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На сьогодні в Україні у сфері здійснення пра-
восуддя склалася надзвичайно тривожна ситуація, 
яка у багатьох аспектах є кризовою або наближаєть-
ся до такої. Суд, основне призначення якого — за-
хист прав і свобод людини, за нинішніх політич-
них та соціальних умов позбавляють можливості 
функціонувати як справедливий, незалежний та 
неупереджений судовий орган. Складність ситуації  
засвідчують численні звернення народних депутатів 
і їхніх виборців із проханням забезпечити розгляд 
конкретної справи за законом. В абсолютній біль-
шості з них ідеться про таке: я не прошу прийняти 
рішення на користь певної сторони, я прошу, щоб 
суд справу розглянув за законом. У цьому і вияв-
ляється трагізм та парадокс ситуації.

 Здебільшого причину такої ситуації поясню-
ють незадовільною діяльністю конкретних судів 
та суддів, але таке бачення проблеми, на моє пе-
реконання, дуже спрощене і поверхове. Насправді 
прояви недобросовісності, зловживань та інших 
порушень з боку деяких суддів, які, на жаль, є і на 
які, безсумнівно, має бути відповідне правове реа-
гування, — це лише один із цілого комплексу чин-
ників, що визначають нинішню ситуацію у сфері 
здійснення правосуддя. До того ж, вони є наслідком 
глибших процесів, зокрема: політичної та соціаль-
ної нестабільності; високого рівня корумпованості 
суспільних відносин; фактичної залежності суду від 
інших органів державної влади; недосконалості за-
конодавства, його безсистемності, суперечливості, 
не завжди продуманого внесення змін до нього. 

Сподіваюся, ми всі усвідомлюємо те, що нега-
разди у сфері правосуддя є не лише проблемами 
судової влади і суддів. Суд і судді не існують поза 
системою державної влади, вони не ізольовані від 
інших інститутів і суб’єктів владних повноважень. 
Про це, зокрема, переконливо свідчать замовні 

судові рішення у так званих рейдерських справах. 
Вжиттям певних організаційних та правових захо-
дів кількість випадків використання судів у не-
правомірному захопленні чужої власності вдалося 
зменшити. Але без загальної зміни політичної, еко-
номічної, правової ситуації цю проблему остаточно 
не вирішити.

Серед великої кількості проблем, які актуаль-
ні для сфери правосуддя сьогодні, хочу зауважи-
ти на таких. Передусім, це підрив правових засад 
здійснення правосуддя штучною політизацією 
цієї сфери, намаганням використати суд як засіб 
політичної боротьби або боротьби за власність. 
Прагнення мати «ручний» суд або «свого» суддю, 
по суті, означає приватизацію правосуддя. Запи-
тую себе і вас: невже прихильники такого підхо-
ду не розуміють, що для нормального життя у 
демократичній правовій державі альтернативи 
незалежному і справедливому суду немає? Невже 
ті, хто прагнув і прагне контролювати суд, вва-
жають, що будуть вічно при владі і що збудована 
під приватний інтерес система завтра не перейде 
під контроль нового власника? 

Уразливим вітчизняне правосуддя робить існу-
юча, як правило узаконена, залежність суду від ін-
ших органів державної влади. Так, у залежність від 
органів виконавчої влади суд ставить установлений 
порядок організаційного, фінансового, матеріально-
технічного забезпечення діяльності судів, соціаль-
но-побутового забезпечення суддів та працівників 
суду. Для поліпшення ситуації слід невідкладно:

− Державну судову адміністрацію України ви-
вести із системи органів виконавчої влади і зробити 
її складовою судової влади; 

− запровадити порядок фінансування судової 
влади, який реально забезпечував би її незалеж-
ність. 

Справедливість 
у державі 
може забезпечити 
лише справедливий суд
Із виступу Голови Верховного Суду України Василя Онопенка на засіданні 
Верховної Ради України 23 лютого 2007 р. з інформацією про основні тен-
денції у здійсненні правосуддя, причини кризових явищ у вітчизняному 
судочинстві та засади реформування судової системи України.
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Свого часу, як народний депутат України, я 
вніс відповідний законопроект на розгляд пар-
ламенту. Ще торік, у червні, його прийняли у 
першому читанні конституційною більшістю го-
лосів, однак ухвалення законопроекту в цілому 
чомусь затягнулося.

