежу.

 Відповідно до ст. 2 Закону України «Про обіг век-
селів в Україні» передбачені статтями 48, 49 Уніфіко-
ваного закону відсотки на суму векселів, як виданих, 
так і тих, що підлягають оплаті на території України, 
нараховуються виходячи з розміру облікової ставки 
Національного банку України на день подання позо-
ву та від дня настання строку платежу (з дня плате-
жу) до дня подання позову відповідно.

24.  Крім вексельної суми з відсотками і відсо-
тків, зазначених у ст. 48 Уніфікованого закону, век-
селедержатель має право вимагати відшкодування 
йому витрат, пов’язаних з опротестуванням векселя, 
пересиланням повідомлення, а також інших витрат 
(п. 3 абз. 1 зазначеної статті). 

 До таких витрат належать: витрати з опротес-
тування векселя (державне мито, оплата послуг но-
таріуса); витрати на відправлення повідомлення 
(рекомендованого або цінного листа для опротесту-
вання векселя); судові та інші прямі витрати кредито-
ра, які він поніс внаслідок невиконання вексельного 
зобов’язання і зв’язок яких зі стягненням заборгова-
ності за векселем можна встановити та довести.

 Оскільки пред’явлення векселя до платежу є 
необхідною умовою одержання належного за ним 
платежу, то будь-які пов’язані з цим витрати (пред-
ставницькі, на відрядження, банківська винагорода 
за інкасацію тощо) слід визнавати такими, що сто-
суються звичайної господарської діяльності век-
селедержателя. Вони не можуть бути стягнені на 
підставі ст. 48 Уніфікованого закону, згідно з якою 
можна стягнути тільки витрати, що спричинені по-
рушеннями, допущеними при вексельному обігу. 
Понесені кредитором витрати мають бути докумен-
тально підтверджені. 

 Наявність збитків, їх розмір, а також причин-
ний зв’язок між ними та порушенням вексельного 
зобов’язання підлягають доказуванню стягувачем. 
При цьому укладання договору про використання 
коштів, які будуть отримані як оплата векселя, не є 
доказом причинного зв’язку між неотриманням век-
сельних сум і збитками у вигляді упущеної вигоди. 

25.  Витрати на опротестування векселя повинна 
нести особа, до якої векселедержатель пред’являє 
позов (п. 3 абз. 1 ст. 48 Уніфікованого закону). Од-
нак у випадках, коли векселедержатель вчиняє про-
тест на векселі, який містить застереження вексе-
ледавця «без протесту», «обіг без витрат» чи інше 
подібне застереження, що виключає необхідність 
вчинення протесту, то пов’язані з цим витрати несе 
сам векселедержатель. Якщо таке застереження 
вчинено індосантом або авалістом, то витрати на 
опротестування можуть бути стягнуті з усіх осіб, 
які поставили свої підписи на векселі (абз. 3 ст. 46 
Уніфікованого закону).

26.  При розгляді спорів між особою, що пере-
дала вексель шляхом вчинення індосаменту із за-
стереженням «валюта в забезпечення», «валюта в 
заставу» або будь-якого іншим застереженням, що 
передбачає заставу (ст. 19 Уніфікованого закону), 
та особою, якій було передано цей вексель, суд по-
винен враховувати характер угоди, на підставі якої 
було здійснено передачу. Це може бути передбаче-
ний цивільним законодавством договір застави або 
інша забезпечувальна угода, в тому числі така, що 
не передбачена законом, але не суперечить йому 
(ч. 1 ст. 11, ст. 546 ЦК).

 Якщо вексель передано в заставу згідно з вимо-
гами цивільного законодавства без вчинення індо-
саменту на ім’я заставодержателя, то останній може 
реалізувати свої права за таким векселем у загально-
му порядку, встановленому статтями 590, 591 ЦК. 

 У випадках, коли між сторонами в порядку, пе-
редбаченому параграфом  6 гл. 49 ЦК та Законом 
України від 2 жовтня 1992 р. № 2654-ХІІ «Про за-
ставу», укладено договір застави векселя, однак цей 
документ передано заставодержателю не за застав-
ним, а за звичайним іменним або бланковим індо-
саментом, відносини між заставодержателем і за-
ставонадавачем регулюються загальними нормами 
ЦК про заставу та названим Законом. Разом з тим, 
у відносинах із третіми особами заставодержатель 
виступає як законний векселедержатель (статті 16, 
17 Уніфікованого закону).

27.  З огляду на характер вексельного зобов’язан-
ня судам слід виходити з того, що включені у 
текст векселя умови про забезпечення виконання 
зобов’язань за ним заставою, порукою, гарантією 
або неустойкою вважаються ненаписаними і не по-
роджують будь-яких правових наслідків.

 Крім того, необхідно мати на увазі, що закон до-
пускає можливість укладення в простій письмовій 
формі позавексельних правочинів про заставу, неус-
тойку, гарантію чи поруку (ст. 547 ЦК), що забезпечу-
ють виконання певним боржником за векселем свого 
зобов’язання перед певним вексельним кредитором.

28.  При розгляді спорів, пов’язаних із вико-
нанням зобов’язань за авалем (вексельною пору-
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кою),  слід враховувати, що зазначені відносини 
регулюються нормами Уніфікованого закону, які 
відрізняються від норм про поруку (статті 553—559 
ЦК) і про гарантії (статті 560—569 цього Кодек-
су). Якщо судом буде встановлено, що забезпечене 
авалем зобов’язання за векселем є недійсним  через 
дефект форми (ст. 31 Уніфікованого закону), то 
зобов’язання аваліста також визнається недійсним. 
У цьому разі до аваліста не може бути пред’явлено 
вимогу в порядку, передбаченому нормами ци віль -
ного законодавства, як до поручителя чи гаранта.

 Згідно зі ст. 32 Уніфікованого закону аваліст від-
повідає в тому самому обсязі і на тих самих підставах, 
що й особа, зобов’язання якої він забезпечив авалем. 
Внаслідок цього аваліст, що надав аваль за векселе-
давця простого векселя або за акцептанта переказ-
ного, несе відповідальність перед векселедержателем 
незалежно від опротестування векселя в неплатежі. 
Крім власних заперечень, він має право висувати 
проти вимоги векселедержателя ті заперечення, що 
могли бути висунуті особою, зобов’язання якої за-
безпечені авалем (у тому числі стосовно строку та 
місця пред’явлення векселя). Зобов’язання аваліста 
припиняються, якщо особа, за яку він надав вексель-
ну поруку, здійснила платіж за векселем.

29.  У випадках, коли правочином передбачено, 
що одна сторона передає товари, виконує роботи 
чи надає послуги, а інша з метою розрахунку видає 
(передає) або акцептує вексель на узгоджених сто-
ронами умовах, зобов’язання з оплати цих товарів, 
робіт чи послуг вважаються виконаними при вико-
нанні таких дій із векселем.

 Якщо одна сторона передала товари, виконала 
роботи або надала послуги, а інша сторона не ви-
дала (не передала) чи не акцептувала вексель на 
узгоджених ними умовах, сторона, яка виконала 
зобов’язання за правочином, має право звернутися 
з вимогою про оплату. 

 У разі якщо після видачі (передачі) чи акцепту 
векселя з’ясується, що внаслідок невиконання або 
неналежного виконання стороною зобов’язання з 
передачі товарів, виконання робіт чи надання послуг 
у неї не було права вимоги за договором, інша сто-
рона, яка видала (передала) чи акцептувала вексель, 
має право звернутися з позовом про його повернен-
ня як безпідставно набутого майна (ст. 1212 ЦК).

 За змістом ст. 198 ЦК суд має право задовольни-
ти вимогу про стягнення оплати за товари, роботи чи 
послуги в грошовій формі, якщо дійде висновку, що 
зустрічні зобов’язання за виданим чи переданим у 
рахунок оплати за договором векселем не виконано 
(зокрема, якщо він має дефект форми).

30.  Позов за векселем може бути пред’явлено за 
місцем знаходження (місцем проживання) одного з 
від повідачів. Право вибору в даному випадку нале жить 
позивачеві згідно з ч. 1 ст. 113 ЦПК, ч. 3 ст. 15 ГПК.

 Частиною 8 ст. 110 ЦПК передбачено можливість 
пред’явлення позову, що випливає з договору, за вка-
заним у цьому документі місцем його виконання. З 
урахуванням того, що зобов’язання за векселем під-
лягає виконанню в обумовленому в ньому місці (міс-
це платежу), що може не збігатися з місцем знахо-
дження або проживання зобов’язаної (зобов’язаних) 
за векселем особи (осіб), позов про стягнення век-
сельного боргу може бути пред’явлено як у суді, ви-
значеному відповідно до загальних правил підсуд-
ності, так і в суді за місцем платежу за векселем.

31.  При розгляді позову особи, що сплатила век-
сельний борг, до інших зобов’язаних за векселем осіб 
слід враховувати, що до регресної вимоги за векселем 
правила, встановлені ч. 2 ст. 543 та ч. 2 ст. 544 ЦК, не 
застосовуються. Статтею 49 Уніфікованого закону пе-
редбачено, що особа, яка сплатила суму, пред’явлену 
їй векселедержателем, має право стягнути її з інших 
зобов’язаних перед нею осіб (зазначених раніше неї у 
безперервному ряді індосаментів, їх авалістів, а також 
векселедавця та акцептанта за переказним векселем). 
При цьому Уніфікований закон не покладає на особу, 
яка опла тила вексель, обов’язку доводити правомір-
ність сплати зазначеної суми. Вона зобов’язана лише 
надати докази самого факту сплати.

32.  Уніфікованим законом установлено, що від-
мову в акцепті або платежі має бути підтверджено 
засвідченим автентичним документом — протестом 
у неакцепті або неплатежі (абз. 1 ст. 44), яким може 
бути засвідчено відмову датувати акцепт (ст.  25), 
вручити примірник, надісланий для акцепту (ст. 66), 
повернути оригінал векселя (ст. 68), зробити датова-
ну відмітку на простому векселі (ст. 78) та ряд інших 
юридично значимих для вексельного обігу обставин.

 Позивачами за такими позовами слід вважати 
осіб, стосовно яких було вчинено певні дії: у разі від-
мови у платежі — векселедавця простого векселя або 
акцептанта переказного; у разі відмови в акцепті — 
платника за переказним векселем, інших зобов’язаних 
за цим документом осіб (індосантів, авалістів тощо), 
права щодо яких визначаються на підставі вчиненого 
протесту, а також фізичних і юридичних осіб, на ви-
могу яких був або мав бути вчинений протест.

 У передбачених законодавством України ви-
падках справу може бути порушено із зазначених 
підстав і за позовом (заявою) прокурора в порядку, 
встановленому процесуальним законодавством.

33.  У разі коли під час розгляду заяви про вида-
чу виконавчого документа чи наказу на виконання 
судового рішення, постановленого на підставі вчи-
неного нотаріусом протесту векселя в неплатежі чи 
неакцепті, буде встановлено, що у зв’язку з цими 
діями нотаріуса подано позов до суду, суддя відмо-
вляє у видачі виконавчого документа чи наказу до 
набрання законної сили рішенням суду, постанов-
леним по суті позовної заяви.
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Судова практика 

Установчим договором або статутом гос
по  дарського товариства, створеного у вигляді 
акціо нерного товариства закритого типу, можуть 
бути передбачені особливі умови відчуження  
акцій, зокрема що акції цього товариства не мо
жуть розповсюджуватися шляхом підписки чи 
купівліпродажу на біржі або що акціонери роз
поряджаються належними їм акціями товариства  
за рішенням правління товариства

Ухвала колегії суддів Судової палати  
у цивільних справах Верховного Суду України  
від 28 березня 2007 р. 
(в и т я г)

28 березня 2007 р. колегія суддів Судової пала-
ти у цивільних справах Верховного Суду України 
розглянула скаргу К. та Г. про перегляд у зв’язку з 
винятковими обставинами рішення Апеляційного 
суду Сумської області від 4 листопада 2004 р. та ухва-
ли Верховного Суду України від 18 березня 2005 р., 
постановлених у справі за позовом Т. в інтересах 
восьми осіб та закритого акціонерного товари ства 
«Пусконаладка» (далі — ЗАТ «Пусконаладка») до Г. 
та інших 55 осіб, товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Енергосервісне підприємство «Пре-
образователь» (далі — ТОВ)  про захист перед-
баченого установчим договором права акціонерів  
ЗАТ «Пусконаладка» на першочергове придбання 
його акцій. 

У ході перевірки справи було з’ясовано, що у січ-
ні 2004 р. позивачі, звернувшись до суду з указаним 
позовом, зазначили, що між ТОВ та іншими відпо-
відачами було укладено договори купівлі-продажу 
цінних паперів — простих іменних акцій ЗАТ «Пус-
коналадка», відповідно до яких ТОВ купує, а кожен з 
інших відповідачів передає у власність покупця про-
сті іменні акції ЗАТ «Пусконаладка». Позивачі вва-
жали, що укладеними договорами купівлі-продажу 
порушено їхні права, оскільки статут і установчий до-
говір зазначеного ЗАТ без його згоди не надає права  
акціонеру передавати свої права особі, яка не є 
його акціонером, а інші акціонери мають першочер-
гове право на придбання акцій пропорційно їхнім  
часткам у статутному фонді цього ЗАТ. 

Зарічний районний суд м. Сум рішенням від 
26 травня 2004 р. позов задовольнив: визнав част-
ково недійсними договори купівлі-продажу цінних 

паперів у частинах визначення ТОВ покупцем акцій 
ЗАТ «Пусконаладка», а ЗАТ «Пусконаладка» — по-
купцем акцій за договорами купівлі-продажу цін-
них паперів з переведенням на нього усіх прав та 
обов’язків покупця; зобов’язав ЗАТ «Пусконаладка» 
прийняти акції у власність для наступної передачі 
(продажу) акціонерам товариства, які забажають їх 
придбати; визнав недійсними індосаменти (переда-
вальні розпорядження) у частині визначення ТОВ 
власником акцій та визначив новим власником  
акцій ЗАТ «Пусконаладка»; визнав недійсними зміни 
в реєстрі акціонерів, внесені при реєстрації наслід-
ків оскаржуваних договорів. Суд також зобов’язав 
закрите акціонерне товариство «Ренд» внести змі-
ни до реєстру акціонерів відповідно до визнання  
ЗАТ «Пусконаладка» власником акцій і стягнув  
із цього ЗАТ на користь ТОВ 31 тис. 970 грн витрат 
на виплату акціонерам-продавцям.

Апеляційний суд Сумської області рішенням від 
4 листопада 2004 р. зазначене судове рішення ска-
сував і ухвалив нове рішення про відмову в задо-
воленні позову.

Верховний Суд України ухвалою від 18 берез-
ня 2005 р. рішення апеляційного суду залишив  
без змін.

Від К. та Г. надійшла скарга про перегляд ухва-
ли Верховного Суду України від 18 березня 2005 р. 
у зв’язку з винятковими обставинами, в якій вони 
посилалися на неоднакове застосування судом ка-
саційної інстанції одного і того самого положення 
закону. 

Колегія суддів Судової палати у цивільних спра-
вах Верховного Суду України ухвалою від 26 грудня 
2006 р. скаргу К. та Г. допустила до провадження у 
зв’язку з винятковими обставинами.

Заслухавши доповідача, обговоривши доводи 
скарги та перевіривши матеріали справи, колегія 
суддів Судової палати у  цивільних справах Верхов-
ного Суду України дійшла висновку, що скарга під-
лягає задоволенню з таких підстав.

Скасовуючи рішення районного суду та від-
мовляючи в задоволенні позову, апеляційний суд 
виходив із того, що відповідно до положень ст. 4 
Закону від 7 лютого 1991 р. № 697-XII «Про влас-
ність» (далі — Закон № 697-XII) та ст. 28 Закону від 
19 верес ня 1991 р. № 1576-XII «Про господарські 
товариства» (далі — Закон № 1576-XII) акціонери 
вправі були розпоряджатися акціями на свій роз-

Рішення у цивільних справах
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суд, позивачі в цій цивільній справі не мали пере-
важного права на їх придбання.

З такими висновками погодилася й колегія суд-
дів Судової палати у цивільних справах Верховного 
Суду України, відхиляючи касаційну скаргу К. та за-
лишаючи рішення апеляційного суду без змін.

Проте з таким висновком погодитися не можна, 
оскільки в цьому випадку має місце неоднакове за-
стосування судом касаційної інстанції одного і того 
самого положення закону.

У рішенні Конституційного Суду України від 
11 травня 2005 р. № 4-рп/2005 (у справі про права 
акціо нерів ЗАТ) зазначено, що положення ч. 2 ст. 28 
Закону № 1576-XII у системному зв’язку з положен-
нями ч. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 25 цього Закону треба розу-
міти як таке, що встановлює підстави придбання 
акцій (зокрема, за договором з їх власником або 
дер жателем за ціною, що визначається сторонами, 
або за ціною, що склалася на фондовому ринку, а 
також у порядку спадкоємства громадян чи право-
наступництва юридичних осіб), а тому не виключає 
і не виключало можливості передбачати в установ-
чих документах закритого акціонерного товариства  
переважне право акціонерів товариства на при-
дбання акцій, що відчужуються іншими акціонера-
ми товариства.

Положення п. 1, абзацу 1 п. 5 ст. 4 Закону  
№ 697-XII у контексті частин 1, 7 ст. 41 Консти-
туції, у системному зв’язку з ч. 3 ст. 81 ГК треба 
розуміти так, що власник на свій розсуд воло-
діє, користується і розпоряджається належним 
йому майном, але, здійснюючи своє право, він 
зобов’язаний не порушувати права та охоронюва-
ні законом інтереси громадян, юридичних осіб і 
держави, зокрема переважне право (яке не є аб-
солютним) акціонерів закритого акціонерного то-
вариства на придбання акцій, що відчужуються 
іншими його акціонерами.

Скасовуючи рішення апеляційного суду в ана-
логічних справах у спорі між П. та іншими особа-
ми до закритого акціонерного товариства «Юність» 
(далі — ЗАТ «Юність»; справа № 6-24845во04), за 
позовом Д. до товариства з обмеженою відпові-
дальністю «ST», третіх осіб: товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Реєстри Криму» (справа  
№ 6-23030во05), закритого акціонерного товариства 
«ГУМ» про переведення прав і обов’язків покупця, 
визнання недійсним сертифіката простих іменних 
акцій, визнання частково недійсними договорів 
купівлі-продажу іменних акцій та визнання пра-
ва власності на іменні акції, колегія суддів Судової 
палати у цивільних справах Верховно го Суду Укра-
їни в ухвалах від 31 серпня 2005 р. та від 14 червня 
2006 р. також виходила з того, що акціонери ЗАТ 
«Юність» мають переважне право на придбання 

акцій, що відчужуються іншими його акціонерами, 
якщо це передбачено в установчих документах.

Задовольняючи позовні вимоги К. та ЗАТ «Пус-
коналадка» про захист передбаченого уста новчим 
договором права акціонерів цього ЗАТ на першо-
чергове придбання його акцій та переводячи на ЗАТ 
«Пусконаладка» усі права та обов’язки покупця за 
вказаними договорами купівлі-продажу цінних 
паперів, суд першої інстанції виходив із того, що 
відповідно до ст. 28 Закону № 1576-XII ЗАТ «Пуско-
наладка» має переважне право на придбання акцій, 
що відчужуються іншими акціонерами.

Такі висновки суду першої інстанції правильні, 
оскільки п. 3.2 установчого договору та п. 6.3 стату-
ту ЗАТ «Пусконаладка» передбачено, що його акції 
розподілені між акціонерами і не можуть розповсю-
джуватися шляхом підписки чи купівлі-продажу на 
біржі. Акціонери цього ЗАТ розпоряджаються на-
лежними їм акціями відповідно до чинного законо-
давства за рішенням правління ЗАТ «Пусконалад-
ка».

Пунктом 5.11 установчого договору передбаче-
но, що акціонери мають переважне право на при-
дбання акцій акціонера, який ними поступається.

З огляду на викладене колегія суддів Судової па-
лати у цивільних справах Верховного Суду України 
вважає, що апеляційний суд помилково скасував 
правильне рішення суду першої інстанції, а тому 
рішення апеляційного суду та ухвала Верховного 
Суду України підлягають скасуванню, а рішення ра-
йонного суду — залишенню в силі з підстав, перед-
бачених у п. 3 ч. 1 ст. 358 ЦПК.

Проте з рішення суду першої інстанції слід 
виключити посилання на ст. 114 ЦК 1963 р., чин-
ного на момент виникнення спірних правовідно-
син, оскільки відповідно до положень Закону від  
18 черв ня 1991 р. № 1201- XII «Про цінні папери і 
фондову біржу»  1, ст. 12 Закону № 1576-XII влас-
ником майна закритого акціонерного товариства є 
саме товариство, а акціонерами — власники акцій, 
а не співвласники майна товариства, тому на спірні 
правовідносини не можуть поширюватися правила 
про привілейоване право купівлі частки в спільній 
власності.

Керуючись п. 3 ч. 1 ст. 358 ЦПК, колегія суддів 
Судової палати у цивільних справах Верховного 
Суду України скаргу К. та Г. задовольнила: рішення 
Апеляційного суду Сумської області від 4 листопада 
2004 р. та ухвалу Верховного Суду України від 18 бе-
резня 2005 р. скасувала, залишивши в силі рішен-
ня Зарічного районного суду м. Сум від 26 травня 
2004 р., з  рішення Зарічного районного суду м. Сум 
від 26 травня 2004 р. виключила посилання на 
ст. 114 ЦК 1963 р.

1  Закон втратив чинність на підставі Закону від 23 лютого 2006 р. № 3480-IV, але був чинний 
на момент виникнення спірних правовідносин.
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Вирішуючи питання про закриття прова

дження у справі з мотивів, що вона підлягає роз
гляду в порядку адміністративного судочинства, 
суд має визначитися щодо характеру спірних пра
вовідносин і  належним чином з’ясувати підстави 
заявленого позову: порушення цивільних прав 
особи чи прав, свобод та інтересів у публічно
правових відносинах

Ухвала колегії суддів Судової палати  
у цивільних справах Верховного Суду України  
від 25 квітня 2007 р. 
(в и т я г)

У березні 2006 р. С. звернулася до суду з позовом 
до відділу Державної виконавчої служби у Ленін-
ському районі м. Харкова, управління Пенсійного 
фонду України у Ленінському районі м. Харкова, 
управління праці та соціального захисту населен-
ня у Ленінському районі м. Харкова про стягнення 
2 тис. 500 грн та відшкодування моральної шкоди. 
Позивачка, посилаючись на те, що її чоловік П. був 
ветераном війни і мав право на отримання однора-
зової допомоги, якої за життя йому не виплатили, 
після смерті чоловіка як його спадкоємиця проси-
ла стягнути з відповідачів у порядку спадкування 
пенсійну надбавку та одноразову допомогу з ураху-
ванням індексів інфляції, а також відшкодувати мо-
ральну шкоду.

Ленінський районний суд м. Харкова ухвалою 
від 24 жовтня 2006 р., залишеною без змін ухвалою 
Апеляційного суду Харківської області від 20 груд-
ня 2006 р., провадження у справі закрив.

У касаційній скарзі С., посилаючись на порушен-
ня судами норм процесуального права, просила ска-
сувати ухвали і передати справу на новий розгляд. 

Заслухавши доповідача та перевіривши матері-
али справи, колегія суддів Судової палати у цивіль-
них справах Верховного Суду України дійшла ви-
сновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню 
з таких підстав.

Закриваючи провадження в справі, суд виходив 
із того, що справа не підлягає розгляду в порядку 
цивільного судочинства, оскільки фактично пози-

вачка оскаржує бездіяльність суб’єкта владних по-
вноважень.

Проте з такими висновками повністю погоди-
тись не можна.

Згідно зі ст. 15 ЦПК суди розглядають у порядку 
цивільного судочинства справи про захист пору-
шених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод 
чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, 
земельних, сімейних, трудових відносин, а також з 
інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд 
таких справ проводиться за правилами іншого су-
дочинства. 

Пунктом 1 ч. 1 ст. 17 КАС передбачено, що ком-
петенція адміністративних судів поширюється на 
спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом 
владних повноважень щодо оскарження його рі-
шень, дій чи бездіяльності.

Установлено, що позивачка просила суд стяг-
нути на її користь суму одноразової допомоги 
та пенсійної надбавки з урахуванням індексів 
інфляції, посилаючись на те, що вона має право 
на отримання  їх після смерті чоловіка в порядку 
спадкування.

Вирішуючи питання про закриття проваджен-
ня у справі з мотивів, що вона підлягає розгляду 
в порядку адміністративного судочинства, суд 
належним чином не визначився щодо характеру 
спірних правовідносин, не з’ясував підстави заяв-
леного позову: порушення права спадкування чи 
безпідставна відмова у призначенні одноразової 
допомоги С.

Апеляційний суд також не перевірив у повному 
обсязі доводів апеляційної скарги щодо наведеного 
і залишив ухвалу суду першої інстанції без змін.

За таких обставин ухвали  судів першої та апе-
ляційної інстанцій підлягають скасуванню з пере-
дачею справи на новий розгляд до суду першої ін-
станції з підстав, передбачених ч. 2 ст. 338 ЦПК.

Керуючись ст. 336  ЦПК, колегія суддів Судової 
палати у цивільних справах Верховного Суду Укра-
їни касаційну скаргу С. задовольнила: ухвалу Ле-
нінського районного суду м. Харкова від 24 жовтня 
2006 р. та ухвалу Апеляційного суду Харківської об-
ласті від 20 грудня 2006 р. скасувала, справу переда-
ла на новий розгляд до суду першої інстанції.

Рішення в адміністративних справах1* 

1* Публікується повний текст судових рішень із незначною редакційною правкою.

Договір купівліпродажу земельної ділянки, 
укладений районною державною адміністрацією 
як суб’єктом владних повноважень на реалізацію 
своєї компетенції у сфері управління, але на під
ставі вільного волевиявлення сторін, на засадах 

їх рівності та відповідно до норм цивільного за
конодавства, визнано цивільним, а не адміністра
тивним, оскільки за змістом цього договору між 
його сторонами немає відносин влади і підпо
рядкування. Спір про визнання зазначеного до
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говору недійсним безпосередньо пов’язаний із 
відновленням права власності на земельну ділян
ку, порушеного третьою особою, а отже, є спором 
про право, і його вирішення не належить до ком
петенції адміністративних судів

П О С Т А Н О В А
Іменем України

29 травня 2007 р. колегія суддів Судової палати в 
адміністративних справах Верховного Суду України, 
розглянувши в порядку письмового провадження 
справу за скаргою відкритого акціонерного товари-
ства «Племінний завод «Бортничі» (далі — ВАТ) до 
товариства з обмеженою відповідальністю «Таврис», 
Бориспільської районної державної адміністрації 
(далі — райдержадміністрація), фермерського гос-
подарства «Росинка» (далі — ФГ «Росинка»), фер-
мерського господарства «Журавушка» (далі — ФГ 
«Журавушка») про визнання недійсними договорів 
купівлі-продажу, стягнення штрафу в розмірі 10 тис. 
500 грн, в с т а н о в и л а:

У серпні 2005 р. ВАТ звернулося до суду з по-
зовом до ТОВ, райдержадміністрації, ФГ «Росинка», 
ФГ «Журавушка» про визнання недійсним договору 
купівлі-продажу землі від 5 серпня 2004 р., укладе-
ного між райдержадміністрацією і ФГ «Росинка», 
визнання недійсним договору купівлі-продажу зем-
лі від 5 серпня 2004 р., укладеного між райдержад-
міністрацією та ФГ «Журавушка», стягнення штра-
фу в розмірі 10 тис. 500 грн.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 
31  серпня 2005 р. позов задоволено частково. Ви-
знано недійсним договір купівлі-продажу землі 
від 5 серпня 2005 р., укладений між райдержадмі-
ністрацією і ФГ «Росинка», визнано недійсним до-
говір купівлі-продажу землі від 5 серпня 2004 р., 
укладений між райдержадміністрацією та ФГ «Жу-
равушка». В іншій частині позову відмовлено. 

Ухвалою Київського апеляційного господар-
ського суду від 21 вересня 2005 р., що розглядав 
справу в порядку адміністративного судочинства, 
рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Постановою Вищого адміністративного суду 
України від 17 жовтня 2006 р. касаційні скарги 
ФГ «Росинка» та ФГ «Журавушка» задоволено по-
вністю. Рішення Господарського суду м. Києва від 
31 серпня 2005 р. й ухвалу Київського апеляційного 
господарського суду від 21 вересня 2005 р. скасова-
но та ухвалено нове рішення — про відмову в задо-
воленні позовних вимог.

ВАТ звернулося до Верховного Суду України 
зі скаргою про перегляд за винятковими обстави-
нами та скасування зазначеної постанови Вищого 
адміністративного суду України, посилаючись на 
неоднакове застосування судом касаційної інстан-
ції статей 3, 17 КАС, і просило залишити в силі 

рішення судів першої та апеляційної інстанцій у 
даній справі.

На підтвердження неоднакового застосування 
касаційним судом однієї й тієї ж норми права у по-
дібних правовідносинах ВАТ надало ухвалу Вищо-
го адміністративного суду України від 14 лютого 
2007 р. в аналогічній справі, якою закрито касацій-
не провадження з посиланням на те, що справу не 
належить розглядати в порядку адміністративного 
судочинства.

Колегія суддів уважає, що скарга ВАТ підлягає 
частковому задоволенню з нижченаведених підстав.

Скасовуючи рішення судів першої та апеляцій-
ної інстанцій, Вищий адміністративний суд України 
виходив з того, що вирішення даного спору нале-
жить до компетенції адміністративних судів Укра-
їни. Проте з таким висновком погодитися не можна, 
зважаючи на наведене нижче.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС справа адміні-
стративної юрисдикції — це переданий на вирішен-
ня адміністративного суду публічно-правовий спір, у 
якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої вла-
ди, орган місцевого самоврядування, їхня посадова 
чи службова особа або інший суб’єкт, який здійснює 
владні управлінські функції на основі законодавства, 
в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 17 КАС компетенція ад-
міністративних судів поширюється на спори між 
суб’єктами владних повноважень з приводу реалі-
зації їхньої компетенції у сфері управління, у тому 
числі делегованих повноважень, а також спори з 
приводу укладання та виконання адміністративних 
договорів.

Стаття 3 КАС визначає адміністративний до-
говір як дво- або багатосторонню угоду, зміст якої 
складають права та обов’язки сторін, що випли-
вають із владних управлінських функцій суб’єкта 
владних повноважень, який є однією зі сторін.

Договір, укладений суб’єктом владних повнова-
жень на реалізацію своєї компетенції у сфері управ-
ління, проте на підставі вільного волевиявлення, на 
засадах рівності сторін, відповідно до норм цивіль-
ного законодавства, є цивільним, а не адміністра-
тивним, оскільки за змістом цього договору відсут-
ні відносини влади і підпорядкування.

Судами встановлено, що спірні правовідно-
сини між сторонами виникли з приводу продажу 
райдерж адміністрацією ФГ «Росинка» та ФГ «Жу-
равушка» земельних ділянок, які нібито належали 
ВАТ на праві колективної власності.

Тобто, предмет спору в даній справі безпосе-
редньо пов’язаний із реалізацією права власності 
на земельні ділянки, а саме з відновленням пору-
шеного з боку третіх осіб права власності на зе-
мельні ділянки.
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Отже, в даному випадку між сторонами існує 

спір про право, що в свою чергу виключає розгляд 
справи у порядку адміністративного судочинства.  

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 157 КАС суд 
закриває провадження у справі, якщо її не на-
лежить розглядати в порядку адміністративного 
судочинства. Якщо ж провадження за заявою, яку 
не належить розглядати в порядку адміністратив-
ного судочинства, було помилково порушено, суд 
закриває провадження у справі на підставі п. 1 ч. 1 
ст. 157 КАС.

Згідно з положеннями п. 4  ч. 1 ст. 230 КАС су-
дові рішення апеляційного та касаційного судів 
підлягають скасуванню, провадження в адміністра-
тивній справі — закриттю, а справа — направленню 

на новий апеляційний розгляд у порядку господар-
ського судочинства.

Керуючись п. 1 ч. 1 ст. 157, статтями 241—243 
КАС, колегія суддів Судової палати в адміні-
стративних справах Верховного Суду України  
п о с т а н о в и л а:

Скаргу ВАТ задовольнити частково.
Ухвалу Київського апеляційного господарсько-

го суду від 21 вересня 2005 р. та постанову Вищо-
го адмі ністративного суду України від 17 жовтня 
2006 р. скасувати.

Провадження в адміністративній справі закрити.
Справу направити до Київського апеляційного 

господарського суду на новий судовий розгляд у 
порядку господарського судочинства.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 611 ЦК Украї
ни у разі порушення зобов’язання настають пра
вові наслідки, встановлені договором або зако
ном, зокрема відшкодування збитків

Постанова Судової палати  
у господарських справах Верховного Суду України 
від 23 січня 2007 р. 
(в и т я г)

У грудні 2005 р. державне підприємство «Ви-
робниче об’єднання «Південний машинобудівний 
завод ім. О.М. Макарова» (далі — Завод) подало до 
Господарського суду Дніпропетровської області по-
зов до товариства з обмеженою відповідальністю 
«Науково-виробниче підприємство «Агромашінвест» 
(далі — Підприємство) про стягнення 94 тис. 740 грн 
за поставлену техніку. Позовні вимоги мотивовані тим, 
що відповідно до умов договору від 22 травня 1999 р. 
позивач передав відповідачу дослідну партію техніки 
для випробовування в Туніській Республіці з метою 
рекламної кампанії тракторів. Відповідач повинен був 
повернути техніку до 20 червня 2000 р., чого не зробив. 
Крім того, Завод просив поновити строк позовної дав-
ності у зв’язку з тим, що його було пропущено з поваж-
них причин.

Господарський суд Дніпропетровської області 
рішенням від 30 березня 2006 р. поновив строк по-
зовної давності та позов задовольнив: постановив 
стягнути з відповідача на користь позивача 94 тис. 
740 грн основного боргу. 

Рішення мотивовано тим, що згідно з ч. 1 ст. 1166 
ЦК майнова шкода, завдана неправомірними рішен-
нями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим 
правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, 
завдана майну фізичної або юридичної особи, відшко-
довується в повному обсязі особою, яка її завдала. 

Дніпропетровський апеляційний господар-
ський суд постановою від 1 серпня 2006 р. рішення 

суду першої інстанції скасував і в задоволенні позо-
ву відмовив. 

Вищий господарський суд України постановою 
від 25 жовтня 2006 р. зазначену постанову Дніпро-
петровського апеляційного господарського суду за-
лишив без змін.

Постанови апеляційної та касаційної інстанцій об-
ґрунтовані тим, що за умовами договору на відповідача 
було покладено обов’язок повернути дослідну партію 
техніки в натурі, а не сплатити грошові кошти. Засто-
сування ст. 1166 ЦК є безпідставним, оскільки ця нор-
ма регулює відносини щодо недоговірних зобов’язань.

У касаційній скарзі Завод просив скасувати вка-
зану постанову Вищого господарського суду України 
і передати справу на новий розгляд до суду першої 
інстанції. Скаржник зазначив, що апеляційна та ка-
саційна інстанції, постановляючи названі рішення,  
порушили норми матеріального і процесуального 
права. Ці судові рішення не відповідають положен-
ням Конституції України. Відповідно до підпунктів 
6.1, 6.2 укладеного між сторонами договору відпові-
дач у повному обсязі несе майнову відповідальність 
за збереження, повернення поставленої техніки або 
відшкодування вартості дослідної партії тракторів. 

Верховний Суд України ухвалою від 28 грудня 
2006 р. за касаційною скаргою Заводу порушив про-
вадження з перегляду в касаційному порядку по-
станови Вищого господарського суду України від 
25 жовтня 2006 р.

Заслухавши суддю-доповідача, представника 
відповідача та перевіривши матеріали справи, Су-
дова палата у господарських справах Верховного 
Суду України дійшла висновку, що касаційна скарга 
підлягає задоволенню з таких підстав.

Як касаційна, так і апеляційна інстанції виходи-
ли з того, що вимоги позивача стосовно відшкоду-
вання збитків у розмірі вартості майна, переданого 
за договором, не ґрунтуються на фактичних обста-
винах справи та нормах матеріального права.

Рішення у господарських справах
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Рішення у кримінальних справах

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про ам
ністію» від покарання звільняються особи, засу
джені за умисні злочини, за які передбачено пока
рання у виді позбавлення волі на строк не більше 
п’яти років.  Порушення судом зазначених вимог 
закону потягло скасування вироку

Ухвала колегії суддів Судової палати  
у кримінальних справах Верховного Суду України  
від 1 березня 2007 р.  
(в и т я г)

Скадовський районний суд Херсонської об-
ласті вироком від 25 жовтня 2005  р. засудив К. за 
ч. 1 ст. 309 КК на один рік позбавлення волі, за ч. 2 

ст. 315 цього Кодексу — на п’ять років позбавлення 
волі та за сукупністю злочинів відповідно до  
ст.  70  того ж Кодексу йому визначено покарання 
у виді п’яти  років позбавлення волі. На підставі 
ст.  75  КК засудженого звільнено від відбування 
покарання з випробуванням з іспитовим строком 
три роки та згідно з  п. «б» ст. 1 Закону від 31 травня 
2005  р. № 2591-IV «Про амністію» (далі — Закон) 
звільнено від цього покарання. 

В апеляційному порядку зазначений вирок не 
переглядався. 

К. визнано винним у тому, що він 9  березня 
2005 р. без мети збуту незаконно придбав в особи 
(матеріали справи щодо якої виділено в окреме про-
вадження) наркотичний засіб — каннабіс (вагою у 

Такі висновки суперечать вимогам закону та да-
ним, що містяться в матеріалах справи.

Так, судові інстанції встановили, що 22 травня 
1999 р. сторони уклали договір № 2205/99 (далі — 
договір). 

Згідно п. 1.1 цього договору замовник (позивач) 
доручив, а виконавець (відповідач) прийняв на себе 
зобов’язання щодо випробувань партії тракторів у 
Туніській Республіці.

Відповідно до розд. 2 договору позивач зо бов’я-
заний передати відповідачу за актом приймання-
пере дачі трактори вартістю 89 тис. 880 грн і гаран-
тійний комплект вартістю 4 тис. 860 грн.

У п. 4.4 договору передбачено, що відповідач піс-
ля завершення випробувань повертає партію трак-
торів і гарантійний комплект до 20 червня 2000 р.

Пунктами 6.1, 6.2 договору встановлено, що за 
порушення зобов’язань сторони несуть майнову 
відповідальність згідно з чинним законодавством 
України. Виконавець (відповідач) несе відповідаль-
ність за збереження та повернення або відшкоду-
вання вартості партії тракторів.

Відповідно до акта приймання-пере дачі від 
25 червня 1999 р. та доручення від 22 червня 1999 р. 
позивач передав, а відповідач прийняв партію трак-
торів і гарантійний комплект загальною вартістю 
94 тис. 740 грн. 

Згідно з п. 4 Прикінцевих та перехідних поло-
жень ЦК зазначений Кодекс застосовується до ци-
вільних відносин, що виникли після набрання ним 
чинності. Щодо цивільних відносин, які виникли до 
набрання чинності ЦК, положення цього Кодексу 
застосовуються до тих прав і обов’язків, що виник-
ли або продовжують існувати після набрання ним 
чинності.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК підставами ви-
никнення цивільних прав та обов’язків, зокрема, є 
договори та інші правочини.

Частиною 1 ст. 22 ЦК передбачено, що особа, 
якій завдано збитків у результаті порушення її 
цивільного права, має право на їх відшкодуван-
ня. Крім того, у п. 1 ч. 2 цієї норми вказано, що 
збитками є втрати, яких особа зазнала у зв’язку 
зі знищенням або пошкодженням речі, а також 
витрати, які особа зробила або мусить зробити 
для відновлення свого порушеного права (реаль-
ні збитки). 

Суди встановили, що між сторонами мали місце 
договірні стосунки.

Статтею 610 ЦК передбачено, що порушен-
ням зобов’язання є його невиконання або вико-
нання з порушенням умов, визначених змістом 
зобов’язання (неналежне виконання).

Згідно з вимогами п. 4 ч. 1 ст. 611 ЦК у разі по-
рушення зобов’язання настають правові наслідки, 
встановлені договором або законом, зокрема від-
шкодування збитків.

21 жовтня 2004 р. позивач звернувся до відпо-
відача з листом щодо повернення тракторів або від-
шкодування їх вартості відповідно до умов догово-
ру, але відповіді не отримав.

Суди зазначені вимоги закону до уваги не взяли. 
Враховуючи викладене, Судова палата у госпо-

дарських справах Верховного Суду України, керу-
ючись статтями 11117—11121 ГПК, касаційну скаргу 
Заводу задовольнила: постанови Вищого господар-
ського суду України від 25 жовтня 2006 р. і Дніпро-
петровського апеляційного господарського суду від 
1 серпня 2006 р. та рішення Господарського суду 
Дніпропетровської області від 30 березня 2006 р. 
скасувала і передала справу на новий розгляд до 
суду першої інстанції. При новому розгляді справи 
слід врахувати наведене, дослідити характер пра-
вовідносин між сторонами згідно з укладеним між 
ними договором і вирішити спір відповідно до за-
кону.
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висушеному стані 33 грами), який зберігав при собі, 
перевозив та схилив до його вживання Н., С. і В. 

У касаційному поданні заступник прокурора 
Херсонської області, посилаючись на неправильне 
застосування кримінального закону при звільнен-
ні К. від покарання на підставі Закону, просив ви-
рок скасувати і направити справу на новий судовий 
 розгляд. 

Перевіривши матеріали справи та обговоривши 
наведені в касаційному поданні доводи, колегія суд-
дів Судової палати у кримінальних справах Верхов-
ного Суду України дійшла висновку, що воно під-
лягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 1 Закону звільняються від по-
карання особи, котрі засуджені за умисні злочини, 
за які передбачено покарання у виді позбавлення 
волі на строк не більше п’яти років.

Санкцією ч. 2 ст. 315 КК, за якою засуджено К., 
передбачено покарання у виді позбавлення волі на 
строк від п’яти до дванадцяти років.

Отже, суд безпідставно застосував до К. акт ам-
ністії.

У зв’язку з цим колегія суддів Судової палати 
у кримінальних справах Верховного Суду України 
вирок Скадовського районного суду Херсонської 
області від 25 жовтня 2005 р. скасувала і направила 
справу на новий судовий розгляд. 

Кваліфікувати дії винної особи за ч. 2 ст. 289 
КК України за ознакою завдання значної ма
теріальної шкоди можна лише в тому разі, коли 
злочином заподіяно реальні збитки на суму від 
ста до двісті п’ятдесяти неоподатковуваних міні
мумів доходів громадян

Ухвала колегії суддів Судової палати  
у кримінальних справах Верховного Суду України  
від 20 лютого 2007 р. 
(в и т я г)

Роздільнянський районний суд Одеської об-
ласті вироком від 15 листопада 2004 р. засудив М.: 
за ч. 3 ст. 289 КК — на 10 років позбавлення волі з 
конфіскацією майна, за ч. 2 цієї статті — на п’ять 
років по збавлення волі, за ч. 3 ст. 187 КК — на ві-
сім років позбавлення волі з конфіскацією майна. 
На підставі ст. 70 КК йому призначено покарання 
у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією 
майна.

Цим вироком засуджено також Н., вирок щодо 
якого в касаційному порядку не оскаржено.

Апеляційний суд Одеської області ухвалою від 
1 березня 2005 р. вирок щодо М. залишив без змін.

М. визнано винним у тому, що він 26 травня 
2003 р. за попередньою змовою з Н., застосовуючи 
фізичне насильство до К., небезпечне для життя та 

здоров’я, заволодів належним йому автомобілем 
вартістю 15 тис. грн та завдав легкі тілесні ушко-
дження, що спричинили короткочасний розлад 
здоров’я потерпілого.

6 червня 2003 р. він також за попередньою змо-
вою із тією ж особою проник у гараж, звідки викрав 
належний Б. мотоцикл вартістю 1 тис. 100 грн, а 
потім — до будинку, де вчинив розбійний напад на 
потерпілих Б. і Б. Е. та заволодів їхнім майном на 
загальну суму 602 грн.

У касаційній скарзі засуджений М. зазначив, що 
суд неправильно встановив фактичні обставини 
справи, оскільки автомобіль К. він забрав за домов-
леністю з потерпілим у рахунок не виплачених ним 
грошей за виконану роботу. Він також стверджу-
вав, що розбійного нападу на сім’ю Б. не вчиняв і 
їхній мотоцикл не викрадав. У зв’язку з наведеним 
М. просив вирок у частині засудження його за ч. 2 
ст. 289 і ч. 3 ст. 187 КК скасувати і направити справу 
на новий судовий розгляд, під час якого переквалі-
фікувати його дії з ч. 3 ст. 289 на ст. 356 цього Ко-
дексу та відповідно пом’якшити призначене пока-
рання.

Перевіривши матеріали справи та обговоривши 
наведені в касаційній скарзі доводи, колегія суддів 
Судової палати у кримінальних справах Верховного 
Суду України дійшла висновку, що вона підлягає за-
доволенню частково з таких підстав.

Висновок суду про доведеність винності М. у 
вчиненні інкримінованих йому злочинів за обста-
вин, викладених у вироку, підтверджено зібраними 
та перевіреними в судовому засіданні доказами в їх 
сукупності.

Наведені в касаційному поданні доводи суди 
першої та апеляційної інстанцій детально переві-
рили й обґрунтовано визнали їх такими, що не від-
повідають дійсності та спрямовані на зменшення 
вини засудженого у вчинених злочинах і ухилення 
його від кримінального покарання.

Разом із тим колегія суддів відповідно до ст. 5 КК 
та у зв’язку зі зміною редакції ст. 289 цього Кодексу 
і примітки 3 до цієї статті визнала за необхідне ви-
ключити з мотивувальної частини вироку щодо М. 
за епізодом незаконного заволодіння мотоциклом 
таку кваліфікуючу ознаку, як завдання злочином 
значної матеріальної шкоди, оскільки вартість ви-
краденого транспортного засобу становила лише 
1 тис. 100 грн.

За таких обставин колегія суддів Судової па-
лати у кримінальних справах Верховного Суду 
України вирок місцевого та ухвалу апеляційного 
судів щодо М. і Н. змінила, виключивши в поряд-
ку, передбаченому ст. 395 КПК, за епізодом неза-
конного заволодіння мотоциклом кваліфікуючу 
ознаку — зав дання злочином значної матеріаль-
ної шкоди.
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Постанову місцевого суду скасовано через 
неповне з’ясування обставин справи. Висновок 
експертизи як джерело доказів у справі про ад
міністративне правопорушення повинен оціню
ватися за правилами, передбаченими статтями 
252, 273 КУпАП

Постанова Першого заступника  
Голови Верховного Суду України  
від 16 квітня 2007 р.  
(в и т я г)

15 червня 2004 р. інспектор дорожньо-пат-
рульної служби склав щодо Б. протокол про по-
рушення останнім вимог Правил дорожнього 
руху (затверджені постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 жовтня 2001 р. № 1306), а саме про 
те, що 15 червня 2004 р. о 21-й годині він, пере-
буваючи у стані алкогольного сп’яніння, після ви-
конання на автомобілі маневру, повертаючись на 
раніше займану смугу, допустив зіткнення з авто-
мобілем, що рухався у попутному напрямку. Від 
проходження медичного огляду на стан сп’яніння 
Б. відмовився.

Козельщинський районний суд Полтавської 
області постановою від 20 вересня 2004 р. прова-
дження в адміністративній справі щодо Б. за ст. 124 
КпАП закрив за відсутністю в його діях складу ад-
міністративного правопорушення, за ч. 1 ст. 130 
цього Кодексу — у зв’язку із закінченням строків, 
передбачених ст.  38 КпАП.

Голова Апеляційного суду Полтавської області у 
перегляді зазначеного судового рішення відмовив.

Перевіривши матеріали адміністративної спра-
ви, Перший заступник Голови Верховного Суду 
України дійшов висновку, що постанова місцевого 
суду підлягає скасуванню з таких підстав.

Відповідно до вимог ст. 283 КпАП у постанові міс-
цевого суду мають бути викладені всі обставини вчи-
нення правопорушення, встановлені на підставі да-
них протоколу про адміністративне правопорушення, 
пояснень особи, яка притягається до відповідальності, 
потерпілих, свідків та інших осіб, пояснення яких мо-
жуть сприяти встановленню істини у справі, тощо.

У розглядуваній справі суд не вжив усіх заходів 
для з’ясування обставин дорожньо-транспортної 
події (далі — ДТП) і не дав оцінки наявним у справі 
доказам, тому судове рішення не можна вважати за-
конним та обґрунтованим.

Згідно з матеріалами справи  учасниками ДТП 
були дві особи, майну яких (транспортним засобам) 
було завдано шкоди. Пояснення цих осіб  додано до 
протоколу про адміністративне правопорушення, 
їх було опитано в судовому засіданні, однак  їхні по-
яснення щодо причин ДТП і механізму утворення 
пошкоджень на автомобілях є суперечливими. Так, 
із протоколу про адміністративне правопорушення 
та пояснень Б.В. убачається, що автомобіль, яким 
керував Б., повернув ліворуч, а потім повернув-
ся заднім ходом на раніше займану смугу руху, не 
пересвідчившись у безпеці такого маневру. Відпо-
відно до пояснень Б.  він маневру не здійснював, а 
включивши сигнал повороту, зупинився.

Проте суд не проаналізував і не оцінив зазначені 
пояснення та зміст  протоколу про адміністративне 
правопорушення, не усунув суперечності у викла-
денні фактичних обставин учасниками ДТП, що 
можна  було зробити, докладно опитавши їх та по-
нятих, які брали участь в огляді місця події, транс-
портних засобів, а також осіб, які склали зазначені 
процесуальні документи, тощо.

Суд обґрунтував свій висновок про відсутність 
у діях Б. складу правопорушення, передбаченого 
ст. 124 КпАП, лише посиланням на висновок судової  
автотехнічної експертизи, який підлягає перевір-
ці й оцінці в сукупності з усіма доказами у справі 
відповідно до  статей 252, 273 цього Кодексу та не є 
достатнім для постановлення законного й обґрун-
тованого рішення. До того ж експерт зробив  оцінку 
пояснень Б. і Б.Т., не дослідивши виявлені на авто-
мобілях пошкодження, механізм їх утворення та не 
відтворивши відеозапис огляду цих транспортних 
засобів і місця ДТП.

За таких обставин Перший заступник Голови 
Верховного Суду України постанову Козельщин-
ського районного суду Полтавської області від 
20  вересня 2004 р. скасував і направив справу  на 
новий судовий розгляд.

Рішення у справах про адміністративні правопорушення
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Проблеми судово-правової реформи

Про судову реформу  
та органи суддівського самоврядування

Т.М. Марітчак,    
суддя Апеляційного суду Львівської області, 
кандидат юридичних наук, 
доцент 

У демократичному суспільстві, яке поважає 
принцип верховенства права, судова влада є най-
важливішим гарантом захисту прав і свобод лю-
дини та громадянина, юридичних осіб та інтересів 
держави у правових конфліктах 1. У житті суспіль-
ства вона посідає особливе місце, адже судова влада 
вирішує спори між громадянами, а також між гро-
мадянами та юридичними особами. Ця особливість 
її становища зумовлена тим, що суди розглядають 
не лише різноманітні спори фізичних та юридич-
них осіб, але й виборчі справи та позови до самої 
влади, а судді Конституційного Суду України нині 
вже зай маються не тільки правотворчістю, але й 
суттєво впливають на спрямованість законодавства 
і ефективність Конституції України 2.

У зв’язку з цим на сучасному етапі влада стала 
приділяти максимум уваги формуванню та роботі 
судової складової влади. Вона докладає багато зусиль 
для покращення рівня відправлення правосуддя й 
покращення управління всією судовою системою. 
Одним із таких кроків було створення в 1992 р. сис-
теми органів суддівського самоврядування, які ста-
ли важливою ознакою демократизації судової влади 
і засобом підвищення у ній рівня управління 3.

Запровадження суддівського самоврядування 
в Україні було спрямоване на створення умов для 
участі професійних суддів у самостійному та колек-
тивному вирішенні питань внутрішньої діяльності 
суддів 4. До них, зокрема, належить організаційне 
забезпечення суддів та діяльності судів, соціальний 

1  Див.: К р и в е н к о  В. Демократизація судової влади в Україні (деякі теоретичні аспекти) // 
Вісник Верховного Суду України. — № 6. — 2005. — С. 31.
2  Див.: Ш а й о  А .  Самоограничение власти. — М., 1999. — С. 237.
3  Див.: К р и в е н к о  В. Суддівське самоврядування як елемент управління судовою систе-
мою України // Вісник Верховного Суду України. — 2006. — № 4. — С. 2—6.
4  Див.: Коментар до Закону «Про судоустрій України» / За заг. ред. В. Маляренка. —  
К., 2003. — С. 232.

захист суддів та їх сімей, а також питання, що без-
посередньо не пов’язані із здійсненням правосуддя.

Робота органів суддівського самоврядування до-
сліджувалась у працях вітчизняних учених-юристів 
та юристів-практиків: А. Стрижака, В. Брин цева, 
В. Городовенка, А. Жуковського, О. Шандули, В. Ко-
сарєва, Р. Куйбіди, В. Скоморохи, П. Пилипчука, 
В. Кривенка, Д. Притики та С. Штогуна. Історія ви-
никнення, формування та відновлення системи ор-
ганів суддівського само врядування детально описа-
на в працях В. Кривенка, Д. Притики та російського 
вченого А. Фокова 5.

Із здобуттям незалежності в Україні на офі-
цій ному рівні вперше про суддівське самовряду-
вання було заявлено у п. 13 розд. ІV Концепції 
судово-правової реформи від 28 квітня 1992 р.  
№ 2296-ХІІ 6. Пізніше ця ідея була втілена в життя 
із прийняттям Верховною Радою України законів 
від 15 грудня 1992 р. № 2862-ХІІ «Про статус суд-
дів» та від 2 лютого 1994 р. № 3909-ХІІІ «Про ор-
гани суддівського самоврядування» (далі — Закон  
№ 3909-ХІІ), у яких передбачено здійснення суддів-
ського самоврядування через конференції суддів 
загальних су дів АР Крим, областей, міст Києва та 
Севастополя, вій ськових судів, збори суддів Верхов-
ного Суду України, збори суддів Вищого арбітраж-
ного суду України, конференцію суддів арбітраж них 
су дів України та з’їзду суддів України.