Не може бути незалежного суду в конкретній 
справі, якщо залежною є судова влада загалом.

Серед найактуальніших проблем у сфері право-
суддя ключовою вважаю відсутність організаційної 
та процесуальної єдності судової системи України. 
На сьогодні в нашій державі, замислимось лишень, 
створено кілька автономних судових систем, які ма-
ють окреме кадрове, фінансове, матеріально-техніч-
не забезпечення, свої органи суддівського самовря-
дування, ради суддів, кваліфікаційні комісії тощо. 
Йдеться про систему господарських судів на чолі з 
Вищим господарським судом України, адміністра-
тивних судів на чолі з Вищим адміністративним су-
дом України і загальних судів на чолі з Верховним 
Судом України.

З усією відповідальністю заявляю: у цьому за-
кладено міну уповільненої дії для правосуддя, дер-
жави і суспільства. Відбувається руйнація єдиної 
судової системи, а з нею державної влади загалом. 
Це негативно позначається на судовому захисті 
прав людини, бо зараз Верховний Суд України у 
багатьох випадках позбавлений дієвих правових 
засобів впливу на забезпечення однакової судової 
практики, на виправлення судових помилок, допу-

щених судами нижчих ланок. Громадянам, зрештою, 
не залишається нічого іншого, як шукати правди в 
Європейському суді з прав людини.

Загроза того, що руйнація єдиної судової сис-
теми України триватиме — вже реальна. Нова ре-
дакція Закону «Про судоустрій України», яку Ко-
мітет Верховної Ради України з питань правосуддя 
21 лютого 2007 р. рекомендував парламенту ухва-
лити в першому читанні, уже передбачає створен-
ня не трьох, а п’яти автономних судових систем: 
системи адміністративних судів, господарських 
судів, кримінальних, цивільних, на вершині кож-
ної — відповідний вищий суд, та незрозумілої сис-
теми, до якої, судячи з усього, повинні входити: 
дільничні, апеляційні загальні суди та Верховний 
Суд України.

Згідно з цим проектом судовий устрій держа-
ви матиме складнішу, громіздкішу конструкцію 
і складатиметься з двох місцевих судів (у тому 
числі з трьох видів окружних судів — криміналь-
ного, адмі ністративного, господарського), трьох 
видів апеляційних судів: адміністративного, гос-
подарського і, так би мовити, загального (з кри мі-
нальних і цивільних справ), чотирьох видів вищих 
спеціалізованих судів: Вищого цивільного суду, Ви-
щого кримінального суду, Вищого господарського 
суду, Вищого адміністративного суду та Верхов-
ного Суду України. А ще згадаймо про систему вій-
ськових судів. Зрозуміти логіку такої побудови піс-
ля її детального вивчення складно навіть фахівцям. 
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А що робити пересічному громадянинові, як йому 
зорієнтуватися у хитросплетінні спеціалізації судів 
та підсудності справ?

 Законопроект створює передумови для право-
вого конфлікту судових систем, оскільки Верхов-
ний Суд України та вищі спеціалізовані суди наді-
ляються однаковим за юридичними наслідками 
правом давати судам нижчого рівня роз’яснення з 
питань застосування законодавства. Крім того, за 
цим законопроектом, усупереч Конституції, Вер-
ховний Суд України фактично перестає бути не 
тільки найвищим судовим органом, а й судовим 
органом загалом, оскільки позбавляється виконан-
ня касаційної функції. 

Рада суддів України, яка представляє весь суд-
дівський корпус, прийняла відповідне звернення 
до Президента України та Верховної Ради України, 
визнавши запропонований законопроект «Про су-
доустрій України» юридично необґрунтованим, іс-
торично невиправданим для України та незрозумі-
лим для її громадян. 

Сподіваюся, що парламент виважено і надзви-
чайно відповідально поставиться до розгляду цьо-
го законопроекту. Адже ті, хто планує запровади-
ти таку систему судів і вважають себе визначними 
архітекторами, мусять усвідомити, що вона може 
поховати і їх під своїми уламками. Але найсумніше 
те, що від цього страждатимуть прості громадяни 
України.

У контексті проблеми єдності судової системи 
особливо хочу акцентувати вашу увагу на питан-
ні доцільності утворення адміністративних судів. 
Створювана система окружних та апеляційних ад-
міністративних судів ускладнює доступ людей до 
правосуддя, оскільки такі суди територіально бу-
дуть розташовані на значній відстані від населених 
пунктів, у багатьох випадках за 100—200 і більше 
кілометрів. Нагадаю, що в області передбачається 
створити окружний адміністративний суд — один 
на всю область. А апеляційні суди «обслуговувати-
муть» по кілька областей. Наприклад, Львівський 
адміністративний апеляційний суд має обслугову-
вати 8 прилеглих областей України. Це ускладнить 
процес звернення до них громадян, їх участь у судо-
вих засіданнях, зумовить для них додаткові фінан-
сові витрати на поштові послуги, проїзд та перебу-
вання у місці розташування таких судів.

Скажіть мені, будь ласка, таке правосуддя є до-
ступним? І це той європейський стандарт, на який 
посилаються ті, хто підтримує такий законопроект. 
Певен, що це далеко не так.

Обґрунтування необхідності утворення окруж-
них судів тим, що це забезпечить незалежність суду 
від впливу місцевої влади, з правової точки зору не 
може вважатися належним і прийнятним. Залеж-
ний суддя — це вже не суддя, в якому б суді він не 

працював — у господарському, цивільному, кримі-
нальному, місцевому чи Верховному Суді. Тому 
проблему слід вирішувати через створення систе-
ми забезпечення незалежності кожного судді, а не 
лише судді певного суду. 

Дехто не втомлюється пояснювати необхідність 
створення окремої системи адміністративних судів 
виконанням пріоритетного завдання, яке для Украї-
ни визначила Рада Європи, а також відповідністю 
такої системи європейським стандартам. Насправ-
ді ж суверенній державі ніхто не може вказувати, 
яким має бути судоустрій чи правова система вза-
галі. Єдине, що нам можуть рекомендувати від-
повідні міжнародні інституції — це забезпечення 
функціонування справедливого суду. Якою систе-
мою судів це буде забезпечено — внутрішня справа 
кожної держави.

Створення окремої системи судів передбачає 
величезні фінансові затрати. У зв’язку з цим вини-
кає запитання: «Де нам за нинішньої скрути взяти 
щонайменше мільярд гривень, щоб лише запусти-
ти функціонування адміністративних судів із по-
над тисячею нових суддів цих судів, у тому числі  
майже ста суддів Вищого спеціалізованого суду?» 
Це при тому, що у Державному бюджеті у ниніш-
ньому році на діяльність судової системи загальної 
юрисдикції передбачено 1 млрд 744 млн грн. І все це 
хтось називає державним підходом до формування 
судової системи. 

Спеціалізація судів не може бути самоціллю, 
сенс такої спеціалізації в іншому — забезпечити на-
лежну якість та ефективність правосуддя, зробити 
його доступнішим для людей.

Мене запитують: «Чи є цьому альтернатива?» 
Звичайно, є! Необхідно зберегти існуючий на сьо-
годні порядок розгляду адміністративних справ, за-
провадивши у місцевих судах спеціалізацію суддів. 
За необхідності кількість суддів у таких судах може 
бути збільшено. 

В апеляційних судах слід створити апеляційні 
палати, які безпосередньо розглядатимуть апеля-
ційні скарги в адміністративних справах. І це без 
збільшення кількості суддів апеляційних загаль-
них судів, оскільки у них на сьогодні наявні майже 
370 суддівських вакансій, а завантаженість цих судів 
невелика — на одного суддю апеляційного суду на 
місяць припадає усього приблизно 10 справ. Для 
порівняння: на суддю місцевого суду нерідко припа-
дає майже 200 справ та матеріалів, а суддя Верхов-
ного Суду України у середньому розглядає 70 справ 
та матеріалів (судді цивільної палати — 150 справ та 
матеріалів). 

Складною проблемою, що перешкоджає належ-
ному захисту прав людей, також є надмірна фор-
малізація судових процедур, ускладнення судового 
процесу, коли процес здійснюється заради процесу. 
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До того ж він надмірно ускладнений. Взяти хоча б 
процесуальний порядок руху господарських справ. 
Під час розгляду в місцевому суді виноситься про-
міжна ухвала, яка оскаржується в апеляційному 
суді. З апеляційної інстанції цю справу повертають 
до місцевого суду, або оскарження направляється 
до Вищого господарського суду України і т.д. Спра-
ву можуть просто «перекидати» місяцями, роками 
із однієї інстанції до іншої і вона залишатиметься 
по суті не вирішеною. Ми повинні спростити судо-
вий процес, і зараз Верховний Суд України працює 
над вирішенням цієї проблеми. 