За період діяльності органів суддівського само-
врядування вже набутий певний позитивний до-

5  Див.: К р и в е н к о  В. Суддівське самоврядування як елемент управління судо-
вою системою України // Вісник Верховного Суду України. — 2006. — № 4. — С. 2—6;  
П р и т и  к а  Д., М і н ч е н к о  Р.  Історико-правові аспекти виникнення і розвитку форм регу-
лювання суддівського управління на Україні у 1917—1922 роках // Актуальні проблеми держа-
ви і права. — Вип. 10. — 2001. — С. 217—230;  Ф о к о в  А. Квалификационные коллегии судей  
как самостоятельные органы судейского сообщества // Российский судья. — 2002. —  
№  11. — С. 2.
6  Див.: Голос України. — 1992. — № 152.
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свід роботи. Вони неодноразово приймали рішення 
і відозви до Уряду України та Верховної Ради Укра-
їни, спрямовані як на збільшення матеріального за-
безпечення суддів, так і на захист суддів у зв’язку з 
безпідставними нападками на них у засобах масо-
вої інформації.

Однак при формуванні зазначених органів на 
місцях та в їх роботі очевидні деякі недоліки. З часу 
створення органів суддівського самоврядування суд-
дівська спільнота не оцінила позитивні сторони та-
кого нововведення в управління судовою системою, 
внаслідок чого віддала ініціативу їх формування ад-
міністраціям судів. Внаслідок цього вона отримала 
в органах суддівського самоврядування засилля суд-
дів, які перебувають на адміністративних посадах, 
та відсутність контролю за їх роботою. Визнаючи 
важливу роль для ефективного функ ціонування 
судової системи принципу поєднання високого 
професіоналізму та моральної бездоганності пред-
ставників правосуддя, встановлення для цього чіт-
ких правових процедур призначення громадян на 
суддів ські посади 7, органи суддівського самовряду-
вання (збори, конференції, з’їзд суддів України) як і 
їх виконавчі органи — ради суддів, ще не достатньо 
доклали зусиль для втілення цих принципів у прак-
тику добору кандидатів у судді та вирішення ін ших  
актуальних питань відправлення правосуддя, що 
впливають на зміцнення незалежності судової влади 
(незалежний розподіл справ між суддями).

У законі № 3909-ХІІ зазначено, що для орга-
нізації виконання рішень з’їзду суддів України в 
період між з’їздами обирається Рада суддів Укра-
їни. У подальшому, після прийняття Конституції, 
положення про те, що для вирішення всіх питань 
внутрішньої діяльності судів діє суддівське само-
врядування було закріплене у ст. 130 Конституції.

7 лютого 2002 р. був прийнятий Закон № 3018-ІІІ 
«Про судоустрій України» (далі — Закон № 3018-ІІІ), 
який регламентує мету, зав дання та організаційні 
форми здійснення суддівського самоврядування, до 
яких, зокрема, віднесено: збори суддів, конферен-
ції суддів, з’їзд суддів України та їх виконавчі органи 
(ради суддів) 8. Найвищим органом суддівського са-
моврядування відповідно до цього Закону є з’їзд суд-
дів України, який проводиться один раз на три роки з 
представниц твом делегатів суддів усіх судів загальної 
юрисдикції, спеціалізованих судів та Конституційно-
го Суду України. Його виконавчий орган у період між 
з’їздами — Рада суддів України.

Суддівське самоврядування — одна з найваж-
ливіших гарантій забезпечення незалежності судів 
і суддів. Завдання органів суддівського самовря-
дування полягає у вирішенні питань внутрішньої 

7  Див.: К р и в е н к о  В. Демократизація судової влади в Україні (деякі теоретичні аспек-
ти). — С. 30.
8  Див.: Коментар до Закону «Про судоустрій України» / За заг. ред. В. Маляренка. — С. 238.

діяльності судів, а саме: зміцненні незалежності 
суддів; захисті від втручання в їх діяльність; участі 
у визначенні потреб кадрового, фінансового, мате-
ріального забезпечення та погодженні їх призна-
чення на адміністративні посади.

Одержавши можливість формування органів 
суддівського самоврядування, заснованої на поло-
женнях Конституції, суддівська спільнота вжила 
заходів для зміцнення незалежності суддів (судді 
почали формувати не тільки органи суддівського 
самоврядування, але для захисту своїх прав і про-
фесійних інтересів стали об’єднуватись в асоціа-
ції суддів). Так, у березні 1999 р. вперше в Украї-
ні створено Асоціацію суддів Харківської області. 
По дібна організація діє і в Тернопільській області, 
а в Донецькій та деяких інших областях проходить 
їх реєстрація 9.

У м. Києві в 2001 р. створено Всеукраїнську не-
залежну суддівську асоціацію (далі — ВНСА), яка 
має свої осередки в більшості обсластей України 
та м. Києві й нараховує 1 тис. 330 членів. Створена 
вона з метою сприяння розвитку демократичного 
правосуддя, підвищення авторитету судової влади, 
зміцнення незалежності суддів, розвитку юридич-
ної просвіти, підвищення професійної кваліфіка-
ції суддів, організації обміну досвідом із суддями 
інших країн та для захисту інтересів своїх членів. 
Колективними членами ВНСА стали асоціації суд-
дів Харківської та Донецької областей.

Для досягнення цієї мети ВНСА проводить різ-
номанітні заходи. Наприклад, бере участь в обго-
воренні Концепції про судову реформу, проводить 
регіональні круглі столи та семінари з питань неза-
лежності суддів та судової влади. ВНСА особливо 
активізувала роботу після того, коли її очолив суддя 
Конституційного Суду України у відставці В. Воз-
нюк. Лише за 2006 рік ВНСА було проведено п’ять 
круглих столів, під час яких обговорювалися питан-
ня незалежності судової влади, перспективи право-
вого і соціального захисту суддів, значення судової 
практики Європейського суду з прав людини та 
проекти законів «Про статус суддів», «Про судо-
устрій України» та два семінари на тему: «Роль суд-
дівського співтовариства у зміцненні незалежності 
суддів» і «Судова реформа та завдання ВНСА».

У вересні 2006 р. делегація суддів України — 
членів ВНСА — за участю її президента В. Вознюка 
взяла участь у 49-ій зустрічі Міжнародної асоціації 
суддів та Європейської асоціації суддів у м. Сіофо-
ку (Угорщина).

За короткий проміжок часу вищі органи суд дів-
ського самоврядування провели певну позитивну 
роботу для становлення незалежності та автоном-

9  Див.: Ш а н д у л а  О. Суддівське самоврядування в Україні: проблеми становлення та 
функ ціонування // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи. Матеріали науково-
практичної конференції 18—19 квітня 2002 року. — м. Харків. — С. 170—172.
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ності судової влади. Вони неодноразово надсилали 
звернення до різних урядових інстанцій щодо різ-
них проблем відправлення правосуддя, збере ження 
незалежності судової влади в цілому та покращен-
ня матеріального забезпечення суддів. Рада суддів 
України неодноразово оприлюднювала звернення 
про безпідставні нападки на суддів у засобах масової 
інформації, про невідповідність і безпідставність та-
ких нападок та їх негативний вплив на імідж суддів 
України, а отже і на їх незалежність.

Особливо активізували свою роботу органи 
суддівського самоврядування навесні 2007 р. під 
час політичної кризи в нашій країні, коли Рада суд-
дів України прийняла рішення № 50 від 31 травня 
2007 р. «Щодо призначення суддів на адмініст-
ративні посади в судах загальної юрисдикції та 
звільнення з цих посад» до врегулювання цього 
питання в законодавчому порядку, в якій ідеться 
про забезпечення незалежності судової влади та 
невтручання у вирішення її внутрішніх проблем з 
боку двох інших складових влади.

Верховний Суд України більш детально розгля-
нув питання незалежності суддів і 13 черв ня 2007 р. 
прийняв Постанову № 8 Пленуму Верховного Суду 
України «Про незалежність судової влади», в якій 
роз’яснив необхідність та доцільність забезпечен-
ня незалежності суддів при розгляді конкретних 
судових справ та відстояв позицію невтручання 
посадових осіб та інших представників влади у 
відправлення правосуддя.

Слід відзначити, що Рада суддів України з часу 
її створення виконала значний обсяг роботи в 
питаннях зміцнення незалежності суддів, інфор-
мування суддівської спільноти та громад ськості 
про свою діяльність (створення інформаційного 
сайту). Однак при формуванні зазначених органів 
на місцях та в їх роботі вбачається низка недоліків. 
З часу створення органів суддівського самовряду-
вання суддівська спільнота не оцінила всі пози-
тивні сторони такого нововведення в управління 
судовою системою, ініціатива їх формування була 
повністю віддана адміністраціям судів. Внаслідок 
цього в органах суддівського самоврядування ви-
никло засилля суддів, які перебувають на адміні-
стративних посадах, а суддівське співтовариство 
втратило можливість не тільки контролювати свій 
виборний орган, але й отримувати будь-яку інфор-
мацію про його роботу. Визнаючи важливу роль 
для ефективного функціонування судової системи 
принципу поєднання високого професіоналізму та 
моральної бездоганності представників правосуд-
дя, встановлення для цього чітких правових про-
цедур призначення громадян на суддів ські поса-
ди 10, органи суддівського само врядування (збо ри, 

10 Див.: К р и в е н к о  В. Демократизація судової влади в Україні (деякі теоритичні аспек-
ти). — С. 30.

конференції, з’їзд суддів України) як і їх виконав-
чі органи — ради суддів, ще не достатньо докла-
ли зусиль для втілення цих принципів у практи-
ку добору кандидатів у судді та вирішення інших 
актуальних питань відправлення правосуддя, що 
впливають на зміцнення незалежності судової 
влади (незалежний розподіл справ між суддями).

Для покращення роботи органів суддівського 
самоврядування необхідно, на нашу думку, надати 
їм для цього більше повноважень. Оскільки орга-
ни суддівського самоврядування — це не громад-
ська організація, а визначений законодавством і 
Конституцією орган управління судами, то він для 
отримання реальних важелів управління повинен 
працювати на базі Державної судової адміністра-
ції України, яка, як його постійно діючий вико-
навчий орган, повинна втілювати в життя всі його 
рішення. На нашу думку, доцільно також покласти 
на органи суддівського самоврядування функцію 
призначення суддів на адміністративні посади, що 
забезпечить незалежність судових органів від ви-
конавчої та законодавчої влади. Така пропозиція 
була реалізована Радою суддів України 31 травня 
2007 р. (рішення № 50, в якому зазначено: «Раді суд-
дів України призначати суддів на посади голів, за-
ступників голів судів загальної юрисдикції та звіль-
няти з таких посад (крім адміністративних посад у 
Верховному Суді України) до вре гулювання цього 
питання в законодавчому порядку»). Цю ініціативу 
треба підтримати, закріпивши її законодавчо.

У багатьох областях України органи суддів-
ського самоврядування беруть участь у вирішен-
ні всіх важливих питань суддівського співтова-
риства, в тому числі й покращенні матеріального 
забезпечення суддів, заохоченні суддів та судо-
вих працівників, організації проведення різно-
манітних навчань для суддів тощо. Для прикла-
ду можна навести результати роботи рад суддів 
Донецької та Харківської областей, в яких вони 
суттєво допомагають керівникам (в першу чергу 
апеляційних судів) в управлінні судовою систе-
мою. Позитивним і актуальним на сьогодні є те, 
що у цих областях Ради суддів тісно співпрацю-
ють із ВНСА і вирішують усі проблемні питання 
разом із керівництвом апеляційних судів.

Наприклад, у тісній співпраці з головою Апе-
ляційного суду Донецької області О. Кондратьє-
вим Рада суддів загальних судів Донецької облас-
ті, Асоціація суддів Донецької області протягом 
2003—2006 рр. провели заходи, спрямовані на по-
кращення матеріально-технічного забезпечення 
судів і суддів області (було відремонтовано примі-
щення Апеляційного суду Донецької області; нада-
на матеріальна допомога суддям, які її потребува-
ли у зв’язку з хворобою чи іншими обставинами; 
суди забезпечувались офісною технікою; за кошти 
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асоціації створені комп’ютерні мережі; члени асо-
ціації провели узагальнення судової практики та 
навчання суддів). Однак, на думку багатьох учених 
(дослідників цієї проблеми), організація суддів-
ського самоврядування в Україні викликає чимало 
нарікань у суддів. Суддівське самоврядування на 
рівні окремих судів у формі зборів майже не реа-
лізовується 11.

Органи суддівського самоврядування, на нашу 
думку, не ініціювали вирішення багатьох питань, 
які могли б вплинути на зміцнення незалежнос-
ті судової влади і стан відправлення правосуддя. 
Вони також не обговорювали і не вирішували пи-
тань щодо розподілу справ між суддями, конкурс-
ного обрання на посаду судді та їх помічників, стан 
організації апеляційного розгляду кримінальних 
та цивільних справ.

Недоліком формування органів суддівського са-
моврядування, який негативно впливає на їх роботу, 
є те, що немає квоти для суддів (що не перебувають 
на адміністративних посадах) місцевих та апеляцій-
них судів, хоча саме вони можуть обновити роботу 
органів суддівського самоврядування і разом з до-
свідченими керівниками спільно вирішувати склад-
ні питання суддівського співтовариства.

Серед членів попередньої Ради суддів України 
не було жодного судді місцевого чи апеляційного 
суду. Під час останнього формування цього вищо-
го виконавчого органу суддівського самовряду-
вання не було враховано інтереси рядових суддів 
України і до складу Ради суддів України було об-
рано лише одного суддю апеляційного суду. До її 
складу, на жаль, не обрали жодного суддю місцево-
го чи апеляційного судів загальної юрисдикції. По-
дібна ситуація склалася й на місцях, де до складу 
органів суддівського самоврядування входять пе-
реважно голови районних судів та їх заступники, 
які й так згідно з посадовими обов’язками повинні 
займатися управлін ською роботою та організацією 
роботи судів. Самі ж судді таке обрання часто зво-
дять до формального затвер дження проголошених 
адміністрацією списку чле нів ради суддів.

Суддівське самоврядування в Україні повин-
но здійснюватися за такими принципами: демо-
кратичного владного волевиявлення суддівських 
колективів та їх органів, законності, гласності, 
колегіальності, виборності, підзвітності та відпо-
відальності перед суддівським співтовариством 
його виконавчих органів і посадових осіб 12. Проте 
на практиці найчастіше порушуються принципи 
гласності, виборності, підзвітності та відповідаль-
ності перед суддівським співтовариством його ви-

11  Див.: К у й б і д а  Р.  Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи. — К. , 2004. — 
С. 288.
12  Див.: К р и в е н к о  В. Суддівське самоврядування як елемент управління судовою систе-
мою України // Вісник Верховного Суду України. — 2006. — № 4. — С. 2—6.

конавчих органів і посадових осіб. У багатьох об-
ластях інформація про склад рад суддів, порядок 
засідань та порядок денний відсутні, не часто мож-
на почути про їх звіти за певні періоди. Такі органи 
суддівського самоврядування не зможуть викона-
ти ті завдання, що були поставлені перед ними при 
їх створені як законодавцем так і ті завдання, що 
ставляться Радою суддів України та керівництвом 
Верховного Суду України.

Органи суддівського самоврядування ніко-
ли не обговорювали таке питання, як розподіл 
справ між суддями, хоча, відповідно до вимог Ре-
комендації № (94) 12 «Незалежність, дієвість та 
роль судів», ухваленої Комітетом міністрів Ради 
Європи 13 жовтня 1994 р., на розподіл судових 
справ між суддями не повинно впливати бажан-
ня однієї зі сторін у справі або будь-якої особи, 
яка зацікавлена в результатах цієї справи. Такий 
розподіл може здійснюватись, наприклад, шля-
хом жеребкування, через систему автоматично-
го розподілу за алфавітним порядком або через 
іншу подібну систему.

Більшість представників судового корпусу 
доб росовісно виконує свої обов’язки, тому напад-
ки, яким останнім часом піддаються судді в засо-
бах масової інформації, безпідставні. Однак, орга-
ни суддівського самоврядування чи їх виконавчі 
органи не дають відсічі необґрунтованій критиці, 
не спростовують її шляхом виступів по телебачен-
ню чи публікацією серії статей про роботу суддів. 
Таким чином, створення та діяльність органів суд-
дівського самоврядування в тих організаційних 
формах, які сформовані на сьогоднішній день, не 
дали очікуваного результату.

Натомість вкотре позитивний приклад по-
казали Центр суддівських студій та ВНСА, які 
започаткували спільний з Радою суддів Украї-
ни та Фундацією сприяння правосуддю проект 
«Підтримка судової реформи в Україні. Спри-
яння зміцненню незалежності суддів», який 
спрямований на активізацію діяльності органів 
суддів ського самоврядування і асоціацій суддів 
та передбачає щорічний моніторинг стану неза-
лежності суддів в Україні.

Запровадження конкурсного відбору на поса-
ди суддів і їх помічників, вирішення питання про 
незалежний розподіл справ між суддями та щодо 
забезпечення суддям щорічного безоплатного 
про фесійного навчання — це і є короткий перелік 
невідкладних для вирішення органами суддівсько-
го самоврядування проблем, які можуть суттєво 
вплинути на зміцнення незалежності суддів.

Оскільки ідея участі суддів у вирішенні пи-
тань внутрішнього життя суддівської спільноти 
на місцях через їх представницькі органи — ради 
суддів — зарекомендувала себе недостатньо, тому 
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необхідно шукати нові форми участі суддів у ви-
рішенні внутрішніх питань життя суддівського 
співтовариства. Зокрема можна  запровадити вирі-
шення всіх питань суддівської спільноти зборами 
суддів, як це запропоновано в «Концепції вдоско-
налення судівництва для утвердження справед-
ливого суду в Україні відповідно до європейських 
стандартів», схваленій Указом Президента України 
від 10 травня 2006 р. № 361/2006. Це надасть мож-
ливість суддям не тільки брати участь у вирішенні 
всіх актуальних питань щодо організації роботи, 
професійного зростання, матеріально-технічного 
й інформативного забезпечення суддів, але й 
контро лювати їх втілення.

У Концепції також висвітлено одну з нових ідей 
формування органів суддівського самоврядуван-
ня — це окреме проведення зборів суддів місце-
вих та апеляційних судів. Очевидно, що створення 
органів суддівського самоврядування окремо для 
місцевих судів та апеляційного суду, розмежуван-
ня їх компетенцій створило б умови для суддів 
місцевих судів більш незалежно та активно брати 
участь у вирішенні актуальних питань життєдіяль-
ності суддівської спільноти, вийти з-під впливу та 
опіки суддів вищих інстанцій.

Ради суддів не є юридичною особою і це, на 
думку багатьох суддів, значно обмежує їх повно-
важення та ставить у залежність від адміністрацій 
апеляційних судів і Державної судової адміністра-
ції України, які повинні забезпечити умови для 
роботи органів суддівського самоврядування та 
кваліфікаційних комісій.

У робочому тексті проекту закону «Про статус 
суддів» багато з цих питань уже вирішено. Так, у 
статтях 24, 28 зазначено, що добір кандидатів на 
посаду судді здійснюється на конкурсних засадах, 
який проводить Вища кваліфікаційна комісія суд-
дів України.

Щодо формування органів суддівського само-
врядування, то існуючі на сьогодні положення про 
виборність усіх членів виконавчих органів суддів-
ського самоврядування — рад суддів, може і демо-
кратичні, але недоцільні. Негативним є те, що не іс-
нує квоти для рядових суддів, які б привносили в 
роботу цих органів нові ідеї щодо покращення від-
правлення правосуддя, а також те, що Голова Вер-
ховного Суду України, голови вищих спеціалізова-
них судів чи голови апеляційних судів не є членами 
Ради суддів України за посадою, адже зрозуміло, що 
без їх участі будь-який орган суддівського самовря-
дування нічого вирішити не може. Судді Верховно-
го Суду України теж не мають гарантованої квоти 
в цьому вищому виконавчому органі суддівського 
самоврядування, однак саме вони володіють вива-
женістю, знаннями, досвідом суддівської роботи і, 
як показує досвід, бажанням у них працювати. На 

нашу думку, необхідно законодавчо забезпечити 
участь суддів Верховного Суду України в таких ви-
щих органах суддівського самоврядування, визнав-
ши за доцільне участь певної кількості суддів Вер-
ховного Суду України в роботі органів суддівського 
самоврядування.

Стаття 80 законопроекту  від 27 грудня 2006 р. 
№ 2834 «Про внесення змін до закону «Про судо-
устрій Украї ни» (далі — Законопроект № 2834) 
встановлює кількісний склад Ради суддів України і 
забороняє суддям, які перебувають на адміністра-
тивних посадах, входити до її складу. Однак це не 
вирішує проблеми. Цю статтю, на нашу думку, 
необхідно змінити і замість заборони для суддів, 
які обіймають адміністративні посади, входити до 
Ради суддів Украї ни запропонувати новий порядок 
її формування. Рада суддів України не може форму-
ватись лише з голів судів та їх заступників, однак не 
можна забороняти головам судів та їх заступникам 
бути членами цього органу суддівського самовря-
дування, оскільки відповідно до ст. 20 Закону від 
№ 3018-ІІІ вони призначаються з числа суддів.

Можна запропонувати, щоб Голова Верховного 
Суду України, голови вищих спеціалізованих, деякі 
голови апеляційних судів (наприклад, голови апе-
ляціних судів кожного апеляційного округу обира-
ють свого представника), чи всі голови апеляцій-
них судів входили до складу Ради суддів України 
згідно з посадою. Всі інші її члени обиралися на 
з’їзді суддів України з суддів, які не обіймають ад-
міністративні посади (можна встановити квоту в 
20 % від числа обраних для голів районних судів і 
їх заступників), а декілька суддів Верховного Суду 
України — на зборах Верховного Суду України.
При цьому повинен бути паритет між суддями що 
входять до складу Ради суддів Украї ни згідно з по-
садою і обраними на з’їзді. Крім цього до складу 
Ради суддів України з правом дорадчого голосу 
можуть входити ректор Академії суддів України, 
президент ВНСА та Голова Державної судової ад-
міністрації України.

Доцільно також, на нашу думку, продумати 
і створити структуру постійно діючих комітетів 
за різними напрямами роботи (з етики, з матері-
ального забезпечення, з розгляду скарг на роботу 
суддів, дисциплінарного та ін.), що підпорядкову-
ються Раді суддів України та можуть почергово 
знаходитись у різних областях України. Ці комітети 
могли б очолити голови апеляційних судів, які не 
ввійшли до Ради суддів України чи інші досвідчені 
судді. Про свої напрацювання за 2—3 місяці голо-
ви комітетів повинні були б доповідати на засідан-
ні Ради суддів України, яка і приймає рішення.

Оскільки для нашої судової системи характер-
ним є зростання кількості судового керівництва 
(голова, перший заступник, голова палати, заступ-
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ник голови палати, голова ради, його заступники, 
члени президії і т.д.), що не сприяє зміцненню не-
залежності суддів і не покращує стан відправлення 
правосуддя, то надзвичайно позитивною, на нашу 
думку, була б ліквідація посади першого заступ-
ника голови апеляційного суду та президії апеля-
ційного суду і передача їх повноважень зборам 
суддів, які б проводились не рідше одного разу на 
три місяці та вирішували питання, що віднесені до 
їх компетенції. Тому ліквідація президій апеляцій-
них судів і вирішення усіх господарських питань не 
однією особою, а усім ко лективом надасть можли-
вість кожному судді взяти участь в управлінні. Це 
сприятиме правильному сприйняттю колективом 
рішень, спрямованих на зміцнення незалежності 
суддів та покращення стану відправлення право-
суддя. Тому позитивними є положення ст. 68 цього 
проекту про такі організаційні форми суддівського 
самоврядування, як збори суддів та покладення на 
них обов’язків колективного вирішення всіх орга-
нізаційних питань роботи суду. Відповідно до ст. 69 
Законопроекту № 2834 виконання рішень зборів 
суддів за їх дорученням покладається на голову від-
повідного суду.

Автори Законопроекту № 2834 пропонують 
відмовитись від впливу на незалежність судової 
влади шляхом призначення виконавчою владою 
голів судів. Відповідно до ст. 17 голова місцевого 
суду, голова апеляційного суду та його заступник, 
голова вищого спеціалізованого суду та його за-
ступник призначаються на посаду строком на 
п’ять років з числа суддів відповідного суду та 
звільняються з посади Радою суддів України. 
З прийняттям такого положення про призна-
чення голів судів зникне останній бар’єр впли-
ву виконавчої влади на судову. Це також піднесе 

значимість Ради суддів України та збільшить її 
відповідальність за стан відправлення правосуд-
дя в країні.

У відповідні статті Законопроекту № 2834 про 
вибори органів суддівського самоврядування не-
обхідно внести норму про висунення кандидатів 
на альтернативній основі та про таємне голосуван-
ня під час виборів як делегатів з’їзду суддів, так і 
членів ради суддів.

Таким чином, можна дійти висновку, що змен-
шення числа керівних посад у судах, збільшення 
повноважень зборів суддів щодо вирішення питань 
кар’єрного росту судді, присвоєння їм кваліфіка-
ційних класів та добір кадрів на основі конкурсно-
го відбору позитивно вплине на стан незалежності 
суддів, а отже, й на справедливе вирішення справ у 
передбачені законом строки.

Прийняття нового закону «Про судоустрій 
Украї ни», на нашу думку, — надзвичайно важли-
вий крок у справі реформування системи право-
суддя в Україні, невідкладна справа, що повинна 
встановити доцільність і повноваження вищих 
спеціалізованих та апеляційних судів, порядок 
формування органів суддівського самоврядуван-
ня, кваліфікаційних і дисциплінарних комісій. 
А це сприятиме появі нового, європейського рівня 
правосуддя в нашій країні.

Тільки по справжньому незалежний і неупе-
реджений суд зможе справедливо вирішувати всі 
питання відправлення правосуддя. Однак для 
цього необхідно докласти максимум зусиль як 
виконавчій так і законодавчій владі, покращити 
матеріально-технічне забезпечення судів, підви-
щити заробітну плату суддів, яка не відповідає 
європейському рівню, і можливо навіть передати 
частину своїх повноважень.

S u m m a r y 
Analyses draft amendments to the Law of Ukraine “On Judiciary of  Ukraine” that regulate order of formation and operation 
of the bodies of self-government.
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На допомогу судді

Деякі питання вексельних правовідносин

В.П. Барбара,  
заступник голови Судової палати у господарських справах  
Верховного Суду України,  
заслужений юрист України

У ч. 1 ст. 15 Основного Закону України зазначе-
но, що суспільне життя в нашій країні ґрунтується 
на засадах політичної, економічної та ідеологічної 
багатоманітності 1.