Усе це та багато інших проблем — результат без-
системного, хаотичного, непродуманого, науково 
необґрунтованого реформування судової системи. 

Вочевидь ті, хто сьогодні визначає напрями су-
дової реформи, не мають чіткого та єдиного принци-
пового бачення майбутнього судового устрою нашої 
країни. Наслідком цього стають небезпечні експери-
менти з кардинального реформування правосуддя. 
За такої ситуації головне наше завдання полягає у 
тому, щоб, по-перше, не допустити руйнації існуючої 
судової системи, по-друге, максимально використа-
ти її можливості для удосконалення правосуддя. 

Дехто може оцінити таку позицію, як гальму-
вання судової реформи, а як на мене, то це — ро-
зумний, виважений і державний підхід до справи.

 Ключовим при здійсненні судової реформи є 
вирішення питань, пов’язаних із судовим проце-
сом. Саме процес (процедури) визначає сутність 
правосуддя. А його створили таким, що він бук-
вально вимучує суддів та інших працівників суду, 
замордовує людей. Результат такого процесу, на 
жаль, очевидний. 

Тому, розпочинаючи реформування судової 
системи, насамперед потрібно визначитися зі зміс-
том судового процесу, його предметом і видами, а 
вже потім під відповідні функції правосуддя вибу-
довувати систему судових органів. У нас же рефор-
мування здійснюється за іншим підходом: утворю-
ються відповідні суди, а згодом під них підганяється 
процес. Саме таке ми спостерігаємо на прикладі ад-
міністративних судів. Це всеодно що воза постави-
ти попереду коней, а не навпаки. 

Непродуманість реформування судового проце-
су призвела до того, що на розгляді Верховного Суду 
України зараз перебуває більше 40 тис. цивільних 
справ. Люди роками чекають, доки їхні справи роз-
глянуть в касаційній інстанції. А це вже формаль-
ність і профанація касації. Така ситуація склалася 
не з вини суддів Судової палати у цивільних спра-
вах, які сьогодні працюють на межі фізичних і пси-
хологічних можливостей. Повторюю, на кожного з 
них припадає на місяць майже по 100—200 справ 
і матеріалів. Проблема породжена непродуманим 

законодавчим регулюванням касаційного розгляду 
цивільних справ. До речі, більшість рішень Євро-
пейського суду з прав людини, в яких констатовано 
порушення судами України Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, стосують-
ся порушення розумного строку розгляду справи в 
суді. Таких рішень Європейський суд у 2005 р. ухва-
лив 6, а в 2006 — 8. 

З огляду на це я вдячний депутатам Верхов-
ної Ради України за прийнятий напередодні закон, 
який дасть змогу здійснити касаційний розгляд цих 
справ уже найближчим часом. Я розумію, що кар-
динальне вирішення проблеми щодо касаційного 
перегляду судових рішень попереду, але я також 
переконаний, що спільними зусиллями ми це зро-
бимо, адже нерозумно й необґрунтовано, коли судді 
Верховного Суду України розглядають справи про 
користування туалетом, межею, дрібні справи про 
стягнення штрафів на суму 40, 50, 100 грн. 

Є ще одна нагальна процесуальна проблема, 
що потребує ухвалення відповідного рішення пар-
ламентом. Йдеться про необґрунтоване віднесення 
у 2001 р. до компетенції суду розгляду адміністра-
тивних справ про порушення Правил дорожнього 
руху. Усім відомо, до яких негативних наслідків це 
призвело. Майже половина усіх справ, які розгляда-
ють суди першої інстанції, — справи цієї категорії. 
У 2005 р. їх було 3 млн, а в 2006 р. — уже 4 млн. 
Ситуацію слід виправляти невідкладно — розгляд 
більшості таких справ доцільно передати праців-
никам міліції, залишивши у віданні судів найбільш 
тяжкі порушення Правил дорожнього руху та роз-
гляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність праців-
ників ДАІ у «дорожніх» справах. Прохання до пар-
ламенту — на найближчих засіданнях розглянути 
та ухвалити розроблений за участю Верховного 
Суду України законопроект. За це  парламентарям 
будуть вдячні не тільки судді місцевих судів, а й 
мільйони громадян.