Становлення Української держави, зміна її по-
літичного і соціально-економічного устрою, здій-
снення економічної реформи, процеси інтеграції та 
глобалізації економіки стали тими факторами, що 
викликали бурхливий розвиток банківської справи, 
і як наслідок — сприяли подальшому цивілізовано-
му розвитку суспільних відносин, зокрема у сфері 
виконання грошових зобов’язань.

Однією із форм розрахунків таких зобов’язань є 
вексельні розрахунки.

Найбільший розвиток на пострадянському про-
сторі вексель і як обов’язковий платіжний документ, 
і як правовідносини, що виникають у зв’язку із за-
стосуванням векселя, і як наука про векселі отри-
мав у Російській Федерації. 

У поле зору автора цієї статті потрапили на-
укові роботи таких російських вчених, як Добрині-
на Л.Ю. 2, Бєлов В.А. 3, Ільїн В.В., Макеєв О.В., Пав-
лодський Ю.А. 4 та ряду інших, а також українських 
учених-правознавців Єфімова О.М.5, Братуся С.М., 
Дзери О.В., Спасибо-Фатєєвої І.В., Щербини В.С.  6 
та інших фахівців у галузі цивільного та господар-
ського права, котрі висловили своє бачення цієї 
проблеми.  

1  Конституція України. Офіційне видання. — К., 2006. — 226 с. 
2  Добрынина Л.Ю. Вексельное право России. — М.: Спарк, 1998. — 296 с. 
3  Белов В.А. Что читать о векселе. Опыт критического обзора новейшей литературы, рус-
ской библиографии и судебной практики по вексельному праву. — М.: ЮрИнфоР, 1999. — 
170 с.
4  Вексельное право. Общие положения и юридический комментарий. — М.: Банковский 
Деловой Центр, 1997. — 144 с. 
5  Єфімов О.М. Правовідносини в сфері обігу векселів в Україні / Рукопис.  Дис. ...канд. юрид. 
наук. — К., 2005. 
6  Щербина В.С. Господарське право. Підручник. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком 
Інтер, 2005. — 592 с. 

Для незалежної України це досить нова, не пов-
ною мірою досліджена сфера правовідносин, що 
і визначає актуальність проблеми та необхідність 
більш глибокого її розуміння. 

Водночас слід зазначити, що ще 7 серпня 1937 р. 
ЦВК і РНК СРСР постановою № 104/1341 затверди-
ли Положення про переказний і простий вексель, 
у якому повністю відтворено текст Уніфіковано-
го закону про переказні векселі та прості векселі, 
запровадженого Женевською конвенцією 1930 р. 
(далі  — Уніфікований закон) за винятком статей 
31, 38, 48, де знайшли відображення вказані у до-
датку ІІ до зазначеної конвенції застереження, з 
урахуванням яких СРСР приєднався до неї 25 лис-
топада 1936  р. Згідно зі ст. 7 Закону України від 
12 вересня 1991  р. №  1543-ХІІ «Про правонаступ-
ництво України» наша країна є правонаступником 
прав і обов’язків за міжнародними договорами 
Союзу РСР, які не суперечать Конституції України 
та інтересам республіки. 

Таким чином, з урахуванням положень Закону 
України «Про правонаступництво України» до ра-
тифікації нашою державою Женевської конвенції 
1930 р. вексельний обіг в Україні регулювався як без-
посередньо нормами Уніфікованого закону з ураху-
ванням обумовлених СРСР застережень, так і назва-
ним Положенням про переказний і простий вексель.

Метою цього дослідження є з’ясування у межах 
статті деяких аспектів вексельних правовідносин. 

Цивільне законодавство відносить вексель до 
категорії цінних паперів, які є предметом діяльнос-
ті учасників цивільних правовідносин.

Поняття «цінні папери» розкривається вна-
слідок аналізу функцій, які виконують у торгово-
грошовому обігу юридичні документи. Останні яв-
ляють собою документи, зміст яких засвідчує ті чи 
інші юридичні факти або засновані на них право-
відносини. Юридичні документи виконують в обі-
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гу різні функції залежно від того, яке значення має 
документ для відповідних правовідносин, зокрема 
він може мати процесуальне і матеріально-правове 
значення, тобто наявність документа необхідна для 
виникнення відповідних правовідносин. Рівною 
мірою матеріально-правові функції належать до-
кументу тоді, коли він має значення при здійснен-
ні вираженого в ньому права. Відносно певних 
видів цінних паперів (у тому числі й векселя), їх 
пред’явлення необхідне для здійснення вираженого 
в них права. Документи, що визначаються як цін-
ні папери, свідчать про наявність певних взаємних 
прав і обов’язків між особою, яка їх випустила (емі-
тентом), і особою, яка є їх власником (інвестором).

Останнім часом, як показує судова практика, 
посилилася тенденція до більш широкого вико-
ристання «безпаперових» цінних паперів замість 
«паперових». Відповідно до цієї обставини виникає 
питання про зміст поняття «документ» в умовах 
зміни його форми з паперової на безпаперову. Коли 
йдеться про цінні папери як про грошові докумен-
ти, потрібно брати до уваги три важливих аспек-
ти: а) «документальний» характер цінного папера;  
б)матеріальну форму документа; в) наявність пев-
них взаємних прав і обов’язків, що витікають з пра-
ва власності на цінний папір. 

Правовий статус таких паперів визначений, 
зок рема, у гл.  14 Цивільного кодексу України (да-
лі  — ЦК) 7, гл. 17 Господарського кодексу України 
(далі — ГК) 8 та інших законодавчих актах. 

При цьому важливо відзначити, що не кожний 
фінансовий документ може мати статус цінного па-
пера. Головним критерієм, відповідно до якого одні 
фінансові документи вважаються цінними паперами, 
а інші ні, є законодавче визначення і закріплення ви-
черпного переліку категорії таких паперів. У зв’язку 
з цим потрібно підкреслити, що у багатьох країнах іс-
нує нормативно-правовий перелік фінансових доку-
ментів, що мають юридичний статус цінного папера.

Щодо векселя, то в Україні він набув тако-
го статусу в 1991 році, коли було прийнято За-
кон України від 18 червня 1991 р. № 1201-ХІІ «Про 
цінні папери і  фондову біржу» 9. Своє подаль-
ше визнання як особливий вид цінних паперів 
вексель знайшов у законах України від 5 квітня 
2001 р. № 2374-ІІІ «Про обіг векселів в Україні», 
від 6  липня 1999 р. №  826-XIV «Про приєднан-
ня України до Женевської конвенції 1930 року, 
якою запроваджено Уніфікований закон про пе-
реказні векселі та прості векселі», від 6 липня 
1999  р. № 827-XIV «Про приєднання України до 
Женевської конвенції 1930 року про врегулюван-
ня де яких колізій законів про переказні векселі 

7  Цивільний кодекс України: Офіційний текст. — К.: Атака, 2006. — 352 с. 
8  Господарський кодекс України: Офіційний текст. — К.: Атака, 2006. — 180 с. 
9   Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 38. — Ст. 508. 

та прості векселі», від 6 липня 1999 р. № 828-XIV 
«Про приєднання України до Женевської конвен-
ції 1930 року про гербовий збір стосовно пере-
казних векселів і простих векселів».

Відповідно до підпункту «д» п. 2 ч. 5 ст. 3 За-
кону України від 23 лютого 2006 р. № 3480-IV «Про 
цінні папери та фондовий ринок» векселі віднесе-
но до боргових цінних паперів, а ч. 1 ст. 14 цього ж 
Закону містить припис, згідно з яким вексель — це 
цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зо-
бов’язання векселедавця або його наказ третій осо бі 
сплатити після настання строку платежу визначену 
суму власнику векселя (векселедержателю) 10.

ЦК не містить визначення поняття «вексель». 
За ч. 7 ст. 164 ГК векселі — боргові цінні папери, які 
посвідчують безумовне грошове зобов’язання вексе-
ледавця або його наказ третій особі сплатити після 
настання строку платежу визначену суму власнику 
векселя (векселедержателю) 11.

ЦК не поділяє цінні папери на окремі види. У ч. 2 
ст. 195 цього Кодексу зазначено, що види цінних па-
перів та порядок їх обігу встановлюються законом. 

Міністерство праці та соціальної політики 
України у Міжгалузевих нормативах чисельності 
працівників бухгалтерського обліку, затверджених 
наказом Міністерства праці та соціальної політики 
України від 26 вересня 2003 р. № 269, у п. 1.6 розд. 1 
визначає вексель як цінний папір, що засвідчує без-
умовне грошове зобов’язання боржника (векселе-
давця) сплатити у певний термін зазначену суму 
грошей власникові векселя (векселетримачеві).

У постанові Національного банку України від 
16 грудня 2002 р. № 508 «Про затвердження Поло-
ження про порядок здійснення банками операцій з 
векселями в національній валюті на території Укра-
їни», зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 
28 лютого 2003 р. за № 174/7495, вексель визначено 
як цінний папір, який засвідчує безумовне грошове 
зобов’язання векселедавця сплатити у визначений 
строк визначену суму грошей власнику векселя 
(векселедержателю) 12.

Підсумовуючи наведене, можна дійти висновку, 
що вексель являє собою документ, який засвідчує 
майнове право векселетримача на отримання за-
значеної в ньому грошової суми.

Згідно з цією ж постановою Національного бан-
ку України векселі поділяються на: прості — які 
містять зобов’язання векселедавця сплатити у за-
значений строк визначену суму грошей власнику 
векселя (векселедержателю); переказні — які міс-
тять письмовий наказ однієї особи (юридичної або 
фізичної) іншій особі сплатити у зазначений строк 

10  Закон України від 23 лютого 2006 р. «Про цінні папери та фондовий ринок» // Голос Украї-
ни. — 14 квітня 2006 р.   
11  Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18. — Ст. 144. 
12  Офіційний вісник України. — 2003. — № 10. — Ст. 444. — С. 58.
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визначену суму грошей третій особі; опротестова-
ні  — щодо яких векселедержатель нотаріально за-
свідчив відмову боржника від оплати або акцепту 
цього векселя; місцеві — які підлягають оплаті в 
місцезнаходженні векселедержателя; іногородні — 
які підлягають оплаті в іншому населеному пункті 
ніж місцезнаходження векселедержателя; доміци-
льовані — у яких зазначене місце оплати не збіга-
ється з місцем проживання векселедержателя.

Із наведеного випливає, що з векселем пов’язані 
щонайменше дві особи — векселедавець (особа, що 
видала вексель) та векселетримач (особа, у якої зна-
ходиться вексель). Відносини, що складаються між 
учасниками таких розрахунків, є вексельними пра-
вовідносинами.

Чинне законодавство України не містить одно-
значного визначення таких понять як «векселеда-
вець» і «векселедержатель».

Так, у Постанові Кабінету Міністрів України від 
23 серпня 2005 р. № 796 «Про затвердження Поряд-
ку випуску, обігу та погашення податкових векселів, 
авальованих банком (податкових розписок), що ви-
даються підприємствами первинного виноробства 
до отримання з акцизного складу спирту етилового, 
який використовується ними для виготовлення ви-
ноградних, плодових та інших виноматеріалів і сус-
ла» векселедавця визначено як суб’єкта підприєм-
ницької діяльності, який отримує спирт етиловий 
з акцизного складу для виробництва продукції.

Державна податкова адміністрація України век-
селедавцем вважає платника податку, який здій-
снює операції з імпорту товарів на митну територію 
України відповідно до закону та видає податковий 
вексель 13.

Національний банк України до векселедавців 
відносить юридичну або фізичну особу, яка видала 
простий або переказний вексель 14.

Таким чином, три різних суб’єкти владних по-
вноважень дають три різних визначення поняття 
«векселедавець».

Таку ж непослідовність і розбіжності ми спосте-
рігаємо при аналізі терміну «векселедержатель». 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 24 листопада 1997 р. № 1303 векселе-
держатель — це державна податкова адміністрація 
(інс пекція) за місцезнаходженням векселедавця 15.

У постанові Кабінету Міністрів України від 
22 червня 2005 р. № 498, де векселедержателем зно-
ву визнано орган державної податкової служби за 
місцезнаходженням векселедавця, цей термін знай-

13   Державна податкова адміністрація України. Лист № 25595/7/16-1517 // Бізнес-Бухгалтерія-
Право. Податки. Консультації. — 2006. — № 1. — С. 44.
14  Національний банк України. Постанова від 16 грудня 2002 р. № 508 // Офіційний вісник 
України. — 2003. — № 10. — С. 58.
15 Постанова Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1997 р. № 1303 «Про затвердження 
Порядку оформлення векселями сплати податків з продукції, що поставляється за виробни-
чою кооперацією, та їх погашення» // Офіційний вісник України. — 1997. — № 48. — С. 413.

шов своє підтвердження 16. Але у наступній поста-
нові Кабінету Міністрів від 23 серпня 2005 р. № 796 
векселедержателем визначено орган державної по-
даткової служби за місцем реєстрації векселедавця. 
І це при тому, що обидві постанови чинні.

Національний банк України у постанові № 508 
дає більш широке визначення векселедержателя, за 
якою це юридична або фізична особа, яка володіє 
векселем, що виданий або індосований цій особі чи 
її наказу, або індосований на пред’явника, або шля-
хом бланкового індосаменту, чи на підставі інших 
законних прав. 

Ми вважаємо, що векселедавець — це юридич-
на особа або фізична особа–платник податків. 

Це випливає з ч. 3 ст. 5 Закону «Про обіг векселів 
в Україні», в якій зазначено, що при видачі векселів 
від імені фізичних осіб підпис повинен містити пас-
портні дані та ідентифікаційний податковий номер 
фізичної особи. Зазначені дані є частиною підпису 
фізичної особи і без них не можна розглядати фі-
зичну особу як векселедавця-трасанта.

При цьому слід мати на увазі, що в Україні існує 
певна категорія громадян, які через свої релігійні чи 
інші переконання відмовилися від прийняття інди-
відуального ідентифікаційного номера та офіцій-
но повідомили про це відповідні державні органи 
і така відмова не суперечить чинному законодавству. 
У цьому випадку в паспорті таких фізичних осіб по-
винна бути відмітка органу внутрішніх справ про 
наявність у них права на здійснення платежів без 
ідентифікаційного номера, передбачена Порядком 
унесення відмітки до паспорта громадянина Украї-
ни щодо ідентифікаційного номера фізичної особи–
платника податків та інших обов’язкових платежів, 
затвердженим наказом Державної податкової адмі-
ністрації України, Міністерства внутрішніх справ 
України від 19 жовтня 2004 р. № 602/1226 17.

Щодо визначення терміну «векселедержатель», то 
ми погоджуємось із визначенням, яке надано у поста-
нові Національного банку України № 508, оскільки 
воно найбільше відповідає вексельним правовідно-
синам, що склалися в процесі реалізації законодав-
чих та інших норм, що регулюють відносини між 
особами, причетними до вексельного зобов’язання.

Вексель потрібно розглядати у двох аспектах: 
а) вексель як цінній папір і б) вексель як боргове 
зобов’язання.

Особливістю функціонування векселя як цінно-
го папера, який відрізняє його від інших боргових 
зобов’язань, є таке. Вексель являє собою абстракт-
ний грошовий документ універсального застосуван-

16 Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2005 р. № 498 «Питання випуску, обі-
гу та погашення податкових векселів (податкових розписок), які видаються до отримання 
спирту етилового неденатурованого» // Урядовий кур’єр. — 6 липня 2005 р.
17  Державна податкова адміністрація України, Міністерство внутрішніх справ України. 
Наказ від 19 жовтня 2004 р. № 602/1226 // Офіційний вісник України. — 2004. — № 42. — 
Ст. 805. — С. 267.
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ня, тому в тексті векселя не допускаються жодні по-
силання на підстави його видачі, тобто його видача 
юридично не прив’язується до конкретного договору, 
умов обороту та оплати. Вексель містить лише про-
сте і нічим не обумовлене зобов’язання або пропо-
зицію сплатити певну суму. Предметом вексельного 
зобов’язання можуть бути тільки гроші. 

Векселю також притаманна така важлива риса, 
як вексельна суворість або формальність. Вексель 
являє собою формальне зобов’язання, яке має су-
воро встановлену законом письмову форму. Будь-
яка умова, пов’язана з виникненням, зміною або 
припиненням вексельного зобов’язання, має силу 
лише тоді, коли вона зазначається безпосередньо  
на векселі або на додатковому листі до нього (алон-
жі). Законодавець чітко визначив реквізити векселя, 
тому все, що не відповідає цим вимогам, вважається 
ненаписаним, тобто, недотримання форми позбав-
ляє документ сили вексельного зобов’язання, в ре-
зультаті чого він стає звичайною борговою розпис-
кою. Винятком з цього правила є лише три випадки: 
а) вексель, простий чи переказний, строк платежу в 
якому не зазначено, вважається таким, що під лягає 
оплаті за пред’явленням; б) за відсутності особливої 
вказівки для переказного векселя або за відсутності 
особливого зазначення для простого, місце, позна-
чене поруч з найменуванням трасата або де вида-
но простий вексель, вважається місцем платежу і, 
разом з тим, місцем проживання трасата (векселе-
давця); в) вексель, у якому не зазначене місце його 
складання (переказний вексель) чи не вказано місце 
його видачі (простий вексель), вважається складе-
ним (виданим) у місці, позначеному поряд з найме-
нуванням трасанта (векселедавця).

Розглядаючи питання про реквізити (форму) 
векселя, слід мати на увазі, що ст. 3 Конвенції 1930 р. 
про врегулювання деяких колізій законів про пере-
казні векселі та прості векселі визначає правила для 
урегулювання колізій національних законів про 
переказні та прості векселі таким чином. Форма 
будь-якого зобов’язання, яке виникає із переказ-
ного або простого векселя, підпорядковується за-
конам місця підписання зобов’язання. Однак якщо 
зобов’язання, взяті за переказним або простим век-
селем, не є дійсними згідно з положенням закону 
місця підписання зобов’язання, але відповідають 
законам місця прийняття вексельного зобов’язання, 
то та обставина, що у попередніх зобов’язаннях не 
додержано форми, не робить недійсним вексельне 
зобов’язання.

Векселі (прості або переказні), що мають однако-
вий склад первинних учасників, одного номіналу, ви-
дані на однаковий термін і з однаковою відсотковою 
ставкою, укладені в результаті реалізації торговельної 
угоди або на виконання кредитного договору, або про-
сто з добрих спонукань векселедавця по відношенню 

до векселедержателя, не мають жодних юридичних 
відмінностей. Із цього випливає, що з моменту вида-
чі векселя припиняється зобов’язання, на погашення 
якого був виданий документ, і виникає зобов’язання 
абсолютно нового характеру, зобов’язання за вексе-
лем, борг, що цілком відволікається від підстав свого 
виникнення. Таким чином, юридичними наслідками 
факту видачі векселя будуть погашення заборгова-
ності, що існувала раніше, за придбані товари (ви-
конані роботи, надані послуги), отриманий кредит і 
виникнення зовсім нового зобов’язання — боргу за 
векселем. Умови угоди не позначаються на обігу век-
селів і стягненні боргів за ними. У цьому сутність і 
причина абстрактності векселя. 

До особливостей векселя необхідно також від-
нести його безумовність і безперечність. Чинник 
безумовності платежу, серйозні наслідки протесту 
підкреслюють перевагу векселя над іншими форма-
ми боргових зобов’язань, а виконання зобов’язання 
боржника провести зазначені у векселі платежі не 
залежать від жодних обставин, подій тощо, борж-
ник не може ухилитися від оплати або продовжити 
його строк.

Безумовність векселя випливає також з його аб-
страктності і полягає в тому, що наказ у переказному 
і зобов’язання в простому векселі про сплату певної 
грошової суми повинні бути простими і не обтяже-
ними будь-якими умовами, застереженнями чи поси-
ланнями на них. Боржник за векселем зобов’язаний 
платити тільки тому, що він видав вексель, абсо-
лютно незалежно від його сподівань, пов’язаних з 
прий няттям на себе вексельного зобов’язання, що 
виправдалися або не виправдалися.

Вексель має також договірний характер. Розгля-
даючи вексель як договірне зобов’язання, потрібно 
мати на увазі не ті договірні відносини, які привели 
до появи векселя (наприклад, купівлю-продаж або 
кредит), а ті, що створюються самим векселем. Дого-
вірний момент у векселі виявляється у тому, що век-
селедавець стає відповідальним перед векселедержа-
телем внаслідок видачі йому векселя з наміром бути 
зобов’язаним за ним, а останній погоджується при-
йняти виписаний векселедавцем  документ.

Векселю притаманна обертаність (обіговість, 
передавальність), тобто можливість багаторазової 
передачі векселя з рук в руки за допомогою пере-
даточного напису. Такий напис у вексельному обігу 
прийнято називати індосаментом. Ця властивість 
векселя проявляється у тому, що особа, яка при-
дбала його першою, має право передати вексель ін-
шій особі. Таке ж право має і кожен з подальших 
векселедержателів. Передача векселя у власність ін-
шій особі і лежить в основі обертальності як одна 
з основних властивостей векселя.

Всі особи, пов’язані з випуском і рухом векселя, 
несуть за ним солідарну відповідальність, за винят-
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ком осіб, що зробили в ньому напис «без обороту 
на мене».  Це добре проілюстровано у рішенні Вер-
ховного Суду України у справі товариства з обме-
женою відповідальністю «Авалон» від 30 вересня 
2003  р., у мотивувальній частині якого зазначено, 
що вексельне законодавство не виключає можли-
вості внесення до векселя змін, які стосуються об-
сягу та характеру відповідальності осіб, що поста-
вили свої підписи на векселі. Відповідно до ст. 69 
Уніфікованого закону у разі зміни тексту переказ-
ного векселя особи, які поставили свої підписи піс-
ля цієї зміни, зобов’язані згідно зі змістом зміне-
ного тексту; особи, які поставили свої підписи до 
цієї зміни, зобов’язані згідно зі змістом первісного 
тексту. При цьому Уніфікований закон не містить 
жодних обмежень щодо кола осіб, які мають право 
вносити зміни до тексту переказного векселя. Таке 
обмеження діє лише з 4 травня 2001 р., тобто з дня 
набрання чинності Законом України «Про вексель-
ний обіг в Україні», ст. 13 якого встановлено, що 
зміни до тексту векселя можуть вноситися за іні-
ціативою його держателя виключно векселедавцем 
(трасантом) шляхом закреслення старого реквізиту 
та написання нового із зазначенням дати внесення 
змін та підписанням відповідно до цього Закону. 

Господарський суд м. Києва рішенням від 12 ве-
ресня 2006 р. у справі № 38/329-А скасував абз. 38 
п. 1.2 постанови Національного банку України № 508 
в частині слів «У цьому разі вексель стає цінним па-
пером на пред’явника», що дозволяє віднести до осо-
бливостей векселя також неможливість вважати його 
цінним папером на пред’явника, оскільки в основу 
вексельних правовідносин покладені реальні грошо-
ві угоди з конкретними господарюючими суб’єктами. 

Розглянувши особливості векселя, можна ска-
зати, що вексель — це документарне, письмове, аб-
страктне, формальне, безумовне, безперечне гро-
шове зобов’язання, яке може передаватися іншій 
особі за передавальним написом без спеціальної 
процедури і перебуває під солідарною відповідаль-
ністю всіх осіб, причетних до його обігу, та яке під-
лягає негайному платежу.

В сучасних умовах, яку б функцію на практиці 
не виконував вексель як комплексний міжгалузевий 
правовий інститут (знаряддя кредиту, засіб платежу, 
інструмент для інкасування боргу тощо), взаємовід-
носини учасників вексельного обігу в будь-якому 
випадку мають характер вексельних правовідносин 
і регулюються нормами не загального цивільного та 
господарського, а особливого вексельного права.

S u m m a r y
The article examines bill’s peculiarities in their interconnection and tries to define the term of the “bill.”   Furthermore, the bill 
itself is an interbranch legal institute, which legal relations are regulated by the certain type of law, i.e. law of exchange.

Новели цивільного судочинства

А.Г. Ярема,  
заступник Голови  
Верховного Суду України, 
заслужений юрист України 

Г.І. Давиденко,  
суддя Верховного  
Суду України у відставці, 
заслужений юрист України 

Провадження у зв’язку з винятковими обстави-
нами та у зв’язку з нововиявленими обставинами 
регулюються у розд. V ЦПК в окремих главах (3 і 4) і 
на відміну від попереднього ЦПК у цьому регулюванні 
на перше місце поставлено провадження у зв’язку з 
винятковими обставинами 1.

1 Продовження. Попередні частини «Новел…» опубліковано у журналі за 2005 р.: № 9. — 
С. 25—30, № 10. — С. 21—30; за 2006 р.: № 3. — С. 24—29, № 4. — С. 37—43, № 9. — С. 20—29, 

Згідно зі ст. 353, присвяченій оскарженню судо-
вих рішень у зв’язку з винятковими обставинами, 
сторони та інші особи, які беруть участь у справі, 
а також особи, які не брали участі у справі, коли 
суд вирішив питання про їх права і обов’язки, ма-
ють право оскаржити до Верховного Суду України 

№ 10. — С. 22—30, № 11. — С. 17— 22, № 12. — С. 16—22, та за 2007 р. № 1. — С. 15—23, 
№ 5 — С. 22—34.
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судові рішення у цивільних справах у зв’язку з ви-
нятковими обставинами після їх перегляду у каса-
ційному порядку.

Таким чином, провадження у зв’язку з винятко-
вими обставинами відкривається за скаргами, а не за 
заявами, як це було раніше. З такими скаргами мають 
право звертатися не тільки особи, які брали участь 
у справі, як було передбачено раніше, а також ті, які 
участі у справі не брали, якщо суд вирішив питання 
про їх права та обов’язки. Зазначені особи можуть 
звернутися до Верховного Суду України зі скаргами 
на судові рішення у зв’язку з винятковими обстави-
нами після їх перегляду у касаційному порядку.

З огляду на останню умову важливо визначити-
ся: як правильно розуміти поняття «перегляд рішень 
у касаційному порядку», що має передувати оскар-
женню їх у зв’язку з винятковими обставинами? Чи 
мається на увазі касаційне провадження  у справі, 
яке закінчилося відхиленням касаційної скарги і 
залишенням рішення без зміни, чи скасуванням су-
дового рішення при попередньому розгляді справи 
(частини 3, 4 ст. 332 ЦПК) або  розглядом цивільної 
справи судом касаційної інстанції з іншими наслід-
ками після призначення справи до судового роз-
гляду? А може це стосується також випадків, коли 
касаційна скарга була в полі зору суду касаційної 
інстанції, але суддя-доповідач своєю ухвалою від-
мовив у відкритті касаційного провадження, вва-
жаючи, зокрема, що касаційна скарга є необґрунто-
ваною, і що її доводи не викликають необхідності 
проводити перевірку матеріалів справи?

У цьому сенсі, на наш погляд, можуть виклика-
ти сумнів лише випадки, коли суддя-доповідач сво-
єю ухвалою відмовив у відкритті касаційного про-
вадження. Проте й таке перебування справи у полі 
зору суду касаційної інстанції, беручи до уваги під-
стави оскарження у зв’язку з винятковими обстави-
нами, можна вважати переглядом судових рішень у 
касаційному порядку, розуміючи це як наявність в 
особи права оскарження їх у зв’язку з винятковими 
обставинами.

Що ж стосується підстав оскарження у зв’язку з 
винятковими обставинами, то порівняно з попере-
днім кодексом вони зазнали змін (ст. 354 ЦПК). Вста-
новлено, що судові рішення у цивільних справах 
можуть бути переглянуті у зв’язку з винятковими 
обставинами після їх перегляду у касаційному по-
рядку, якщо вони оскаржені з мотивів:

1) неоднакового застосування судом (судами) 
касаційної інстанції одного і того самого положен-
ня закону (п. 1);

2) визнання судового рішення міжнародною су-
довою установою, юрисдикція якої визнана Украї-
ною, таким, що порушує міжнародні зобов’язання 
України (п. 2);

Отже, тепер йдеться про підстави перегляду су-
дових рішень у зв’язку з винятковими обставинами, 
що фактично було й раніше, а не справ, як це було 
сформульовано в чинній тоді нормі закону; про 
неод накове, що є точніше, а не про неоднозначне за-
стосування положень одного і того саме закону; про 
неоднакове застосування одного і того ж положення 
закону не взагалі судами загальної юрисдикції, а су-
дами касаційної інстанції. Підкреслено, що підста-
вою для оскарження судових рішень може бути не-
однакове застосування одного і того самого закону 
як касаційним судом, так і касаційними судами.

Не виключено, що виникатиме питання: коли 
такою підставою вважати неоднакове застосування 
одного і того ж положення судом касаційної інстан-
ції, а коли це стосуватиметься лише судів касацій-
ної інстанції?

Відповідно до змісту п. 1 ст. 354 ЦПК можна 
вважати, що в цивільному судочинстві зазначена 
підстава стосується суду касаційної інстанції, якщо 
такі розбіжності у застосуванні одного і того самого 
положення закону допущені колегіями суддів Су-
дової палати у цивільних справах Верховного Суду 
України, а судів касаційної інстанції — коли такі 
розбіжності допущені колегією суддів Судової па-
лати у цивільних справах Верховного Суду України 
і колегіями суддів іншої касаційної інстанції.

У ст. 354 ЦПК не відтворено підставу, що існува-
ла раніше, для перегляду справи у зв’язку з винятко-
вими обставинами — застосування судом положен-
ня закону всупереч нормам Конституції України.

Цю ситуацію можна трактувати по-різному.
З одного боку, наявність такої підстави у за-

коні була спрямована на забезпечення виконання 
державою її головного конституційного завдання — 
утвердження та забезпечення прав і свобод людини. 
З іншого — наявність такої норми у зазначеній ре-
дакції було очевидним втручанням в компетенцію 
Конституційного Суду України.

Разом з тим, оскільки норми Конституції є 
нормами прямої дії, то ще однією підставою для 
оскарження судових рішень у зв’язку з виняткови-
ми обставинами, на нашу думку, можна вважати 
виникнення розбіжності між судовим рішенням та 
нормами Конституції.

Відповідно до визначеного ст. 355 ЦПК порядку 
подання скарги у зв’язку з винятковими обставина-
ми така скарга може бути подана протягом одного 
місяця (а не трьох місяців, як було раніше) з дня 
відкриття виняткових обставин (ч. 1). Зважаючи на 
те, що зазначений строк стосується осіб, які мають 
право на оскарження судових рішень у зв’язку з ви-
нятковими обставинами, вважаємо, що йдеться про 
відкриття саме ними таких обставин.

Встановлено, що скарга у зв’язку з винятковими 
обставинами подається за правилами подання каса-
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ційних скарг у касаційному провадженні (ч. 2). За 
формою і змістом вона повинна відповідати вимо-
гам ст. 326 ЦПК з долученням копій судових рішень, 
що оскаржуються (ч. 3).

При недодержанні зазначених вимог щодо 
оформлення скарги або у разі несплати суми судо-
вого збору чи неоплати витрат на інформаційно-
технічне забезпечення розгляду справи застосову-
ються правила, встановлені ст. 121 ЦПК, про що 
суддею-доповідачем протягом десяти днів з дня 
отримання скарги постановлюється відповідна 
ухвала (ч. 4).

Якщо скарга подається у зв’язку з визнанням 
судового рішення міжнародною судовою устано-
вою, юрисдикція якої визнана Україною, таким, що 
порушує міжнародні зобов’язання України, судові 
витрати та збір на інформаційно-технічне забезпе-
чення розгляду справи не оплачуються (ч. 5).

Відповідно до ст. 356 ЦПК питання про допуск 
скарги до провадження у зв’язку з винятковими об-
ставинами і витребування справи вирішується ко-
легією суддів у складі семи суддів без виклику осіб, 
які беруть участь у справі, протягом п’ятнадцяти 
днів з дня надходження скарги. Одночасно може 
бути вирішено питання про поновлення строку на 
оскарження у зв’язку з винятковими обставина-
ми (ч. 1). Звертає на себе увагу те, що поновлення 
строку на оскарження не пов’язується з поважністю 
причин його пропуску і наявністю заяви особи про 
його поновлення. Таким чином, це означає, що за 
винятковості обставин колегія суддів може виявля-
ти в цьому питанні ініціативу.

Встановлено, що скарга вважається допущеною 
до провадження у зв’язку з винятковими обстави-
нами і справа витребовується, якщо хоча б три суд-
ді дійшли висновку про необхідність цього (ч. 2). 

Про допуск скарги і витребування справи або 
відмову у цьому суд постановляє ухвалу, яка оскар-
женню не підлягає. Ухвала про допуск скарги і ви-
требування справи надсилається до відповідного 
суду (ч. 3), а її копія надсилається разом з копією 
скарги особам, які беруть участь у справі. Ухвала 
про відмову у допуску — надсилається лише особі, 
яка подала скаргу (ч. 4).

До скарги, поданої з підстав визнання судового 
рішення міжнародною судовою установою, юрис-
дикція якої визнана Україною, таким, що порушує 
міжнародні зобов’язання України, положення час-
тин 1—4 ст. 356 ЦПК не застосовуються (ч. 6). У цьо-
му разі подібно тому, як відповідно до ст. 328 ЦПК 
вирішується питання про відкриття касаційного 
провадження, ухвалу щодо допуску скарги до про-
вадження у зв’язку з винятковими обставинами по-
становляє суддя-доповідач. У випадку, коли скарга 
допущена до провадження у зв’язку з  винятковими 

обставинами, суд своєю ухвалою може зупинити 
виконання відповідних рішень.

Статтею 357 ЦПК про порядок провадження 
у зв’язку з винятковими обставинами встановлено, 
що розгляд справи у зв’язку з винятковими обстави-
нами є різновидом касаційного провадження (ч. 1), 
А це, зокрема, означає, що при вирішенні питань, 
які виникатимуть під час провадження у зв’язку 
з  винятковими обставинами і які не врегульовані 
спеціально у гл. 3 розд. V ЦПК, можуть застосову-
ватися відповідні норми, що регулюють касаційне 
провадження. Такий висновок підтверджується 
і положеннями ч. 4 ст. 357 ЦПК, якими передбачено, 
що провадження у зв’язку з винятковими обстави-
нами здійснюється за правилами, встановленими 
цим Кодексом для касаційного провадження, з ура-
хуванням особливостей, визначених цією главою.

За загальним правилом справа в порядку прова-
дження у зв’язку з винятковими обставинами роз-
глядається колегією суддів Судової палати у цивіль-
них справах Верховного Суду України за наявності 
не менш як двох третин її чисельності (ч. 2). Однак, 
якщо після касаційного розгляду справи виявлено 
неоднакове застосування судами касаційної інстан-
ції одного і того ж положення закону, то справа роз-
глядається колегією суддів на спільному засіданні 
відповідних судових палат Верховного Суду Украї-
ни за наявності не менш як двох третин чисельності 
кожної палати. Головує на спільному засіданні Голо-
ва Верховного Суду або один з його заступників.

Стислий виклад норми про порядок проваджен-
ня у зв’язку з винятковими обставинами породжує 
питання щодо її застосування, зокрема це стосується 
розгляду справ про перегляд судового рішення з мо-
тивів неоднакового застосування судом (судами) ка-
саційної інстанції одного і того ж положення закону.

У зазначених випадках під сумнів ставляться су-
дові рішення у різних справах, розглянутих одним і 
тим же касаційним судом або різними касаційни-
ми судами. Тож необхідно з’ясувати: чи предметом 
провадження у зв’язку з винятковими обставинами 
мають бути всі справи, рішеннями касаційного суду 
в яких застосовано по-різному одне і те ж положен-
ня закону, чи лише певна кількість з таких справ; 
в яких межах в останньому випадку провадження 
може торкатися інших справ? І чи може у порядку, 
передбаченому ст. 357 ЦПК, розглядатися питання 
про перегляд судових рішень у зв’язку з виняткови-
ми обставинами у справах, розглянутих в іншому, а 
не цивільному судочинстві?

Виходячи з того, що згідно зі ст. 353 ЦПК у пе-
редбаченому цим Кодексом провадженні у зв’язку з 
винятковими обставинами можуть бути оскаржені 
до Верховного Суду України лише судові рішення у 
цивільних справах та що обов’язковою умовою пе-
регляду судових рішень є наявність скарги сторони 
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або іншої особи, яка бере участь у справі, чи осо-
би, яка не брала участь у справі, коли суд вирішив 
питання про її права та обов’язки, вважаємо, що 
у  цивільному судочинстві предметом проваджен-
ня у зв’язку з винятковими обставинами може бути 
цивільна справа, судове рішення в якій на думку 
особи, яка подала скаргу, ухвалено з інакшим засто-
суванням положення одного і того ж закону, ніж це 
мало місце щодо аналогічного питання при розгля-
ді касаційним судом іншої справи (справ).

Лише у такій цивільній справі колегія суддів Су-
дової палати у цивільних справах Верховного Суду 
України за наявності не менш двох третин її чисель-
ності відповідно до ч. 4 ст. 357 і ст. 335 ЦПК може 
перевіряти правильність застосування касаційним 
судом норм матеріального і процесуального права.

У ЦПК немає норми, за якою одночасно пере-
вірялась би правильність застосування норм мате-
ріаль ного і процесуального права касаційним су-
дом як у справі, судове рішення в якій оскаржено, 
так і  в  іншій справі (справах), в якій (яких) було 
інше застосування положення одного й того самого 
закону, але судові рішення не оскаржені. Ці справи 
можуть бути витребувані, якщо виникне потреба 
вдатися до ознайомлення з оригіналом судового рі-
шення, а не для перевірки його законності.

Якщо після касаційного розгляду справи вияв-
лено неоднакове застосування судами касаційної 
інстанції положення одного і того самого закону, 
провадження у зв’язку з винятковими обставинами 
здійснюється за правилами ЦПК при оскаржені су-
дового рішення у цивільній справі.

У такому випадку розгляд справи колегією суд-
дів на спільному засіданні відповідних судових па-
лат Верховного Суду України, на наш погляд, спря-
мований головним чином на формування єдиної 
практики застосування цього положення закону.

При оскарженні з підстав неоднакового засто-
сування судами касаційної інстанції положення 
одного і того самого закону судових рішень інших 
касаційних судів перегляд цих рішень здійснюється 
за правилами судочинства, за якими розглядалася 
справа.

Зокрема, якщо йдеться про оскарження у 
зв’язку з винятковими обставинами рішення в ад-
міністративній справі, перегляд його регулюється 
правилами гл. 3 розд. V Кодексу адміністративного 
судочинства України (далі — КАС).

Окремо у ст. 358 ЦПК визначено повноваження 
Верховного Суду України при розгляді справи у зв’язку 
з винятковими обставинами.

Розглядаючи справу в порядку провадження 
у  зв’язку з винятковими обставинами Верховний 
Суд України має право:

1) постановити ухвалу про відхилення скарги 
і залишення рішення, ухвали без змін;

2) постановити ухвалу про повне або часткове 
скасування судового рішення і направити справу на 
новий розгляд відповідно у суд першої, апеляційної 
або касаційної інстанції;

3) постановити ухвалу про скасування судового 
рішення і залишити в силі судове рішення, що було 
помилково скасоване судом апеляційної або каса-
ційної інстанції;

4) постановити ухвалу про скасування судових 
рішень і закрити провадження у справі або залиши-
ти заяву без розгляду;

5) скасувати судові рішення і ухвалити нове рі-
шення по суті справи або змінити рішення, не пере-
даючи справи на новий розгляд (ч. 1).

Якщо допущені судом першої інстанції пору-
шення закону не були усунені судом апеляційної чи 
касаційної інстанції або одночасно допущені судом 
першої, апеляційної і касаційної інстанцій, Верхо-
вний Суд України скасовує всі рішення та ухвали у 
справі (ч. 2).

У будь-якому разі при розгляді справи у зв’язку 
з винятковими обставинами, як це випливає зі зміс-
ту ст. 359 ЦПК, Верховний Суд України скасовує 
або змінює ухвалені у справі судові рішення тільки 
з підстав, визначених ст. 354 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 360 ЦПК ухвалені у таких 
справах Верховним Судом України рішення або по-
становлені ним ухвали набирають законної сили 
з моменту їх проголошення і оскарженню не підля-
гають.

Виокремлене і з уточненою назвою провадження 
у зв’язку з нововиявленими обставинами у ЦПК ре-
гулюється нормами гл. 4 розд. V.

Зазнали змін як редакційно, так і по суті норми 
про підстави перегляду судових рішень у цьому про-
вадженні, яким присвячено ст. 361.

Визначено, що рішення або ухвала суду, якими 
закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, 
а також судовий наказ можуть бути перегляну-
ті у  зв’язку з нововиявленими обставинами (ч.  1). 
Зміст цієї норми свідчить про те, що за нововияв-
леними обставинами можуть бути переглянуті такі, 
що набрали законної сили, рішення судів першої, 
апеляційної та касаційної інстанцій, ухвали суду 
першої інстанції про відмову у відкритті прова-
дження у справі, закриття провадження у справі 
або залишення заяви без розгляду, ухвали апеля-
ційного і касаційного суду про скасування рішення 
із закриттям провадження або залишенням заяви 
без розгляду, ухвали касаційного суду про скасу-
вання судових рішень і залишення в силі судового 
рішення, що було помилково скасовано апеляцій-
ним судом, оскільки у цих випадках закінчується 
розгляд справи.

Із зазначеної норми також випливає, що ухвала 
апеляційного або касаційного суду, якою скасовано 
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судові рішення і направлено справу на новий роз-
гляд, не може бути переглянута за нововиявленими 
обставинами, адже нею розгляд справи не закінчу-
ється. Якщо ж рішення було скасовано з направ-
ленням справи на новий розгляд частково, то в тій 
частині, в якій його залишено без змін, перегляд за 
нововиявленими обставинами не виключається.

Відповідно до роз’яснень Пленуму Верховно-
го Суду України, даних у п. 2 постанови від 27 лю-
того 1981 р. №1 «Про практику перегляду судами 
у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень, 
 ухвал і постанов у цивільних справах, що набра-
ли законної сили», які не втратили свого значення, 
якщо в одне провадження було об’єднано декілька 
позовних вимог, рішення може бути переглянуто 
тільки в частині тих вимог, які стосуються новови-
явлених обставин.

Підставами для перегляду рішення, ухвали 
чи  судового наказу у зв’язку з нововиявленими об-
ставинами є:

1) істотні для справи обставини, що не були і не 
могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, 
на час розгляду справи;

2) встановлені вироком суду, що набрав закон-
ної сили, завідомо неправдиві показання свідка, за-
відомо неправильний висновок експерта, завідомо 
неправильний переклад, фальшивість документів 
або речових доказів, що потягло ухвалення неза-
конного або необґрунтованого рішення;

3) скасування судового рішення, яке стало під-
ставою для ухвалення рішення чи постановлення 
ухвали, що підлягають перегляду. Раніше такою 
підставою було також скасування постанови іншо-
го органу, яка була підставою для ухвалення рішен-
ня чи постановлення ухвали. У ЦПК цієї підстави 
не відтворено виходячи, очевидно, з того, що від-
повідно до ч. 4 ст. 61 ЦПК при ухвалені рішення чи 
постановленні ухвали обов’язковими для суду були 
судові рішення, а постанова іншого органу була 
письмовим доказом, якому суд мав дати відповідну 
оцінку;

4) встановлена Конституційним Судом України 
неконституційність закону, іншого правового акта 
чи їх окремого положення, застосованого судом при 
вирішенні справи, якщо рішення суду ще не викона-
но. Внесені доповнення істотно уточнюють застосу-
вання підстави, що була передбачена й раніше.

Внесені редакційні, а також і по суті уточнення 
у положення про строк подання заяви про перегляд 
у зв’язку з нововиявленими обставинами. Згідно 
зі ст.  362 ЦПК заяви про перегляд у зв’язку з но-
вовиявленими обставинами можуть бути подані 
сторонами та іншими особами, які беруть участь у 
справі, протягом трьох місяців з дня встановлення 
обставин, що є підставою для перегляду (ч. 1). У цій 
нормі вже не фігурує прокурор як окремий учасник 

 справи. У передбачених ЦПК випадках він належить 
до інших осіб, які беруть участь у справі і можуть 
подати у зазначений строк заяву про перегляд.

Обчислення цього строку провадиться:
1) щодо істотних для справи обставин, що не 

були і не могли бути відомі особі на час розгляду 
справи, — з дня встановлення (раніше було «вияв-
лення») цих обставин. Зміст цієї норми дає підстави 
розуміти це так, що йдеться про дату встановлення 
обставин особою, яка звернулась із заявою про пе-
регляд судового рішення у зв’язку з нововиявлени-
ми обставинами;

2) з дня набрання законної сили вироку у кримі-
нальній справі, яким встановлено завідомо неправ-
диві показання свідка, завідомо неправильний ви-
сновок експерта, завідомо неправильний переклад, 
фальшивість документів або речових доказів, що по-
тягло ухвалення як незаконного, так і необґрунтова-
ного рішення (раніше було лише «незаконного»);

3) якщо підставою перегляду є скасування су-
дового рішення, яке стало підставою для ухвалення 
рішення чи постановлення ухвали, — з дня набран-
ня законної сили рішенням, яким здійснено це ска-
сування. Зараз обчислення строку не ставиться, як 
це було раніше, в залежність від того, яке рішення 
ухвалене після скасованого;

4) у випадках встановлення Конституційним Су-
дом України неконституційності закону, іншого пра-
вового акта чи їх окремого положення, застосовано-
го судом при вирішенні справи, — з дня ухвалення 
Конституційним Судом відповідного рішення.

У новій редакції ЦПК викладено норму про суди, 
що здійснюють перегляд у зв’язку з нововиявленими 
обставинами (ст. 363). 

Визначено, що рішення, ухвала суду чи судовий 
наказ переглядаються у зв’язку з нововиявленими 
обставинами судом, який ухвалив рішення, поста-
новив ухвалу або видав судовий наказ (ч. 1). У тексті 
цієї норми судом, який постановив ухвалу, розумі-
ється суд першої інстанції, ухвалою якого закінче-
но розгляд справи, так і відповідний апеляційний 
або касаційний суд, ухвалою якого при перегляді 
в апеляційному чи касаційному порядку закінчено 
розгляд справи з іншими наслідками, ніж були за 
оскарженими судовими рішеннями.

Ухвала ж суду апеляційної чи касаційної інстан-
ції, якою було відхилено скаргу на рішення суду 
першої чи апеляційної інстанції, в разі перегляду 
рішення чи ухвали у зв’язку з нововиявленими об-
ставинами втрачає законну силу (ч. 2).

Норми про форму і зміст заяви про перегляд 
за нововиявленими обставинами (ст. 364) відтворе-
но з редакційними змінами.

Згідно з цією статтею заяви про перегляд рі-
шення, ухвали суду чи судового наказу у зв’язку з 
нововиявленими обставинами за формою і змістом 
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повинні відповідати вимогам цього Кодексу щодо 
оформлення заяви до суду першої інстанції (ч. 1).

У заяві має бути зазначено: найменування суду, 
якому адресується заява; ім’я (найменування) осо-
би, яка подає заяву, місце її проживання чи місце-
знаходження; інші особи, які брали участь у справі; 
дата ухвалення чи постановлення і зміст рішення, 
ухвали чи судового наказу, про перегляд яких пода-
но заяву; нововиявлені обставини, якими обґрун-
товується вимога про перегляд рішення, ухвали чи 
судового наказу, дата їх відкриття чи встановлення; 
посилання на докази, що підтверджують наявність 
нововиявлених обставин (ч. 2).

До заяви додаються її копії відповідно до кіль-
кості осіб, які брали участь у справі.

Недодержання цих і загальних вимог ЦПК щодо 
оформлення заяви до суду першої інстанції може 
бути підставою для застосування правил ст.  121 
ЦПК, тобто для залишення заяви без руху і повер-
нення заяви у разі неусунення її недоліків у вста-
новлений строк.

Норма ст. 365 ЦПК про розгляд заяви відрізня-
ється редакційно і відповідним доповненням від тієї, 
що існувала раніше. Передбачено, що заява про пе-
регляд рішення, ухвали чи судового наказу у зв’язку 
з нововиявленими обставинами розглядається у су-
довому засіданні. Заявник та інші особи, які беруть 
участь у справі, повідомляються про час і місце за-
сідання. Проте неявка цих осіб не є перешкодою 
для розгляду заяви (ч. 1). У цій нормі не відтворено 
положення чинної раніше норми про те, що заява 
розглядається в одному провадженні зі справою, 
в якій винесені рішення чи ухвала, що підлягають 
перегляду. Однак це не означає, що зазначене пи-
тання вирішуватиметься інакше. Найімовірніше 
законодавець виходив з того, що само собою зрозу-
міло, що йдеться про здійснення процесуальних дій 
в одній справі.

Розглянувши заяву, суд своєю ухвалою або задо-
вольняє заяву і скасовує рішення, ухвалу чи судо-
вий наказ у зв’язку з нововиявленими обставинами, 
або відмовляє у її задоволенні у разі необґрунтова-
ності заяви (ч. 2).

Виникає питання: чи повинен суд при задо-
воленні заяви і скасуванні рішення чи ухвали за-
значати в ухвалі про втрату чинності ухвали суду 
апеляційної чи касаційної інстанції, якою було від-
хилено скаргу на рішення суду першої чи апеляцій-
ної інстанції? Оскільки в такому випадку зазначе-
ні ухвали суду апеляційної чи касаційної інстанції 
втрачають чинність в силу закону (ч. 2 ст. 363 ЦПК), 
на нашу думку, відсутня потреба дублювати це в 
ухвалі про перегляд рішення чи ухвали у зв’язку з 
нововиявленими обставинами.

У ч. 2 ст. 363, як і в цілому в гл. 4 розд. V ЦПК не 
йдеться про вирішення судом заяви про перегляд 

у зв’язку з нововиявленими обставинами при звер-
ненні до суду після закінчення встановленого для 
цього строку. Тримісячний строк, протягом якого 
встановлені такі обставини, що є підставою для пе-
регляду, належить до процесуальних строків і від-
повідно до загальних правил ч. 2 ст. 72 ЦПК заява, 
подана після закінчення цього строку, залишається 
без розгляду, якщо суд за клопотанням особи, що її 
подала, не знайде підстав для його поновлення.

Після скасування рішення, ухвали суду або су-
дового наказу справа розглядається за правилами, 
встановленими ЦПК (ч. 3). Це, зокрема, означає, що 
справа заново розглядається судом першої інстан-
ції (відповідним загальним місцевим судом) і в тих 
випадках, коли судові рішення у зв’язку з нововияв-
леними обставинами були скасовані апеляційним 
чи касаційним судом. Ці суди після скасування су-
дових рішень відправляють справу до суду першої 
інстанції за належністю.

Змін зазнали і норми про оскарження ухвали 
суду щодо перегляду (ст. 366). Встановлено, що ухва-
ла суду про задоволення заяви про перегляд судо-
вого наказу, заочного рішення, рішення або ухвали 
у зв’язку з нововиявленими обставинами оскар-
женню не підлягає (ч. 1). Ухвала суду про відмову 
в задоволенні заяви про перегляд судового наказу, 
заочного рішення, рішення або ухвали у зв’язку 
з  нововиявленими обставинами може бути оскар-
жене в порядку, встановленому цим Кодексом (ч. 2), 
тобто за правилами про апеляційне оскарження, 
якщо ухвала постановлена судом першої інстанції, 
і за правилами про касаційне оскарження, якщо 
ухвала постановлена апеляційним судом. Ухвала 
касаційного суду оскарженню не підлягає.

У розд. VI ЦПК заново згруповано норми, що 
стосуються процесуальних питань, пов’язаних з ви-
конанням судових рішень у цивільних справах та рі-
шень інших органів (посадових осіб).

У ст. 367 з цього розділу про негайне виконан-
ня судових рішень об’єднано як підстави, коли суд 
зобов’язаний допустити таке виконання, так і під-
стави, з яких суд має на це право.

Окрім обов’язкового негайного виконання рі-
шень у справах: про стягнення аліментів — у межах 
суми платежу за один місяць; відшкодування шкоди, 
завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я 
або смертю фізичної особи, — у межах суми стяг-
нень за один місяць і поновлення на роботі неза-
конно звільненого або переведеного на іншу роботу 
працівника, норми щодо яких відтворено без змін, 
обов’язкове негайне виконання передбачено також 
для справ про присудження працівникові (як робіт-
нику та службовцю, так і відповідно до ст. 3 КЗпП, 
іншому працівнику підприємств, установ, організа-
цій незалежно від форм власності, виду діяльності, 
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галузевої належності, а також особі, яка працює за 
трудовим договором з фізичною особою) виплати 
заробітної плати, але не більше ніж за один місяць, 
відібрання дитини і повернення її тому, з ким вона 
проживала; розкриття банком інформації, яка міс-
тить банківську таємницю щодо юридичних та фі-
зичних осіб (ч. 1).

Право суду на свій розсуд допустити негайне 
виконання рішення обмежено. Ухвалюючи рішення 
суд може допустити негайне його виконання лише 
у разі стягнення всієї суми боргу при присудженні 
аліментів, заробітної плати працівникові, при при-
судженні відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, 
іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної 
особи (ч. 2).

Більш широким за змістом, ніж це було раніше, є 
регулювання у ст. 368 ЦПК звернення судових рішень 
до виконання. Встановлено, що питання, пов’язані 
із зверненням судового рішення до виконання, ви-
рішує місцевий суд, який розглянув справу (ч. 1). 

За кожним судовим рішенням, яке набрало за-
конної сили, за заявою осіб, на користь яких воно 
укладено, видається один виконавчий лист. Якщо 
на підставі ухваленого рішення належить переда-
ти майно, що перебуває в кількох місцях, або якщо 
рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи 
проти кількох відповідачів, суд має право за заявою 
стягувачів видати кілька виконавчих листів, точно 
зазначивши, яку частину рішення треба виконати 
за кожним виконавчим листом (ч. 2).