Незважаючи на зазначені недоліки і всю склад-
ність ситуації у вітчизняній судовій системі, я пере-
конаний, що у нас є соціальні, політичні, правові та 
інші передумови для того, щоб в Україні був ство-
рений справедливий суд. У цьому кревно й однако-
вою мірою мають бути зацікавлені не тільки політи-
ки, представники бізнесу і влади, а й усі громадяни. 
Адже абсолютна більшість громадян у будь-якій 
країні хоче жити за визначеними законом прави-
лами, хоче розраховувати на справедливе вирішен-
ня державних і приватних справ, на впевненість у 
завтрашньому дні. І всі ми — незалежно від посад, 
від статків, прагнемо для себе справедливості, яку 
в правовій державі може забезпечити лише спра-
ведливий суд. Суспільству ж важливо жити з таким 
судом уже сьогодні.
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Судова практика 

Рішення у цивільних справах
Доручення є цивільно-правовою угодою, і 

ЦК України 2003 р. передбачено вичерпний пе-
релік підстав, за наявності яких угода може бути 
визнана недійсною.

Щодо доручення як цивільно-правової угоди, 
укладеної до 1 січня 2004 р., застосовуються поло-
ження ЦК України 1963 р., оскільки ці правовід-
носини виникли до набрання новим Кодексом 
чинності й не мають продовжуваного характеру

Ухвала колегії суддів Судової палати  
у цивільних справах Верховного Суду України  
від 30 березня 2006 р.
(в и т я г)

У липні 2004 р. К. звернувся до суду з позовом 
до Ш. про визнання недійсним доручення та усу-
нення перешкод у користуванні власністю.

Позивач зазначив, що на підставі договору 
да рування, посвідченого приватним нотаріусом 
Луту гинського районного нотаріального округу Лу-
ганської області 7 січня 2002 р., йому і Т. на праві 
спільної сумісної власності належить автомобіль 
Nissan Vanette 1988 р. випуску з номером двигуна 
LD 20435431, номером кузова IN 10 AU.

Порушивши право власності К. на спільний ав-
томобіль, Т. 14 листопада 2002 р. видав відповідачу 
Ш. нотаріально посвідчене доручення на право ке-
рування та розпорядження спірним автомобілем, а 
також передав йому автомобіль. 

На підставі зазначеного доручення Ш. отримав 
в органах ДАІ тимчасовий реєстраційний талон на 
право керування автомобілем.

Посилаючись на зазначені обставини, позивач 
просив визнати доручення недійсним та зобов’я-
зати Ш. не чинити йому перешкод у користуванні 
власністю. 

Стахановський міський суд Луганської об-
ласті рішенням від 10 серпня 2004 р., залишеним 
без змін ухвалою Апеляційного суду Луганської 
області від 2 грудня 2004 р., позовні вимоги за-
довольнив: визнав недійсним доручення, видане 
14 листопада 2002 р. Т. на ім’я Ш.; зобов’язав від-
повідача не чинити К. перешкод у користуванні 
автомобілем.

У касаційній скарзі Ш. просив скасувати су-
дові рішення, посилаючись на порушення норм 
матеріального й процесуального закону, а спра-
ву передати на новий розгляд до суду першої ін-
станції.

Колегія суддів Судової палати у цивільних 
справах Верховного Суду України ухвалила, що 
касаційна скарга підлягає задоволенню з таких 
підстав.

Відповідно до статей 202, 203 ЦПК 1963 р. 1* рі-
шення суду має бути законним і обґрунтованим.

Рішення є законним тоді, коли суд, виконавши 
всі вимоги цивільного процесуального законодав-
ства і всебічно перевіривши обставини, вирішив 
справу відповідно до норм матеріального права, що 
підлягають застосуванню до цих правовідносин.

Задовольняючи позов, суд послався на стат-
ті 369, 391 ЦК 2003 р., що регулюють захист права 
приватної власності.

Однак ні судом першої, ні судом апеляційної 
інстанцій не було звернуто уваги на роз’яснення, 
що містяться в п. 2 постанови Пленуму Верховного 
Суду України від 28 квітня 1978 р. № 3 «Про судову 
практику в справах про визнання угод недійсними», 
відповідно до яких угода може бути визнана недій-
сною лише з підстав і з наслідками, передбаченими 
в законі.