При застосуванні цієї норми можуть виникати 
труднощі, пов’язані зі значною кількістю виконав-
чих листів, якщо рішення ухвалено на користь со-
лідарних кредиторів або проти солідарних боржни-
ків. Вважаємо, що у таких випадках слід виходити 
з норм ЦК про солідарні вимоги кредиторів і солі-
дарні обов’язки боржників (ст. 542 і ст. 543). Відпо-
відно до цих норм кожен із позивачів — солідарних 
кредиторів — має право звернутися із заявою про 
видачу виконавчого листа на всю суму присуджено-
го боргу. Виконання боржником свого обов’язку од-
ному із позивачів — солідарних кредиторів — у по-
вному розмірі звільняє боржника від виконання 
решті солідарних кредиторів. Солідарний кредитор, 
який одержав виконання від боржника у повному 
розмірі присудженого боргу, зобов’язаний переда-
ти належне кожному з решти солідарних кредито-
рів. Солідарний кредитор, який одержав виконання 
від боржника у повному розмірі присудженого бор-
гу, зобов’язаний передати належне кожному з  ре-
шти солідарних кредиторів у рівній частці, якщо 
інше не встановлено договором між ними. З огляду 
на останнє, якщо із заявою про видачу виконавчого 
листа звертаються всі позивачі — солідарні креди-
тори, кожному з них може бути видано виконавчий 

лист на виконання рішення щодо належної йому 
частки присудженого боргу.

У разі солідарного за рішенням суду обов’язку 
відповідачів стягувач має право вимагати видачу 
виконавчого листа на виконання рішення частково 
або в повному обсязі як від усіх боржників разом, 
так і в будь-якого з них окремо. Стягувач, який одер-
жав виконання обов’язку не в повному обсязі від 
одного із солідарних боржників (відповідачів), має 
право вимагати неодержаного від решти солідар-
них боржників-відповідачів. Солідарні відповідачі-
боржники залишаються зобов’язаними доти, доки 
їхній обов’язок не буде виконаний у повному обсязі. 
Згідно з ч. 1 ст. 544 ЦК боржник, який виконав со-
лідарний обов’язок, має право на зворотну вимогу 
(регрес) до кожного з решти солідарних боржників 
у рівній частці, якщо інше не встановлено догово-
ром або законом за вирахуванням частки, яка при-
падає на нього. З наведеного випливає, що за вимо-
гою стягувача може бути видано виконавчі листи 
за кількістю солідарних боржників-відповідачів на 
виконання кожним з них рішення в частці, що при-
падає на нього, чи виконавчий лист на виконання 
рішення будь-яким із солідарних боржників (відпо-
відачів) про стягнення з нього всієї присудженої із 
солідарних боржників суми або виконавчі листи на 
стягнення недодержаної з останнього суми з решти 
солідарних боржників чи когось із них.

У ч. 2 ст. 368 ЦПК не відтворено положення, що 
було раніше, про видачу виконавчого листа за рі-
шенням, допущеним до негайного виконання. Од-
нак це не слід розуміти як заклик до припинення 
видачі виконавчих листів на виконання рішень, до-
пущених до негайного виконання.

Рішення суду в частині, допущеній до негайного 
виконання, фактично набуває законної сили з мо-
менту його ухвалення. Тому згадані випадки охоплю-
ються загальним правилом про видачу виконавчого 
листа за рішенням, яке набрало законної сили.

Визначено порядок звернення судових рішень до 
виконання в частині стягнення судового збору (ч. 3 
ст. 368).

Виконавчі документи про стягнення судового 
збору надсилаються судом до місцевих органів дер-
жавної податкової служби. Отже, при набранні за-
конної сили рішенням, яким зі сторони у справі стяг-
нено судовий збір (державне мито), канцелярія суду 
оформляє на підставі цього рішення виконавчий лист 
і направляє його місцевому органу державної подат-
кової інспекції. На нашу думку, таким же чином має 
вирішуватися питання щодо звернення до виконання 
рішення в частині стягнення витрат на інформаційно-
технічне забезпечення розгляду справи.

У тому разі, коли судом було вжито заходів щодо 
забезпечення позову за заявою осіб, на користь яких 
ухвалено судове рішення, суд разом із виконавчим 
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листом видає копію документів, які підтверджують 
виконання ухвали суду про забезпечення позову.

Законом від 15 березня 2006 р. № 3538-ІV «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо примусового проникнення до житла, виїмка 
та вилучення документів виконавчого проваджен-
ня» (далі — Закон № 3538-ІV) ст. 369 ЦПК — про 
зміст виконавчого листа викладено в новій редакції 
під назвою: «Оформлення виконавчого листа, ви-
правлення помилки в ньому та визнання виконавчо-
го листа таким, що не підлягає виконанню».

За цією статтею (ч. 1) виконавчий лист має відпо-
відати вимогам до виконавчого документа, встанов-
леним Законом від 21 квітня 1999 р. № 606-ХІV «Про 
виконавче провадження» (далі — Закон № 606-ХІV). 
У згаданому Законі їх викладено у ст. 19.

Суд, який видав виконавчий лист, може за за-
явою стягувача або боржника виправити помилку, 
допущену при його оформленні або видачі, чи ви-
знати виконавчий лист таким, що не підлягає ви-
конанню, та стягнути на користь боржника безпід-
ставно одержане стягувачем за виконавчим листом 
(ч. 2).

Таку заяву суд розглядає в десятиденний строк 
у судовому засіданні з повідомленням стягувача 
і боржника та постановляє з цього питання ухвалу. 
Неявка стягувача і боржника не перешкоджає роз-
гляду заяви.

До розгляду заяви суд має право своєю ухвалою 
зупинити стягнення за виконавчим листом, а також 
витребувати виконавчий лист (ч. 3). Які саме з цих 
дій вчиняє суд залежить від суті питання, постанов-
леного у заяві стягувача чи боржника.

Розглянувши заяву, суд ухвалою вносить ви-
правлення до виконавчого листа, а у разі, коли його 
було видано помилково, або коли обов’язок борж-
ника відсутній повністю чи частково у зв’язку з його 
припиненням добровільним виконанням боржни-
ком чи іншою особою з інших причин (наприклад, 
виконання примусово за попереднім рішенням, яке 
було скасовано), суд визнає виконавчий лист таким, 
що не підлягає виконанню повністю або частково. 
Якщо стягнення за таким виконавчим листом уже 
відбулося повністю або частково, суд одночасно на 
вимогу боржника стягує на його користь безпід-
ставно одержане стягувачем за виконавчим доку-
ментом (ч. 4). Все це відбувається в межах відкрито-
го провадження у справі і не стосується інших, крім 
виконавчого листа, виконавчих документів.

Зі змінами викладено ст. 370 ЦПК — «Видача 
дубліката виконавчого листа або судового наказу».

Замість втраченого оригіналу виконавчого лис-
та або судового наказу суд, який видав виконавчий 
лист або судовий наказ, має право за заявою стя-
гувача або поданням державного виконавця вида-
ти його дублікат (ч. 1). Така заява розглядається 

в   судовому засіданні з викликом сторін і заінтере-
сованих осіб, проте їх неявка не є перешкодою для 
вирішення питання про видачу дубліката (ч. 2).

Встановлено, що тепер за видачу дубліката вико-
навчого листа або судового наказу стягувачу справ-
ляється плата в розмірі, встановленому Кабінетом 
Міністрів України. Останній вирішив це питання 
постановою від 15 лютого 2006 р. № 151 «Про вста-
новлення розмірів плати за роздрукування техніч-
ного запису судового засідання в адміністративних 
та цивільних справах і видачу дубліката виконавчо-
го листа або судового наказу».

Хоча ст. 371 ЦПК називається «Поновлення 
пропущеного строку для пред’явлення виконавчого 
документа до виконання», у ній йдеться фактично 
лише про строк пред’явлення до виконання виконав-
чого документа, виданого судом.

Зазначено, що стягувачам, які пропустили строк 
пред’явлення виконавчого документа до виконання 
з причин, визнаних судом поважними, пропущений 
строк може бути поновлено (ч. 1). Заява стягувача 
про поновлення пропущеного строку подається до 
суду, який видав виконавчий лист, або до суду за 
місцем виконання і розгладається в судовому засі-
данні з повідомленням сторін, які беруть участь у 
справі. Їхня неявка не є перешкодою для вирішен-
ня питання про поновлення пропущеного строку. 
Встановлено, що суд розглядає таку заяву в десяти-
денний строк (ч. 2).

У ч. 3 ст. 23 Закону № 606-ХІV підкреслено, що 
по інших виконавчих документах пропущені стро-
ки поновленню не підлягають.

Стаття 372 ЦПК має назву «Мирова угода 
в процесі виконання», але у ній йдеться також і про 
відмову стягувача від примусового виконання.

Передбачено, що мирова угода, укладена між 
сторонами, або відмова стягувача від примусового 
виконання рішення подається в письмовій формі 
державному виконавцеві, який не пізніше триден-
ного строку передає її суду за місцем виконання 
рішення для визнання, а раніше було — «для затвер-
дження» (ч. 1). У такий же строк, оскільки іншого 
не встановлено, передається до суду заява стягувача 
про відмову від примусового виконання.

Розглядаючи ці звернення, суд має право пере-
вірити і не визнати мирову угоду або не прийня-
ти відмову стягувача від примусового виконання, 
якщо це суперечить закону або порушує права чи 
свободи інших осіб (ч. 2), а за результатами їх роз-
гляду постановляє ухвалу відповідно до положень 
цього Кодексу (ч. 3). Останнє, зокрема, означає, що 
зазначені звернення розглядає суд у судовому засі-
данні й ухвалу про наслідки розгляду постановляє 
в нарадчій кімнаті (ч. 4 ст. 209 КПК); що аналогічно, 
як і  при вирішенні питань про поновлення пропу-
щеного строку для пред’явлення виконавчого доку-
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мента до виконання, сторони і державний викона-
вець повідомляються про розгляд звернень, а їхня 
неявка не є перешкодою для вирішення постанов-
лених у зверненнях питань; що до постановлення 
ухвал про прийняття відмови стягувача від приму-
сового виконання або визнання мирової угоди суд 
повинен роз’яснити відповідно стягувачу або сто-
ронам наслідки цих процесуальних дій та переві-
рити чи не обмежений представник сторони, який 
висловив намір вчинити ці дії, у повноваженнях на 
їх вчинення (ч. 2 ст. 174, ч. 3 ст. 175).

Норми ст. 373 ЦПК про відстрочку і розстроч-
ку виконання, зміну чи встановлення способу і по-
рядку виконання викладено більш чітко і повніше, 
ніж це було раніше. Відповідно до них за наявності 
обставин, що утруднюють (або роблять неможли-
вим) виконання рішення (хвороба боржника або 
члена його сім’ї, відсутність присудженого майна в 
натурі, стихійне лихо тощо — що є важливим до-
повненням) за заявою державного виконавця або 
за заявою сторони суд, який видав виконавчий до-
кумент, у десятиденний строк розглядає питання 
про відстрочку або розстрочку виконання, зміну чи 
встановлення способу і порядку виконання рішен-
ня в судовому засіданні з викликом сторін і у винят-
кових випадках може відстрочити чи розстрочити 
виконання, змінити чи встановити спосіб і порядок 
виконання рішення.

Новелами у цих нормах є, зокрема, те, що перед-
бачена можливість у виняткових випадках не лише 
зміни способу і порядку виконання рішення, але й їх 
встановлення, якщо це не було визначено у рішенні 
суду. Також чіткіше сформульована суть обставин, 
за наявності яких суд може вирішувати зазначені у 
ст. 373 ЦПК питання — це утруднення виконання 
рішення, яке є обов’язкове для боржника. Наведе-
но перелік найбільш характерних виняткових об-
ставин, що можуть враховуватися судом, який не є 
вичерпним.

Разом з тим, встановивши, що питання про від-
строчку або розстрочку виконання, зміну чи вста-
новлення способу і порядку виконання рішення суд 
розглядає в судовому засіданні з викликом сторін, 
ст. 373 ЦПК не урегульовано питання про наслідки 
неявки сторін у судове засідання.

Вдаватися для вирішення цього питання до за-
гальних правил ст. 169 ЦПК про наслідки неявки 
в судове засідання особи, яка бере участь у справі, 
на наш погляд, недоречно. Ці правила стосуються 
неявки у судове засідання осіб, які беруть участь 
у справі, при розгляді справи, а не при розгляді 
окремих питань щодо вирішеної справи, при якому, 
наприклад, такі наслідки неявки державного вико-
навця в судове засідання, як залишення заяви без 
розгляду, є неприйнятними.

Допомогти вирішенню цього питання може за-
стосування згідно з ч. 7 ст. 8 ЦПК норми закону, що 
регулює подібні за змістом відносини, якою вбача-
ється ч. 2 ст. 370 ЦПК. Нею також регулюється пи-
тання, пов’язане з виконанням судового рішення 
(видача дубліката виконавчого листа). Розглядаєть-
ся воно з викликом у судове засідання сторін і при 
цьому передбачено, що їхня неявка не є перешко-
дою для вирішення цього питання.

На підтримку цієї позиції можна навести по-
ложення статей 219, 220, 221 ЦПК, згідно з якими 
неявка в судове засідання осіб, які беруть участь 
у справі, не є перешкодою для вирішення таких 
питань, що стосуються рішення, як виправлення 
в ньому ухвалою описок та арифметичних помилок, 
ухвалення додаткового рішення або роз’яснення 
ухвалою рішення.

Таким же чином діє суд, вирішуючи за поданням 
державного виконавця відповідно до ст. 374 ЦПК пи-
тання про тимчасове влаштування дитини до ди-
тячого або лікувального закладу під час виконання 
рішення про відібрання дитини.

Суд у десятиденний строк розглядає зазначене 
питання з викликом сторін та обов’язковою участю 
представників органів опіки та піклування, однак 
неявка сторін не є перешкодою для його вирішення.

Відповідно до п. 21 ст. 293 ЦПК це питання ви-
рішується ухвалою суду першої інстанції, яка може 
бути оскаржена в апеляційному порядку.

Стаття 375 ЦПК регулює вирішення питання 
про оголошення розшуку боржника або дитини. Пе-
редбачено, що такий розшук оголошується за міс-
цем виконання рішення або за останнім відомим 
місцем проживання (перебування) боржника або 
дитини чи місцезнаходженням їхнього майна, або 
за місцем проживання (перебування) стягувача за 
поданням державного виконавця. Суд розглядає 
це подання протягом 10 днів і має право витребу-
вати від державного виконавця всі документи для 
вирішення питання про розшук. Правила оголо-
шення розшуку відрізняються від попередніх тим, 
що вжито більш відповідний термін «перебування» 
замість «знаходження» і встановлено, що розшук 
може бути оголошено також за місцезнаходженням 
майна  дитини.

Відповідно до п. 22 ст. 293 ЦПК ці питання ви-
рішуються ухвалою суду першої інстанції, яка може 
бути оскаржена в апеляційному порядку.

У ст. 376 ЦПК, присвяченій вирішенню питання 
про примусове проникнення до житла чи іншого во-
лодіння особи, Законом № 3538-ІV змінено редакцію 
ч.  1 цієї статті. Встановлено, що питання про при-
мусове проникнення до житла чи іншого володіння 
боржника — фізичної особи або особи, у якої зна-
ходиться майно боржника чи майно та кошти, на-
лежні боржникові від інших осіб, або дитина, щодо 
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якої є виконавчий документ про її відібрання, при 
виконанні судових рішень та рішень інших органів 
(посадових осіб) вирішується судом за місцезнахо-
дженням житла чи іншого володіння особи за по-
данням державного виконавця (ч. 1).

Такі подання суд розглядає негайно без виклику 
чи повідомлення сторін та інших заінтересованих 
осіб за участю державного виконавця.

Відповідно до загальних норм ст. 30 Конституції 
та ст. 311 ЦК проникнення до житла чи іншого воло-
діння особи, проведення в ньому огляду чи обшуку 
може відбутися лише за вмотивованим рішенням 
суду. Таким судовим рішенням, як це випливає зі зміс-
ту п. 23 ст. 293 ЦПК, є ухвала суду першої інстанції, 
яка може бути оскаржена в апеляційному порядку.

За своїм змістом примусове проникнення до 
житла чи іншого володіння особи є входження дер-
жавного виконавця до них для вчинення відповід-
них виконавчих дій за виконавчими документами 
попри волю щодо цього особи, яка володіє ними на 
законних підставах.

Виходячи з приписів ст. 376 ЦПК при задово-
ленні подання державного виконавця суд в ухвалі 
має зазначити проникнення в яке і чиє житло чи 
володіння він дозволяє і для виконання якого рі-
шення суду чи іншого органу або посадової особи 
дається цей дозвіл.

По-новому у ст. 377 ЦПК встановлено правила 
вирішення питань про звернення стягнення на гро-
шові кошти, що знаходяться на рахунках у банках 
та інших фінансових установах.

Передбачено, що питання про звернення стяг-
нення на належні боржнику від інших осіб грошо-
ві кошти, що знаходяться на таких рахунках, при 
виконанні судових рішень та рішень органів (по-
садових осіб), а також про звернення стягнень на 
кошти боржника, що знаходяться на його рахунку 
в установах банку та інших фінансових установах, 
при виконанні рішень інших органів (посадових 
осіб) вирішуються судом за поданням державного 
виконавця, погодженим з начальником відділу дер-
жавної виконавчої служби (ч. 1). Такі подання суд 
розглядає негайно, без виклику чи повідомлення 
сторін та інших заінтересованих осіб за участю дер-
жавного виконавця (ч. 2).

Слід мати на увазі, що звернення стягнення 
на грошові кошти, що знаходяться на рахунках в 
установах банків чи інших фінансових установах, 
пов’язане з розкриттям банківської таємниці, по-
рядок якого визначено ст. 62 Закону від 7 грудня 
2000  р. № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяль-
ність». Відповідно до цього порядку та статей 50, 53 
Закону №  606-ХІV державний виконавець без вне-
сення подання до суду може звернути стягнення 
тільки на кошти боржника, що знаходяться в уста-
нові банку чи іншій фінансовій установі і тільки на 

підставі судового рішення. Звернення стягнення на 
такі ж кошти боржника за виконавчими документа-
ми, виданими іншими органами (посадовими осо-
бами), а також звернення стягнення як за судовими 
рішеннями, так і за рішеннями інших органів (по-
садових осіб) на належні боржнику кошти, що зна-
ходяться на рахунках в установах банку та в інших 
фінансових установах, допускається лише на під-
ставі ухвали суду, постановленої за поданням дер-
жавного виконавця.

Згідно з п. 24 ст. 293 ЦПК така ухвала може бути 
оскаржена в апеляційному порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону № 606-ХІV ви-
конанням судових рішень слід розуміти виконання 
за виконавчим листом і виконавчими документами, 
зазначеними у пунктах 1—3 цієї норми, а виконан-
ням рішень інших органів (посадових осіб) — вико-
нання за виконавчими документами, зазначеними у 
пунктах 4—10.

Вперше введено до ЦПК норму про заміну сто-
рони виконавчого провадження (ст. 378). Встановле-
но, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого 
провадження за поданням державного виконавця 
або за заявою сторони суд замінює сторону вико-
навчого провадження її правонаступником (ч.  1). 
Суд у десятиденний строк розглядає це питання у 
судовому засіданні з повідомленням сторін та заін-
тересованих осіб, але їх неявка не є перешкодою для 
його вирішення (ч. 2).

За змістом вказаної норми немає значення за 
яким виконавчим документом було відкрите ви-
конавче провадження. З неї також не випливає, що 
після вирішення питання про заміну сторони у ви-
конавчому провадженні необхідно видавати новий 
виконавчий документ. Виконання продовжується 
відповідно до ухвали суду, яка згідно з п. 25 ст. 293 
ЦПК може бути оскаржена в апеляційному порядку.

При втраті державним виконавцем виконавчого 
документа питання про заміну сторони у виконав-
чому провадженні може вирішуватися лише після 
видачі його дубліката, оскільки виконавчі дії, в тому 
числі заміна сторони виконавчого провадження мо-
жуть провадитися лише за наявності виконавчого 
документа (його дубліката в разі втрати оригінала), 
передбаченого ст. 3 Закону № 606-ХІV.

Не було раніше у процесуальному законодавстві 
передбаченої ст. 379 ЦПК норми про визначення 
частки майна боржника у майні, яким він володіє 
спільно з іншими особами. Встановлено, що визна-
чення частки майна боржника у майні, яким він 
володіє спільно з іншими особами, вирішується су-
дом за поданням державного виконавця (ч. 1), яке 
розглядається у десятиденний строк з повідомлен-
ням сторін та заінтересованих осіб. Неявка сторін 
та інших осіб не є перешкодою для вирішення цього 
питання (ч. 2).
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Безумовно, йдеться про володіння на праві 

спільної власності (ст. 355 ЦК) і питання вирішу-
ється за правилами ЦК про право спільної власнос-
ті. При цьому особа, яка вважає, що майно, на яке 
накладено арешт і звертається стягнення, належить 
їй, а не боржнику, або оспорює розмір частки борж-
ника в праві власності на це майно, може відповідно 
до ст. 59 Закону № 606-ХІV звернутися до суду з по-
зовом до боржника і стягувача про визнання права 
на майно і про звільнення майна з-під арешту.

Норми про поворот виконання у ЦПК викладено 
порівняно з тими, що існували раніше, з відповідни-
ми уточненнями і доповненнями.

Згідно зі ст. 380 — «Порядок вирішення питання 
про поворот виконання» — його вирішує суд апеля-
ційної чи касаційної інстанції, якщо, скасувавши рі-
шення, він закриває провадження у справі, залишає 
позов без розгляду, відмовляє в позові повністю або 
задовольняє позовні вимоги в меншому розмірі (ч. 1). 
Те, що при цьому не згадується, як це було раніше, 
про зміну рішення, не впливає на суть вирішення 
питання, оскільки це також може бути зменшення 
розміру задоволених вимог.

Якщо рішення після його виконання скасовано 
і справу повернено на новий розгляд, а при новому 
розгляді справи в позові відмовлено або позовні ви-
моги задоволено в меншому розмірі, або проваджен-
ня у справі закрито чи заяву залишено без розгляду, 
суд ухвалюючи рішення, повинен зобов’язати пози-
вача повернути відповідачеві безпідставно стягнене 
з нього за скасованим рішенням (ч. 2).

У разі неможливості повернути майно в рішен-
ні або ухвалі суду передбачається відшкодування 
вартості цього майна в розмірі грошових коштів, 
одержаних від його реалізації (ч. 3). При цьому не 
йдеться про вирішення питання щодо відшкоду-
вання шкоди, якщо майно не реалізовувалося і не 
може бути повернено у зв’язку з його втратою, зни-
щенням, приведення до непригодності тощо.

Однак це не означає, що відповідач за таких об-
ставин не може одержати відшкодування за його 
майно. Це питання може бути вирішено за окремим 
позовом відповідно до засад захисту права власнос-
ті, передбачених ч. 3 ст. 386 ЦК.

Згідно зі ст. 381 ЦПК про строк подання заяви 
про поворот виконання, якщо питання про поворот 
виконання рішення не було вирішено судом при 
новому розгляді справи, або судом апеляційної чи 
касаційної інстанції, заява відповідача про повер-
нення стягненого з нього за скасованим рішенням 
майна розглядається судом, в якому перебуває спра-
ва. Така заява може бути подана до суду у межах по-
зовної давності (ч. 1).

Судом, в якому перебуває справа (нам більше 
імпонує вираз «суд, в якому знаходиться справа», 
як це вживалося раніше), безспірно слід вважати 

відповідний суд першої інстанції, а не суди апеля-
ційної чи касаційної інстанції, в провадженні яких 
може тимчасово перебувати справа.

Слід звернути увагу на те, що чинна раніше 
норма про строк подання заяви про поворот вико-
нання визначала, що така заява може бути подана у 
межах загального строку позовної давності, а зараз 
йдеться про можливість подання її у межах позов-
ної давності.

ЦК визначає, що позовна давність — це строк, 
у межах якого особа може звернутися до суду з ви-
могою про захист цивільного права (ст. 256). Вста-
новлює загальну позовну давність тривалістю у 
три роки (ст. 257) та передбачає, що для окремих 
видів вимог законом може встановлюватися спе-
ціальна позовна давність — скорочена або більш 
тривала порівняно із загальною позовною давністю 
(ст. 258).

Відмову від відтворення у ст. 381 ЦПК загально-
го строку позовної давності, який існує і зараз, та 
визначення в ній строку на подання заяви про по-
ворот виконання межами позовної давності взагалі, 
потрібно сприймати не інакше, як вказівку на те, що 
для вимог, для яких встановлена спеціальна позо-
вна  давність, вона повинна застосовуватися і для 
подання заяв про поворот виконання.

Такий підхід має бути і до застосування строків 
звернення до суду за вирішенням трудових спорів, 
коли йдеться про поворот виконання щодо видів 
вимог, до яких він допускається.

За подання заяви про поворот виконання судо-
вий збір не сплачується (ч. 2). Заяву суд розглядає 
в судовому засіданні з повідомленням сторін і за 
результатами цього постановляє ухвалу (ч. 3), яка 
згідно з п. 28 ст. 293 ЦПК може бути оскаржена в 
апеляційному порядку.

Оскільки відповідно до ч. 3 ст. 74 ЦПК сторони 
повідомляються про розгляд в судовому засіданні 
питань, при якому їх участь не є обов’язковою, не-
явка сторін не є перешкодою для вирішення питан-
ня про поворот виконання.

У ст. 382 ЦПК відтворено норми про особливос-
ті повороту виконання в окремих категоріях справ 
з їх коригуванням та перегрупуванням.

Передбачено, що у справах про відшкодування 
шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 
здоров’я або смертю фізичної особи поворот вико-
нання допускається лише при скасуванні в зв’язку 
з нововиявленими обставинами рішення, що було 
обґрунтоване на повідомлених позивачем неправ-
дивих відомостях або поданих ним підроблених до-
кументах (ч. 1), а також що у справах про стягнення 
аліментів, стягнення заробітної плати чи інших ви-
плат, що випливають з трудових відносин, поворот 
не допускається незалежно від того, в якому поряд-
ку скасовано ухвалене рішення, за винятком випад-
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ків, коли рішення було ухвалене на підроблених до-
кументах або на завідомо неправдивих відомостях 
позивача (ч. 2).

Розділ VIІ ЦПК — «Судовий контроль за ви-
конанням судових рішень» — відтворює раніше 
скасований зазначений контроль як окремий інсти-
тут у  цивільному процесуальному праві. У ньому 
фактично обособлені норми гл. 31-А ЦПК 1963 р., 
стосовно оскарження рішень, дій або бездіяльнос-
ті державного виконавця чи іншої посадової особи 
державної виконавчої служби, пов’язаних з вико-
нанням судових рішень. Що стосується оскарження 
їх рішень, дій або бездіяльності, пов’язаних з вико-
нанням рішень інших органів (посадових осіб), то 
ці питання зараз регулюються КАС.

Відповідно до з ст. 383 ЦПК учасники виконав-
чого провадження та особи, які залучаються до про-
ведення виконавчих дій, мають право звернутися до 
суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією 
або бездіяльністю державного виконавця або іншої 
посадової особи державної виконавчої служби під час 
виконання судового рішення, ухваленого відповідно 
до ЦПК, порушено їх права чи свободи.

За ст. 384 таку скаргу може бути подано до суду, 
який видав виконавчий документ, безпосередньо 
або після оскарження рішення, дії або бездіяльнос-
ті державного виконавця чи іншої посадової особи 
державної виконавчої служби до начальника відпо-
відного відділу державної виконавчої служби (час-
тини 1 і 2). Відповідно до ст. 85 Закону № 606-ХІV 
у виконавчому провадженні скарга на дії (бездіяль-
ність) державного виконавця та інших посадових 
осіб державної виконавчої служби може бути по-
дана до начальника відповідного органу державної 
виконавчої служби, якому безпосередньо підпоряд-
кований державний виконавець.

При поданні скарги до суду останній повідомляє 
відповідний відділ (зараз буде більш точно — орган) 
державної виконавчої служби про це не пізніше на-
ступного дня після прийняття її судом (ч. 3).

Статтею 385 встановлено строки для звернен-
ня із скаргою, згідно з якими скаргу може бути по-
дано до суду:

у десятиденний строк з дня, коли особа дізнала-
ся чи повинна була дізнатися про порушення її прав 
чи свобод; у триденний строк з дня, коли особа ді-
зналася чи повинна була дізнатися про порушення 
її прав чи свобод, у разі оскарження постанови про 
відкладення провадження виконавчих дій (ч. 1). Пе-
редбачено, що строк, встановлений для звернення 
із скаргою, пропущений з поважних причин, може 
бути поновлено судом (ч. 2). Розуміється, виходячи з 
правил ст. 73 ЦПК, що для цього потрібне клопотан-
ня особи, яка звертається зі скаргою. За відсутності 

такого клопотання або поважних причин скарга від-
повідно до ст. 72 ЦПК залишається без розгляду.

У ст. 381 немає спеціальної вказівки на те, як об-
числювати строк подання скарги, якщо особа звер-
талася зі скаргою до начальника органу державної 
виконавчої служби, але у задоволенні її було від-
мовлено.

Відповідь на таке питання є у ч. 4 ст. 85 Закону 
№ 606-ХІV. Встановлено, що за наслідками розгля-
ду скарги начальник органу державної виконавчої 
служби виносить постанову про задоволення чи 
відмову в задоволенні скарги, яка у десятиденний 
строк може бути оскаржена до вищестоящого орга-
ну державної виконавчої служби або до суду.

Статтею 386 урегульовано порядок розгляду 
скарг. Визначено, що скарга розглядається у десяти-
денний строк у судовому засіданні за участю заяв-
ника і державного виконавця або іншої посадової 
особи державної виконавчої служби, рішення, дія 
чи бездіяльність якої оскаржуються (ч. 1). У тому 
разі, коли заявник, державний виконавець або інша 
посадова особа державної виконавчої служби не 
можуть з’явитися до суду з поважних причин, спра-
ву може бути розглянуто за участю їх представни-
ків (ч. 2).

Якщо суд встановить, що особа, рішення, дія 
чи бездіяльність якої оскаржується, не працює на 
попередній посаді, він залучає до участі у справі 
посадову особу, до компетенції якої належить ви-
рішення питання про усунення порушення прав чи 
свобод заявника (ч. 3). За межами цих особливостей 
розгляд скарги провадиться згідно з відповідними 
загальними правилами ЦПК.

Так, при неможливості явки до суду заявника з 
поважних причин його представником може бути 
особа із числа зазначених у ст. 40 ЦПК осіб. За цих 
обставин представником державного виконавця чи 
іншої посадової особи державної виконавчої служ-
би може виступати інша посадова особа державної 
виконавчої служби за довіреністю уповноваженої 
посадової особи органу державного виконавчого 
органу, оскільки відсутні здійснюють відповідні по-
вноваження цього органу.

Немає сумніву, що умови щодо розгляду скарги 
на рішення, дії чи бездіяльність судового виконав-
ця чи іншої посадової особи державної виконавчої 
служби у випадки неявки до суду останніх або за-
явника чи їх представників мають бути однаковими 
як у виконавчому провадженні за судовим рішен-
ням, так і у виконавчому провадженні за рішенням 
інших органів (посадових осіб), адже йдеться про 
подібні за змістом відносини з участю тих самих 
суб’єктів владних повноважень.

Зазначені умови мають визначатися з вра-
хуванням відповідних положень ст. 169 ЦПК  
і ст. 128 КАС.
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Зокрема, виходячи з цих положень у зазначених 

випадках суд відкладає розгляд скарги при неявці 
заявника (при неприбутті останнього — його пред-
ставника), повідомленого належним чином про дату, 
час і місце судового засідання, якщо від нього не на-
дійшло заяв про розгляд скарги за його відсутності. 
У разі повторної неявки без поважних причин або 
без повідомлення причини повторної неявки за-
явника (при неприбутті останнього — його пред-
ставника), належно повідомленого про дату, час і 
місце судового засідання, якщо не надійшла заява 
про розгляд скарги за його відсутності, суд залишає 
скаргу без розгляду.

При неявці до суду державного виконавця, ін-
шої посадової особи державної виконавчої служби 
(при неприбутті того чи іншого — їхніх представ-
ників), належним чином повідомлених про дату, час 
і місце судового засідання, без поважних причин 
або без повідомлення про причини неявки розгляд 
скарги не відкладається, вона може бути вирішена 
за наявними матеріалами.

Як передбачено ст. 387 ЦПК за результатами 
розгляду скарги на рішення, дії або бездіяльність дер-
жавного виконавця чи іншої посадової особи держав-
ної виконавчої служби під час виконання судового 
рішення суд постановляє ухвалу (ч. 1).

У разі встановлення обґрунтованості скарги суд 
визнає оскаржувані рішення, дії або бездіяльність 
неправомірними і зобов’язує державного виконав-
ця або іншу посадову особу державної виконавчої 
служби задовольнити вимогу заявника та усунути 
порушення або іншим шляхом поновлює його по-
рушені права чи свободи (ч. 2). При цьому відпо-
відно до змісту роз’яснень Пленуму Верховного 
Суду України, даних у п. 7 постанови від 26 грудня 
2003 р. № 14 «Про практику розгляду судами скарг 
на рішення, дії або бездіяльність органів і посадо-
вих осіб державної виконавчої служби та звернень 
учасників виконавчого провадження», суд не впра-
ві зобов’язувати зазначених осіб до вчинення тих 
дій, які згідно із Законом № 606-ХІV можуть здій-
снюватися тільки державним виконавцем або від-
повідною посадовою особою державної виконавчої 
служби (наприклад, постановити ухвалу про зупи-
нення виконавчого провадження у випадках, перед-
бачених ст. 35 цього Закону), проте може привести 
визначений державним виконавцем строк зупи-
нення провадження у відповідності із законом або 
 скоротити його.

Якщо ж оскаржувані рішення, дії чи бездіяль-
ність були прийняті або вчинені відповідно до за-
кону, в межах повноважень державного виконавця 
або іншої посадової особи державної виконавчої 
служби і права чи свободи заявника не було пору-
шено, суд постановляє ухвалу про відмову в задо-
воленні скарги.

Згідно з п. 27 ст. 293 ЦПК постановлена за скар-
гою ухвала може бути оскаржена в апеляційному 
порядку.

Відповідно до правил ст. 388 ЦПК сторони не-
суть витрати, пов’язані з розглядом скарги залежно 
від результатів її вирішення. Покладаються вони 
на заявника, якщо судом відмовлено у задоволенні 
його скарги, а при задоволенні скарги — на орган 
державної виконавчої служби.

Згідно зі ст. 389 ЦПК ухвала про задоволення скар-
ги є обов’язковою до виконання для зобов’язаних за 
нею державного виконавця, іншої посадової особи 
державної виконавчої служби чи органу державної 
виконавчої служби. Встановлено, що про виконання 
ухвали відповідний орган державної виконавчої служ-
би повідомляє суд і заявника не пізніше, ніж у місяч-
ний строк з дня одержання ухвали суду. Таким чином, 
забезпечення виконання ухвали за скаргою покладено 
на начальника органу державної виконавчої служби, 
який згідно із ст. 8 Закону № 606-ХІV здійснює кон-
троль за законністю виконавчого провадження.

Стаття 389 ЦПК не відтворила норму, що існу-
вала раніше, про обов’язок суду у справах за скар-
гами на рішення, дії або бездіяльність державного 
виконавця чи іншої посадової особи державної 
виконавчої служби у будь-якому разі надсилати рі-
шення за скаргою до відповідного органу державної 
виконавчої служби, а також заявнику.

У зв’язку з цим щодо ухвали за скаргою на рі-
шення, дії або бездіяльність державного виконав-
ця чи іншої посадової особи державної виконавчої 
служби діють загальні правила ст. 222 ЦПК про ви-
дачу або направлення копій судового рішення осо-
бам, які брали участь у справі.

За цими правилами органу державної вико-
навчої служби копія ухвали видається на його 
вимогу не пізніше п’яти днів з дня оголошення 
ухвали або надсилається йому у такий же строк, 
коли скарга розглядалася за відсутності держав-
ного виконавця чи іншої посадової особи держав-
ної виконавчої служби, або подається заявником 
для виконання.
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Викрадення електричної та теплової енергії  
шляхом самовільного використання  
як предмет злочину: питання визначення

Т.А. Чумаченко,  
суддя Вищого адміністративного суду України

Відсутність єдиної точки зору щодо визначення 
предмета викрадення електричної або теплової енер-
гії є однією з проблем застосування ст. 1881 Кримі-
нального кодексу України (далі — КК). В юридичній 
літературі висловлюються різні думки щодо визна-
чення предмета цього злочину. Обґрунтованою є по-
зиція тих вчених, які предметом злочину визнають 
не лише речі матеріального світу (матеріалізовані 
об’єкти), а й інші явища об’єктивного світу (немате-
ріалізовані об’єкти — інформація, енергія), що мають 
зовнішній вияв чи можуть набути його і сприйма-
тись органами чуття людини. Головне при цьому — 
такі об’єкти повинні мати певну цінність, яка може 
виражатись у грошовій оцінці їх вартості, а їх при-
значенням є задоволення певних потреб людей.2

Електрична енергія як предмет злочину, перед-
баченого ст. 1881 КК, на думку П.П. Андрушка, — це 
енергоносій, який виступає на ринку як товар, що 
відрізняється від інших товарів особливими спо-
живчими якостями та фізико-технічними харак-
теристиками (одночасність виробництва та спо-
живання, неможливість складування, повернення, 
переадресування), які визначають необхідність 
регулювання та регламентації використання цього 
товару. Що ж до теплової енергії, то вчений вважає, 
що предметом названого злочину є не сама тепло-
ва енергія, а теплоносій — рідка або газоподібна 
речовина, що циркулює у трубах або каналах і пе-
редає теплову енергію в системах теплопостачання, 
опалення, вентиляції та технологічних установках 1. 
М.І. Панов визначає предметом зазначеного злочи-
ну електричну або теплову енергію, яку самовільно 
використовує суб’єкт злочину. Елект рична енергія, 
на думку вченого, — це різновид енергії, пов’язаної 
з використанням електричного струму, який пере-

1  Див.: А н д р у ш к о  П.П. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності 
в Україні. — К., 2004. —  С. 34; А н д р у ш к о  П.П., С т р и ж е в с ь к а  А.А. Злочини у сфері 
службової діяльності: кримінально-правова характеристика: Навч. посіб. — К., 2006.  —  
С. 83 — 85.

дається від джерела електроенергії до споживача по 
електричних мережах. Призначення електричної 
енергії — перетворення її у теплову чи механічну  
енергію шляхом застосування теплонагрівальних чи 
інших приладів і приборів. У свою чергу тепловою 
енергією М.І. Панов визнає гарячу воду і пару, що їх 
виробляють парові або атомні електростанції, гео-
термальні, геліотермальні та інші нетрадиційні дже-
рела, котельні, теплоутилізаційні установки. Загаль-
ними ознаками вказаних видів енергії є те, що вони: 
1) пов’язані з наявністю певних енергоносіїв, які здат-
ні перетворюватися на інші види енергії; 2) пов’язані 
з наявністю певного джерела енергії і окремо від 
нього існувати не можуть32. На думку Н.О. Антонюк, 
енергія — не уречевлене майно, а предмет цивільно-
правового обігу, який належить до так званої майно-
вої групи як проміжна об’єкта категорія (між речами 
і майновими правами)43. М.І. Мельник поділяє точку 
зору, згідно з якою предметом названого злочину є 
«електрична або теплова енергія, що виробляється на 
об’єктах теплоенергетики і є товарною продукцією, 
призначеною для купівлі-продажу» 4.5

Формулюючи дефініцію понять «електрична» та 
«теплова енергія» слід уникати узагальнених сло-
восполучень на кшталт: «особливі споживчі якос-
ті», «фізико-технічні характеристики», «одночас-
ність виробництва та споживання», «неможливість 
складування, повернення, переадресування», які 
вимагають тлумачень і роз’яснень.  Вирішуючи це 
питання, необхідно керуватися не самими доктри-
нальними дефініціями в бланкетних нормах (хоча 
їх аналіз і дає змогу виявити деякі «вузькі місця» 

2  Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, 
С.Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. — 3-тє вид., переробл. та доповн. — Х., 
2006. — С. 502—503.
3  Див.: А н т о н ю к  Н.О. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шля-
хом обману або зловживання довірою: Автореф. дис. …канд. юрид. наук / Львівський на-
ціональний університет імені Івана Франка. — Львів, 2006. — С. 9.
4  Див.: Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. — 4-те вид., пере-
робл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. — К., 2007. — С. 480.

Точка зору
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у запереченні наявності всіх ознак складу злочи-
ну, передбаченого ст. 1881 КК), а такими основопо-
ложними  законодавчими поняттями, як «підстава 
кримінальної відповідальності» та «кримінальний 
закон»65. Із урахуванням цього можна виділити такі 
особливості визначення електричної та теплової 
енергії як предмета зазначеного злочину.

По-перше, електроенергію і теплоенергію (пару 
і гарячу воду) слід визнавати енергоносіями. Так, у 
листі Міністерства фінансів України, Міністерства 
економіки України та Міністерства статистики Укра-
їни «Про енергоносії» від 26 квітня 1994 р. № 05-203 
зазначається, що відповідно до прийнятих у міжна-
родній практиці стандартів, за методологією Євро-
пейської економічної комісії ООН, енергоносіями 
вважаються: кам’яне і буре вугілля, торф, інші види 
первинного твердого палива, кам’яно-вугільні бри-
кети, кокс, інші види вторинного твердого палива, 
буровугільні і торф’яні брикети, сира нафта, газ наф-
топереробки, нафтопродукти, природний газ, при-
родні енергетичні ресурси (ядерна, гідравлічна та 
геотермальна енергія, інші природні енергоресурси), 
електроенергія, теплоенергія (пара і гаряча вода).

По-друге, електрична та теплова енергія є то-
варом (товарною продукцією), особливими спо-
живчими якостями якого потрібно вважати ті влас-
тивості, системне поєднання яких характеризує 
сутність і внутрішній зміст такої енергії (змістовні 
ознаки енергії):

а) специфіка виробничого процесу (зокрема, 
теплова енергія виробляється «паровими або атом-
ними електростанціями, геотермальними, геліотер-
мальними та іншими нетрадиційними джерелами, 
котельнями, теплоутилізаційними установками»76 
або на теплоелектроцентралях, когенераційних8 7 
уста новках та установках з використанням нетради-
ційних або поновлюваних джерел енергії). Зазначені 
види енергії здатні завдяки своїм фізичним власти-
востям перетворюватися на інші види енергії (див., 
наприклад, ст. 1 Закону України від 20 лютого 2003 р. 
№ 555-ІV «Про альтернативні джерела енергії»);

2) об’єктами, на яких виробляється електрич-
на та теплова енергія, є: електричні станції (крім 
ядерної частини атомної електричної станції), елек-
тричні підстанції, електричні мережі, підключені до 
об’єднаної енергетичної системи України, а також 
котельні, підключені до магістральної теплової ме-
режі, магістральні теплові мережі;

5  Див.: Ш и ш к о  И.В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки и 
ответственности. — СПб., 2004. — С. 73.
6  Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, 
С.Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. — 3-тє вид., переробл. та доповн. — Х., 
2006. — С. 502.
7  Спосіб одночасного виробництва електричної та теплової енергії в межах одного тех-
нологічного процесу в результаті спалення палива (так зване «комбіноване виробництво 
електричної та теплової енергії (когенерація)») передбачено Законом від 5 квітня 2005 р. 
№ 2509-IV «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та 
використання скидного енергопотенціалу» 

3) призначенням виробництва електроенергії є 
«перетворювання її на теплову чи механічну енергію 
шляхом застосування теплонагрівальних чи інших 
приладів і приборів»98, а теплової — опалення, пі-
дігрів питної води, інші господарські і технологічні 
потреби споживачів;

4) електрична енергія (як енергоносій) має бути 
пов’язана з виробництвом електричного струму 
на об’єктах електроенергетики будь-якої форми 
власності. Зокрема, на електричних станціях (крім 
ядерної частини атомної електричної станції), елек-
тричних підстанціях як підключених, так і не під-
ключених до енергетичної системи України. Ця 
енергія може передаватися по міждержавних, магі-
стральних (від виробника до пунктів підключення 
місцевих (локальних) мереж) чи місцевих (локаль-
них) електричних мережах;

5) теплова енергія як теплоносій повинна мати 
форму рідкої або газоподібної речовини (гаряча 
вода, пара), що виробляється та (або) транспорту-
ється на теплогенеруючих станціях чи установках, 
теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, 
котельнях, когенераційних установках, теплових 
магістральних та (або) місцевих (локальних) ме-
режах (об’єктах у сфері теплопостачання), а також 
циркулює у трубах або каналах і передає тепло-
ву енергію в системах теплопостачання, опалення, 
вентиляції та технологічних установках (в комплек-
сі трубопроводів і насосних станцій (магістральній 
тепловій мережі), що забезпечує передавання гаря-
чої води та пари від електричних станцій та коте-
лень до місцевої (локальної) теплової мережі);

Спеціально-юридичні ознаки, що розкривають 
«юридичний режим» електричної та теплової енер-
гії як предмета її викрадення, характеризують пе-
ре д у сім такі особливості:

1)  предметом злочину, передбаченого ст. 1881 
КК, визнається не сама теплова енергія, а так зва-
ний «теплоносій» — рідка або газоподібна речовина, 
що циркулює у трубах або каналах і передає тепло-
ву енергію в системах теплопостачання, опалення, 
вентиляції та технологічних установках;

2)  електрична та теплова енергія згідно з п. 39 
ст. 1 чинного Митного кодексу України визнаються 
товаром;

3)  передавання виробленої електричної та теп-
лової енергії споживачеві для його власних по-
треб і лише на підставі договору купівлі-продажу 
електричної енергії або договору постачання теп-
лової енергії, укладеного між ним та суб’єктом 
(суб’єктами) підприємницької діяльності, що 
здійснюють виробництво, передавання та поста-
чання електричної енергії, її комбіноване вироб-

8  Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, 
С.Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. — 3-тє вид., переробл. та доповн. — Х., 
2006. — С. 502.
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ництво. При цьому право власності на електричну 
або теплову енергію залежить від форми власності 
об’єктів електроенергетики, на яких її виробляють 
як товарну продукцію.

Звертає на себе увагу вказівка М.І. Панова у ви-
значенні предмета злочину, передбаченого ст. 1881 
КК. Зауважимо, що питання про те, чи можуть бути 
предметом зазначеного злочину електрична та теп-
лова енергія, порушувало в теорії кримінального 
права багато вчених109. З огляду на це слушним ви-
дається висновок, що в ст. 1881 КК передбачені лише 
два види чужого майна, яке викрадається, — елек-
трична та теплова енергія. Тому, враховуючи диску-
сійність питання про визнання майном природного 
газу, ми погоджуємося з думкою, що останньому 
притаманні ознаки майна, тобто речей матеріаль-
ного світу, які мають специфічні ознаки фізичного, 
економічного та юридичного характеру. Фізичні 
ознаки полягають у тому, що вказані речі можуть 
бути вилучені з володіння законного власника або 
пошкоджені чи знищені. Економічними ознаками 
таких речей є те, що вони повинні: 1) мати мінову 
та споживчу вартість, задовольняти матеріальні та 
пов’язані з ними потреби людини; 2) бути відокрем-
лені від природного середовища чи створені заново. 
Юридичними ознаками майна як предмета злочи-
нів проти власності є те, що: 1) таке майно повинно 
бути чужим для винного; 2) воно має належати на 
праві власності іншому суб’єкту права власності; 
3)  воно не повинно бути предметом злочинів, від-
повідальність за які передбачена іншими розділами 
Особливої частини КК1110.

Чужим слід визнавати те майно, яке не пере-
буває у власності чи законному володінні винного. 
Не є власниками майна колективних підприємств, 
підприємств, які засновані на власності об’єднань 
громадян, акціонерних товариств члени (акціоне-
ри) цих підприємств, об’єднань і товариств, а тому 
незаконне заволодіння ними цим майном, зни-
щення чи пошкодження його утворює склад від-
повідного злочину проти власності.  Майно (речі) 
за своїм призначенням кваліфікують на таке, що 
призначене для широкого споживання та  для ви-
робничого призначення. Останнім, зокрема,  можна 
вважати сировину (природні продукти). Отже, при-
родний газ як природна сировина є майном, оскіль-
ки в ньому уречевлена праця та кошти, а відтак, є 
предметом злочину, передбаченого ст. 1881 КК. Усі 
спірні та дискусійні питання, пов’язані з визнанням 
газу майном і відповідно предметом зазначеного 
злочину, фактично «знімають» визначення понят-

9  Див., наприклад: Н и к и ф о р о в  Б . С .  Объект преступления по советскому уголовно-
му праву. — М., 1960. — С. 130; Т а ц и й  В.Я. Объект и предмет преступления в советском 
уголовном праве. — Харьков, 1988. — С. 35; Т а ц і й  В . Я .  Об’єкт і предмет злочину в кримі-
нальному праві України: Навч. посіб. — Харків, 1994. — С. 21.
10  Див.: Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. — 4-те вид., пере-
робл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. — К., 2007. — С. 457— 458.

тя «газ», що дано в ст. 1 Закону від 12 липня 2001 р. 
№ 2665-ІІІ «Про нафту і газ» (газ — корисна копали-
на, яка являє собою суміш вуглеводів та невуглевод-
них компонентів, перебуває у газоподібному стані 
за стандартних умов (тиску 760 мм ртутного стовпа 
і температурі 20° С) та є товарною продукцією))1211.

Підбиваючи підсумок сказаному, слід звернути 
увагу на такі основні положення визначення пред-
мета злочину, передбаченого ст. 1881 КК.

По-перше, предметом цього злочину може бути 
електрична та теплова енергія, що визнаються то-
варом (товарною продукцією) та виробляються 
на об’єктах електроенергетики. Електрична енер-
гія — це енергоносій, який виробляється як елек-
тричний струм на електростанціях (крім ядерних 
частин атомних електростанцій), електричних під-
станціях, електричних мережах та об’єктах альтер-
нативної енергетики, визнається товарною продук-
цією, який завдяки своїм фізичним властивостям 
здатний перетворюватись на теплову чи механічну 
енергію. Тепловою енергією, у свою чергу, потрібно 
визнавати товарну продукцію, що виробляється на 
теплогенеруючих станціях чи установках, теплових 
електростанціях, теплоелектроцентралях, котель-
нях, когенераційних установках, має форму рідкої 
або газоподібної речовини (тобто гаряча вода, пара) 
та призначена для опалення, підігріву питної води, 
інших господарських і технологічних потреб спо-
живачів.

На нашу думку, не можна «обмежувати» пред-
мет злочину, передбаченого ст. 1881 КК, вказівкою на 
призначення електричної та теплової енергії лише 
для купівлі-продажу, оскільки об’єктами електро-
енергетики можуть бути будь-які станції, установ-
ки й обладнання, призначені для виробництва та-
кої енергії (у тому числі теплогенеруючі установки), 
які належать фізичним чи юридичним особам, що 
можуть і не визнаватися суб’єктами господарської 
діяльності. 

По-друге, специфічною ознакою названих 
об’єктів електроенергетики, на яких виробляють 
електричну чи теплову енергію, є те, що вони мо-
жуть бути складовою локальної енергомережі або 
енергосистеми, а вироблена на них енергія може 
призначатися виключно для власного споживання 
(наприклад, з метою економного витрачання тра-

11  В.О. Навроцький вважає, що електричну та інші види енергії  предметом злочину (зо-
крема, крадіжки чужого майна) визнано необґрунтовано. Адже розуміння фізичної ознаки 
предмета, відповідно до якої предмети матеріального світу становлять собою цілісність 
властивостей та характеризуються відносною незалежністю і стабільністю існування,  мо-
жуть бути відокремлені від інших матеріальних цінностей і переміщені зі сфери власності 
певного суб’єкта у володіння іншої особи, що саме й характеризує означену вище влас-
тивість предмета бути окремим цілим. Отже, не можна вкрасти окрему властивість пред-
мета.  (Див.: Навроцький В. Чи можна вкрасти електроенергію? // Предпринимательство, 
хозяйство и право. — 2000. — № 8. — С. 45). На думку О.М. Омельчука, енергія — це не 
сама матеріальна річ, а здатність матеріальних систем виконувати роботу при зміні сво-
го стану на матеріальний об’єкт, це атрибут матеріальних об’єктів, міра руху матерії, а не 
сама матерія (Див.: Омельчук О.М. Контрабанда за кримінальним правом України: Автореф.  
Дис. …канд. юрид. наук / Львівський національний університет імені Івана Франка. — Львів, 
2002. — С. 67).
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диційних паливно-енергетичних ресурсів). Така 
позиція узгоджується з положеннями ст. 1 Закону 
від 20 лютого 2003 р. № 555-ІV «Про альтернативні 
джерела енергії», згідно з якою альтернативні дже-
рела енергії — це поновлювані джерела, до яких на-
лежать енергія сонячного випромінювання, вітру, 
морів, річок, біомаси, теплоти Землі та вторинні 
енергетичні ресурси, що існують постійно або ви-
никають періодично у довкіллі.

По-третє, особливості використання альтер-
нативних джерел енергії безпосередньо впливають 
на зміст специфічних ознак предмета злочину, пе-
редбаченого ст. 1881 КК. Ці особливості зумовлені, 
зокрема, природними умовами, серед яких: 1)  за-
лежність виробленої енергії від атмосферних та 

інших умов довкілля; 2) наявність водних ресурсів 
малих річок, необхідних для роботи гідроенерге-
тичного обладнання; 3) наявність біомаси, кіль-
кість якої залежить від обсягів щорічних урожаїв; 
4) наявність геотермальних джерел та свердловин, 
придатних для виробництва та використання гео-
термальної енергії; 5) наявність теплових викидів, 
обсяги яких залежать від функціонування підпри-
ємств промисловості; 6) періодичність природних 
циклів, внаслідок чого виникає незбалансованість 
виробництва енергії; 7) необхідність узгодження 
та збалансування періодичності передання обсягів 
енергії, зокрема електричної, виробленої з альтер-
нативних джерел, в об’єднану енергетичну систему 
України.

S u m m a r y
Touches on the issue on specification of the object of crime, provided for by Art. 1881 of the Criminal Code of Ukraine, presents 
definition for “electric” and “thermal” powers as well as analyses essence of these notions.

До відома авторів
Редакція «Вісника Верховного Суду України» при-

ймає до розгляду авторські оригінали обсягом не більше 
одного авторського аркуша (40 тис. знаків) українською 
мовою, надруковані на одній стороні аркушів формату 
А4 через 1,5 інтервала та записані на електронному но-
сії програмою Microsoft Word у форматах RTF або DOC. 
Сторінки авторського оригіналу повинні бути пронуме-
ровані. Рукописні оригінали не приймаються.

Оригінал має бути обов’язково підписаний автором 
(усіма співавторами). Кожному із авторів слід подати 
підписану фотографію розміром до 10х15 см, віддруко-
вану на фотопапері без тиснення, а також короткі ан-
кетні дані: повністю прізвище, ім’я та по батькові, місце 
роботи, посада, вчений ступінь, адреса (із зазначенням 
поштового індексу та адміністративного району, в тому 
числі у місті), домашній, службовий і мобільний телефо-
ни, факс, адресу електронної пошти, ідентифікаційний 
номер. Ілюстрації (фотографії) до тексту також повинні 
супроводжуватися відповідними підписами.

Відповідно до п. 3 постанови президії ВАК України 
від 15 січня 2003 р. №7-05/1 на рецензування прийма-
тимуться лише наукові статті, які мають такі необхідні 
елементи: постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячується означена стат-
тя; формулювання цілей статті (постановка завдання); 
виклад основного матеріалу дослідження з повним об-
ґрунтуванням отриманих наукових результатів; виснов-
ки з проведеного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у цьому напрямі.

Разом із текстом статті має бути подано стислу ано-
тацію обсягом не більше п’яти речень (у середньому — 
500 друкованих знаків) українською мовою (по можли-
вості — також англійською), а також рішення кафедри 
вузу чи відділу наукової установи про рекомендацію 
статті до опублікування.

Якщо статтю або окремі її фрагменти (цитати, епі-
граф тощо) перекладено українською мовою з росій-
ської, англійської або іншої іноземної мови, необхідно 
подати ксерокопію оригіналу.

Авторам слід уважно ставитися до оформлення 
посилань на літературні джерела: зазначати прізвища 
авторів, укладачів, відповідальних редакторів та ін., 
видавниц тво, рік і місце видання, загальну кількість 
сторінок або номер сторінки, з якої взято цитату. Всі 
бібліографічні елементи іноземних джерел портібно по-
давати мовою оригіналу, долучаючи до статті ксерокопії 
титульних сторінок цих видань. Нумерація виносок має 
бути єдиною для всієї статті (а не для кожної сторінки 
окремо), наводити їх слід на відповідних сторінках, а не 
в кінці статті.

При посиланні на нормативно-правовий акт необ-
хідно зазначати його повну назву, дату прийняття, номер 
(для відомчих — коли і ким затверджено), коли й за яким 
номером зареєстровано в Міністерстві юстиції України, 
а також офіційне джерело опублікування первісного тек-
сту та змін і доповнень.

Автори не повинні передавати свої матеріали іншим 
виданням до вирішення питання про їх опублікування у 
«Віснику Верховного Суду України». Відповідальність та 
достовірність інформації, що міститься в опублікованих 
матеріалах, точність посилань на нормативні акти й інші 
джерела несуть автори. Редакція може не поділяти їхню 
позицію.

Рукописи повертаються лише в разі, коли буде ви-
знано доцільним їх доопрацювання. Редакція має право 
редагувати, скорочувати надіслані матеріали та змінюва-
ти їхні назви з подальшим погодженням із автором.
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Українські правники з 1997 р. святкують 
День юриста 8 жовтня. У В.І. Кононенка на-
передодні професійного свята є ще одне — 
7  жовтня 1963 р. він почав працювати суд-
дею. Віктор Іванович згадує:

— У той час суддів місцевих судів оби-
рали на основі загального  виборчого пра-
ва. І  під час стажування, ще до закінчення 
інституту, мене обрали народним суддею. 
Я тоді багато працював, адже знав, що, крім 
мене, в районі, де проживало майже 40 тис. 
осіб, іншого судді немає. Скажу чесно: спо-
чатку було важко, відчував величезну відпо-
відальність. Я  ніколи не йшов на компроміс 
зі своєю честю і совістю. Можу порекомен-
дувати молодим суддям: завжди виконуйте 
свою відповідальну роботу, не відступаючи 
від закону. Усе залежить, передусім, від вас. 
Якщо ви від самого початку не допустите 
незаконного втручання у свою професійну ді-
яльність, вас поважатимуть і колеги, й інші 
люди. Сила судді — у його совісті.  Прийняті 
закони і  справедливі рішення повинні не 
лише  утверджувати істину і знищувати 
зло, але й творити добро.

Допомагали молодому судді Кононенку 
наставники — судді Кримського обласного 
суду Є.Я. Аніщенко, А.А. Авраменко, В.І. Кор-
кішко, І.А. Качалов. І Віктор Іванович завжди 
згадує їх із вдячністю.

Кононенко, як багато хто з суддів, 
пам’ятає свої перші вироки. Однією з пер-

ших розглядав справу про розлучення та 
поділ майна. Він збільшив частку майна ма-
тері, з якою залишалося троє дітей, і віддав 
їм піаніно. Суд вищої інстанції це рішення 
скасував. Лише з часом, коли чинне зако-
нодавство почало охороняти інтереси не-
повнолітніх, з’ясувалося, що рішення судді 
В.І. Кононенка було справедливим. Змінено 
вирок і в першій розглянутій ним кримі-
нальній справі про розкрадання держав-
ного майна  — пом’якшено міру покарання 
стосовно декого з підсудних. Більше рішень, 
прийнятих Віктором Івановичем, не зміню-
вали й не скасовували. Такими показниками 
міг би пишатися кожен суддя. 

Пригадує В.І. Кононенко, як він, молодий 
і принциповий суддя, відчув, що таке партій-
ний тиск і «телефонне право». У Керчі в шіст-
десяті роки минулого століття працював 
відомий хірург, спеціаліст високого класу, 
фронтовик. Після смерті дружини він почав 
зловживати спиртними напоями і скоїв ху-
ліганські дії щодо свого сусіда — керівника 
одного з  місцевих підприємств. Лікаря було 
затримано. А перед засіданням суду почали 
телефонувати з міськкому партії та райви-
конкому з категоричними вимогами засто-
сувати до хулігана адміністративний арешт 
строком на п’ятнадцять діб. Партійним пра-
цівникам дуже хотілося руками судді про-
вчити того, хто посмів сваритися із  впливо-
вою особою. Але суддя Кононенко не дозво-

Народився Віктор Іванович Кононенко 
12 серпня 1937 р. в с. Воскресенці Приазов-
ського району Запорізької області.

Трудову діяльність розпочав у 1956 р. 
Закінчивши Запорізьке  ремісниче училище 
№ 4, працював у місцевому колгоспі.

У 1956 р. був призваний до лав Радян-
ської Армії і проходив строкову службу 
в  прикордонних військах. Після демобіліза-
ції в  1959 р. навчався у Харківському юри-
дичному інституті.

З 1963 р. по 1969 р. працював народним 
суддею, головою Орджонікідзевського ра-
йонного народного суду м. Керчі Кримської 
області. Потім Віктора Івановича обрали 
суддею Кримського обласного суду. У 1971 р. 
обійняв  посаду заступника начальника від-
ділу юстиції виконавчого комітету Кримської 
обласної Ради народних депутатів.

У 1979 р. В.І. Кононенко був обра-
ний суддею Верховного Суду Української 
РСР, а  в  1989  р. — суддею Верховного 
Суду СРСР, де  й працював до повернення  
в Україну 1992 р. У 1992 р. став старшим кон-
сультантом відділу з  питань законодавства 
і законності Секретаріату Верховної Ради 
України. У  1993  р. Віктор Іванович знову по-
вернувся до суддівської роботи. Його обрали 
суддею Верховного Суду України, а в 1996 р. — 
заступником голови судової колегії у кримі-
нальних справах цього Суду.

Член президії Верховного Суду України. 
Суддя вищого кваліфікаційного класу. 

Нагороджений медаллю «За доблесну 
працю» (1970 р.), орденом «За заслуги» ІІІ 
(1998 р.) та ІІ ступенів (2002 р.). За заслуги 
у  зміцненні соціалістичної законності і пра-
вопорядку та активну участь у громадському 
житті Указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 11 серпня 1987 р. йому присвоєно по-
чесне звання «Заслужений юрист України».  
В.  Кононенко є одним з авторів Концепції 
судово-правової реформи в Україні, брав 
участь у підготовці текстів законів України 
«Про статус суддів», «Про адвокатуру», «Про 
міжнародний комерційний арбітраж» та ін. 
Був членом робочої групи при Раді Європи 
з розробки Європейської хартії про закон 
«Про статус суддів».

Нині працює арбітром Міжнародного ко-
мерційного арбітражного суду при Торгово-
промисловій палаті України, суддею третей-
ського суду при «Укркоопспілці».

До 70-річчя 
с у д д і  В е р х о в н о г о  С у д у  У к р а ї н и  у  в і д с т а в ц і 

Віктора Івановича КОНОНЕНКА 

У музеї Верховного Суду України зберігається мініатюрний дерев’яний будиночок 
із написом: «Хай ця різьба по дереву нагадує служителям Феміди про співвітчизників, 
яким подали руку допомоги». Його надіслав на адресу Верховного Суду України Іван І.  
Хлопець був причетний до бійки, що призвела до тяжких наслідків, і засуджений до 
позбавлення волі на тривалий строк, а Верховний Суд пом’якшив покарання. У роз-
гляді його касаційної скарги у найвищому судовому органі брав участь і Віктор Іва-
нович Кононенко. Мабуть, саме такі приємні несподіванки і є яскравим прикладом 
людської вдячності й поваги до нелегкої праці судді.

СОВІСТІ…»

«СИЛА
СУДДІ —

У ЙОГО



лив маніпулювати собою. Він оцінив ситуа-
цію і, будучи ще й гарним психологом, зміг 
зрозуміти стан чоловіка після непоправної 
втрати (смерті коханої дружини), тому при-
значив аде кватне покарання за провину  — 
штраф. Так Віктор Іванович захистив людину 
від ганьби та можливих утисків, а суд — від 
тиску партійних працівників. 

Проте принциповість і чесність не за-
вжди були на користь самому судді. Віктора 
Кононенка викликали на бюро міськкому 
партії і прийняли рішення відкликати з по-
сади народного судді за «безпринципо-
ве ставлення до боротьби з негативними 
елементами». Але Віктор Іванович із честю 
вийшов із цієї ситуації: довів свою позицію 
обкому партії і домігся скасування рішення 
міськкому.

Про В.І. Кононенка як про чесну й по-
рядну людину розповідає Голова Верхов
ного Суду України у відставці Віталій Фе
дорович Бойко:

— Літо 1959 року… Серед абітурієн-
тів Харківського юридичного інституту 
важко було не помітити підтягнутого, 
стрункого військовослужбовця строкової 
служби. Вступні іспити ми складали в  од-
ному потоці. Я звернув на нього увагу, а піз-
ніше ми познайомилися. Віктор Кононенко 
виявився чудовим і надійним товаришем. 
Ми вчилися в одній групі чотири з поло-
виною роки. Більше того, на другому курсі 
жили  разом на квартирі. Усі обов’язки по 
господарству в нас були розподілені. Вітя 
завжди дисциплінований, надзвичайно 

уважний до товаришів. Є в нього чудова 
риса: ніколи не відмовляти в допомозі. 
А  якщо пообіцяє — обов’язково зробить. 
Ми  завжди ділилися гостинцями з дому. 
Я й досі пам’ятаю смак домашнього масла, 
яким Вітя мене пригостив (до чого ж воно 
мені сподобалося!). 

Віктор завжди був активним і добро-
совісним. У ті часи студентів у вересні на-
правляли допомагати колгоспам. Нас, сту-
дентів юридичного інституту, приймали 
охоче, знали, що до роботи ставитимемось 
відповідально і що неприємностей не буде. 
На квартирі ми жили вп’ятьох — якраз 

 бригада. Зранку йшли на за-
няття, після обіду  — на ово-
чеві бази розвантажувати 
вагони. Було важко, але це нас 
загартувало. 

З нашого потоку осіб два-
надцять вирішили пов’язати 
свою долю із судочинством. 
Серед них були й ми з Віктором. 
Зустрілися під час державних 
іспитів у грудні. Пригадую,  
як нас, молодих юристів, тур-
бувало питання подвійної 
оплати: на складання дер-
жавних іспитів ми поверну-
лися, вже маючи посвідчення 
народних суддів і отримавши 
зарплату, а тут ще й сти-
пендію за два місяці виплати-
ли. Тому й думали: наскільки 
це законно? Почали радити-
ся і вирішили, що стипендію 
слід повернути. Але в касі нас 
 заспокоїли.

Доля розвела нас на бага-
то років і звела вже у Верхов-
ному Суді України, коли мене 

обрали Головою цього Суду, а Віктор Івано-
вич працював заступником голови судової 
колегії у кримінальних справах. 

Я часто прислухався до його думок. Ві-
ктор Іванович ініціював розв’язання деяких 
проблем колективу. Він приходив і казав: 
«Тут у нас непорядок», допомагав подивити-
ся на проблему очима колективу. Як керівник, 
я це дуже цінував. 

У Віктора Івановича чудова сім’я. Бува-
ючи в них на родинних святах, відчуваєш, як 
його  люблять і поважають близькі, які в них 
доброзичливі стосунки.

Життєвий шлях В.І. Кононенка є при-
кладом того, чого може досягти особистість, 
маючи певний хист і такі високі моральні 
якості. Недаремно кажуть, що талановита 
людина талановита в усьому.

Віктора Івановича завжди поважали. 
Не випадково ще за часів Радянського 
Союзу його обирали на відповідальні по-
сади, зокрема керівником громадського 
об’єднання. 

Високого професійного рівня В.І. Ко-
ноненку допомагали досягти колеги-судді 
Верховного Суду УРСР В.Я. Ярославський, 
В.М. Загороднюк, Ф.В. Бєлах, Л.М. Чайков-
ський, О.М. Якименко.

— У той час Верховний Суд розглядав ба-
гато справ по першій інстанції, чого зараз 
законом не передбачено, — зауважує Віктор 
Іванович. — Думаю, що це неправильно. Від 
такої практики не слід було відмовлятися, 
адже є дуже складні справи, яких у районних 
судах належним чином не розглядають.

Згадує він і ті справи, що розглядав, 
будучи суддею Верховного Суду СРСР. Це 
справи першого секретаря Каракалпацько-
го обкому Компартії Узбекистану Камалова, 
керівника Народного фронту «Крунк» Нагір-
ного Карабаху Манучарова та ін.Подружжя Кононенків (1964 р.)

Віктор Іванович Кононенко та Віталій Федорович Бойко — друзі ще зі студентських років



Набутий досвід суддя Кононенко засто-
совував, працюючи старшим консультантом 
відділу з питань законодавства і законності 
Секретаріату Верховної Ради України. Він 
очолив робочу групу з розробки Концепції 
судово-правової реформи, яка була схва-
лена Верховною Радою. Мета концепції  — 
створення правових передумов гарантії 
з боку держави принципу верховенства 
права, утвердження судової влади, яка б 
захищала права і свободи людини, а також 
структури судів та системи перегляду судо-
вих рішень.

В.І. Кононенко активно 
працював у Центрі Верхов-
ного Суду України по під-
вищенню кваліфікації суд-
дів та працівників апарату, 
надавав методичну допо-
могу суддям обласних та 
апеляційних судів.

Розмірковуючи про су-
дово-правову ре форму, про 
те, яким повинен бути суд, 
Віктор Іванович вважає, що 
відповідь на ці питання ви-
кристалізувалась у поглядах 
людей, які роками чекають 
на розгляд своїх справ: 

— Чого хоче громадянин від суду? Щоб 
справу розглядали за місцем його проживан-
ня. Щоб державне мито було доступним і 
відповідало його матеріальному станови-
щу. Щоб судді були справедливими і неупе-
редженими, вирішували справи у встанов-
лений законом строк. Якщо ж прийняте 
ними рішення не задовольняє позивача, то 
мають бути гарантії, що справу перегляне 
суд вищої інстанції і його порушені права 
будуть поновлені. А головне — щоб рішення 
суду було виконане. Для громадян важливий 
зміст правосуддя, а не його форма.

Найважливішим фактором гарантії не-
залежності судді, прийняття справедливого 
рішення, на мій погляд, є перевірка громадя-
нами цього процесу шляхом гласності. Це 
стимулює суддю контролювати свою по-
ведінку, зобов’язує виконувати норми закону 
та свою головну місію — бути справедливим 
до всіх. Суд над людиною передбачає її право 
пояснити судді та співгромадянам свої вчин-
ки, розраховуючи при цьому на розуміння суду. 
І ще одна важлива обставина: за умови пуб-
лічності істотно знижується можливість 
засудження невинного чи призначення надто 
суворого покарання. Це надзвичайно акту-
ально нині, коли з політичних міркувань при-
тягують до кримінальної відповідальності 
осіб за явно незаконних підстав, зводять 
у суді  рахунки з політичними опонентами.

У залі засідань Верховного Суду СРСР  
(Москва, 1990 р.)

Суддя Верховного Суду України (2001 р.)



Пригадую, у травні 2002 р. у Страсбурзі 
за ініціативи компетентних органів США 
відбулася конференція, на якій були присутні 
керівники судів майже всіх країн світу. Від суд-
дів чекали відповіді на одне питання: як вони 
ставляться до того, що суди в США будуть 
розглядати справи стосовно осіб, визнаних 
винними в тероризмі, в особливому режимі? 
Тобто особливим складом суду, без участі за-
хисту, без права на оскарження вироку.  Після 
відомих трагічних подій американці мали 
на меті заручитися підтримкою світового 
співтовариства. Але вони її не отримали. На 
конференції всі доповідачі, в тому числі й від 
України, заявили, що хто б не сидів на лаві під-
судних, до нього має бути застосовано  закон 
і під час розгляду справи він повинен бути 
забезпечений у процесуальному відношенні 
всіма формами захисту, які існують у законо-
давстві.

Цей приклад я навів не випадково. Розви-
нена правова держава просила у світового 
юридичного співтовариства дозволу на по-
рушення прав людини в цьому винятковому 
випадку, але не отримала його. Це безпосе-
редньо стосується того, що відбувається 
нині в нашій країні.

Авторитет судової системи значною мі-
рою залежить і від ставлення до неї держави. 
Нині почастішали випадки неповаги до суду 
й закону. Посадові особи, політики, зокрема й 
народні депутати, публічно висловлювали не-
гативне ставлення не лише до судових рішень, 
але й до закону. Подібні  небезпечні дії та їх без-
карність можуть негативно позначатися на 
стабільності в суспільстві. Тому вважаю, що 
необхідно вжити всіх можливих заходів для 
того, щоб повага до Закону стала частиною 
ідеології суспільства. Правове виховання слід 
зробити одним з основних напрямів діяльнос-
ті суспільства та виховання громадян.

Здавалося б, усе просто. Є професіо-
нали високого рівня, які мають досвід і ба-
жання використовувати його й надалі. Та 
чомусь можновладці не поспішають брати 
цього до уваги. Стає зрозумілою позиція Ві-
ктора Івановича Кононенка щодо ставлення 
до виходу у відставку: особа, яка досягла 
шістдесятип’ятирічного віку, не повинна 
обов’язково йти у відставку, а має отримати 
на це право і самостійно вирішувати, як його 
використати. Суддя у відставці В.І. Кононен-
ко продовжує активно працювати, він надає 
консультації, цікавиться життям країни, бере 
в ньому участь. Крім того, має більше вільно-
го часу, який з великим задоволенням при-
свячує своїй родині.

Про вміння Віктора Івановича поєдну-
вати роботу й особисте життя розповідає 
Віктор Вікторович Кудрявцев, заступник 
Генерального прокурора України:

— Познайомилися ми з Віктором Івано-
вичем Кононенком у 1984 р. Я усвідомлював, 
що батько дівчини, яку я покохав, — суддя 
Верхов ного Суду УРСР. Але оцінював майбут-
нього тестя, насамперед, як людину. Що вра-
зило в ньому — це толерантність, уважне 
ставлення до інших, оцінка їх психологічно-
го стану, виваженість при формуванні своєї 
точки зору, та головне — створення пози-
тивного сімейного клімату, який пізніше гар-
монізував наші взаємини. 

Коли ми познайомилися ближче, то я по-
бачив у ньому професіонала. Був кілька разів 
у Віктора Івановича на роботі, бачив, як він 
ставиться до розгляду справ. Для мене суддя 
Верховного Суду — це, передусім, юрист висо-
кої кваліфікації. І всі документи, підготовлені 
В.І. Кононенком, я розглядав як взірцеві. Вмін-
ня лаконічно, чітко, грамотно, ґрунтовно 
викладати суть проблеми було притаманне 
Віктору Івановичу, як і всім суддям Верховного 

Суду. Я переймав у нього професійний стиль 
викладу документів. До Віктора Івановича за-
вжди звертаються за порадою і підтримкою. 
І він для всіх знаходить час, щоб і вислухати, і 
допомогти. 

У родинному колі Віктора Івановича осо-
бливо поважають і люблять. Вони зі Світла-
ною Павлівною дуже красива пара, наділена 
найкращими людськими якостями, кохають 
одне одного, дуже люблять дочку і онуків. 
Я  вважаю, що мені пощастило в житті не 
лише тому, що в мене чарівна дружина, але 
й тому, що в неї дуже гарний батько. Віктор 
Іванович і Світлана Павлівна для нас із Окса-
ною завжди були прикладом взаємної поваги 
та любові. Віктор Іванович ніколи не конфлік-
тує, у критичних ситуаціях робить усе мож-
ливе, щоб заспокоїти людину та розрядити 
обстановку. 

Таким знають В.І. Кононенка рідні й друзі, 
колеги та знайомі. Вони люблять його і пова-
жають за доброту й порядність, чуйність і до-
брозичливість, високий професіоналізм і від-
даність своїй справі. Впевнена, що 12 серпня, 
у день сімдесятилітнього ювілею Віктора Іва-
новича, на його адресу звучало багато теплих 
і щирих слів. 

Під час міжнародної конференції у м. Будапешті (2001 р.). В.І. Кононенко — другий праворуч

Какою нежностью согрета!
Теплом любви окружена!
И нет сомненья — ценит это
Всегда любимая жена.

(В. Кононенко, з сімейного альбому)

Тетяна Пелешенко

Колектив суддів Верховного Суду Укра-
їни та працівники апарату приєднуються 
до щирих побажань і зичать шановному 
ювіляру довголіття, творчої наснаги, 
сімейного затишку. Нехай бажання тво-
рити добро та утверджувати справедли-
вість не залишає Вас, Вікторе Івановичу, й 
надалі!



16 липня 2007 р. Верховний Суд України з робочим візитом 
відвідали представники Секретаріату Ради Європи (далі — РЄ).  
До складу Передвиборчої оціночної місії  (далі — Місія) згідно 
з рішенням Генерального секретаря РЄ Тері Девіса увійшли Се-
кретар Венеціанської комісії Джанні Букіккіо, заступник Секре-
таря Венеціанської комісії Томас Маркерт, начальник управлін-
ня Директорату з політичних питань і співробітництва Данііл 
Кохабо, заступник представника Генерального секретаря РЄ в 
Україні Наталія Вутова. В зустрічі взяли участь в.о. голови Судо-
вої палати в адміністративних справах Верховного Суду Украї-
ни Олександр Терлецький, перший заступник голови Вищого 
адміністративного суду України (далі — ВАСУ) Микола Сірош, 
суддя ВАСУ, секретар пленуму ВАСУ Михайло Смокович, рад-
ник Першого заступника Голови Верховного Суду України Вік-
тор Потапенко та в.о. начальника відділу міжнародного співро-
бітництва Верховного Суду України Наталія Напрієнко.

Метою візиту було обговорення з представниками україн-
ської влади заходів із співробітництва, які РЄ може допомогти 
організувати у вересні 2007 р. в контексті підготовки достроко-
вих парламентських виборів. 

«Під час перебування в Києві Місія планує зустрітися з 
представниками Секретаріату Президента України, Кабінету 
Міністрів України, Міністерства закордонних справ України, 
Конституційного Суду України, Центральної виборчої комісії, 
а також Комітетом виборців України та іншими неурядовими 
організаціями, що формуватимуть групи національних спосте-
рігачів. — зазначив Джанні Букіккіо. — Ми хочемо поділитися 
досвідом у розв’язанні проблем різних країн». Він також пові-
домив, що у вересні цього року Венеціанська комісія пропонує 
провести заходи, які сприятимуть проведенню дострокових 
парламентських виборів в Україні. Зокрема, протягом першої 
декади вересня планується провести конференцію, присвяче-
ну вирішенню виборчих спорів, в якій візьмуть участь як зару-
біжні експерти, так і судді окружних та апеляційних адміністра-
тивних судів з усіх регіонів України. 

Олександр Терлецький привітав присутніх і подякував 
представникам РЄ, зокрема Венеціанської комісії, за допомогу 
у вирішенні проблем, що виникають у суспільно-політичному 
житті держави. «Ми розуміємо роль адміністративної юстиції у 

вирішенні можливих конфліктів, — зазначив він. — Якщо рані-
ше всі правові проблеми, що стосувалися виборчого процесу, 
вирішувалися у Верховному Суді України, то зараз у стрій су-
дочинства стала адміністративна юстиція. Тому вирішення цих 
проблем переміщується до ВАСУ. При цьому найбільший тягар 
падає на суди першої та апеляційної інстанцій».

Відповідаючи на запитання, Микола Сірош розповів про 
розвиток адміністративної юстиції. Розпочавши свою діяль-
ність у січні 2005 р. при неповному складі суддів та відсутності 
окружних і апеляційних адміністративних судів, уже через рік 
ВАСУ витримав серйозне випробування під час розгляду спра-
ви про завершення виборчого процесу в Україні. «Протягом 
короткого часу ВАСУ набув досвіду і здійснив ряд важливих 
заходів, спрямованих на поліпшення стану розгляду справ, 
пов’язаних із виборчим процесом», — зауважив він. Так, 2 квіт-
ня 2007 р. Пленум ВАСУ прийняв постанову «Про практику 
застосування адміністративними судами положень Кодексу 
адміністративного судочинства України під час розгляду спо-
рів щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи 
процесом референдуму», яка доведена до відома усіх суддів. 
На сьогоднішній день утворено 6 із 27 окружних та 6 із 7 апе-
ляційних адміністративних судів. Також утворено Науково-
консультативну раду при ВАСУ, яка нараховує 46 членів із числа 
висококваліфікованих фахівців у галузі права. У червні 2007 р. 
відбувся семінар, присвячений процесуальним особливостям 
розгляду виборчих справ. ВАСУ також активно співпрацює із 
суддями Судової палати в адміністративних справах Верховно-
го Суду України. Адміністративна юстиція України ще досить 
молода, тому досвід і допомога представників Венеціанської 
комісії будуть корисними.

Сторони обговорили організаційні заходи щодо прове-
дення конференції для суддів адміністративних судів, участь 
у яких братимуть представники Венеціанської комісії, ВАСУ та 
Верховного Суду України.

Підсумовуючи виступи учасників робочої зустрічі, Олек-
сандр Терлецький подякував за змістовну розмову і запевнив 
присутніх, що проведення конференції сприятиме підготовці 
суддів до вирішення правових конфліктів, які можуть виникну-
ти під час виборчої кампанії.
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