Доручення є цивільно-правовою угодою, і ЦК 
2003 р. передбачено вичерпний перелік підстав, за 
наявності яких угода може бути визнана недійсною, 
проте на жодну з них немає посилань у рішенні суду.

Угода, що оспорюється позивачем, укладена 
14 листопада 2002 р.

Відповідно до п. 4 Прикінцевих та перехідних 
положень ЦК 2003 р. положення зазначеного Ко-
дексу застосовуються до цивільних відносин, що 
виникли після набрання ним чинності.

Щодо цивільних відносин, які виникли до на-
брання чинності ЦК 2003 р., положення цього Ко-
дексу застосовуються до тих прав і обов’язків, що 
виникли або продовжують існувати після набрання 
ним чинності.

Оскільки правовідносини виникли до набрання 
новим Кодексом чинності й не мають продовжува-
ного характеру, то суд при розгляді справи мав ке-
руватися положеннями ЦК 1963 р.

Крім того, стороною в угоді, про визнання якої 
недійсною заявлено позов, є Т., однак усупереч ст. 105 
ЦПК 1963 р. суд не вирішив питання про притягнен-
ня його до участі в справі як співвідповідача та не 
вжив заходів до виклику його на судове засідання.

На зазначені порушення норм матеріального та 
процесуального закону не звернув уваги й суд апе-
ляційної інстанції.
*– Втратив чинність, але був чинний на момент виникнення спірних правовідносин.
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З огляду на викладене рішення суду не можна 
визнати законним і обґрунтованим, тому воно під-
лягає скасуванню, а справа — передачі на новий 
розгляд до суду першої інстанції. 

Колегія суддів Судової палати у цивільних спра-
вах Верховного Суду України рішення Стаханов-
ського міського суду Луганської області від 10 серп-
ня 2004 р. та ухвалу Апеляційного суду Луганської 
області від 2 грудня 2004 р. скасувала, справу пере-
дала на новий розгляд до суду першої інстанції.

Підстави для поновлення строку для звернен-
ня до суду за захистом своїх прав у справі про по-
вернення боргу можуть бути доведені будь-якими 
доказами, в тому числі й поясненнями свідків про 
те, що відповідач, ухиляючись від повернення 
боргу, його визнавав

Ухвала колегії суддів Судової палати  
у цивільних справах Верховного Суду України  
від 26 січня 2006 р.
(в и т я г)

У травні 2003 р. З. звернувся до суду з позовом 
до Г. про стягнення суми боргу за договором пози-
ки. Позивач послався на те, що 26 квітня 1999 р. він 
позичив відповідачу 5 тис. доларів США, а 3 липня 
1999 р. — ще 4 тис. доларів США, що підтверджено 
відповідними розписками відповідача. 

Проте в обумовлені терміни Г. боргу не повер-
нув, у зв’язку з чим З. просив стягнути з нього суму 
боргу 47 тис. 700 грн, що є еквівалентною зазначеній 
сумі в доларах США, та 1 тис. 431 грн за простро-
чення виконання грошового зобов’язання.

Святошинський районний суд м. Києва рішен-
ням від 24 грудня 2003 р. позов З. задовольнив ча ст-
ково, стягнувши з Г. 35 тис. 988 грн основного боргу 
та 9 тис. 191 грн за порушення строків виконання 
грошового зобов’язання.

Апеляційний суд м. Києва рішенням від 2 берез-
ня 2004 р. рішення суду першої інстанції скасував 
і ухвалив нове рішення, яким у задоволенні позов-
них вимог З. відмовив у повному обсязі.

У касаційній скарзі З. просив скасувати рішен-
ня апеляційного суду, посилаючись на порушення 
норм матеріального права, а рішення суду першої 
інстанції залишити в силі як помилково скасоване.

Обговоривши наведені у скарзі доводи та пере-
віривши матеріали справи, колегія суддів Судової 
палати у цивільних справах Верховного Суду Украї-
ни дійшла висновку, що касаційна скарга З. підлягає 
задоволенню з таких підстав.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції і ухва-
люючи рішення про відмову у задоволенні позовних 
вимог З., апеляційний суд виходив з того, що він про-
пустив строк звернення до суду без поважних при-
чин, а підстав для поновлення строку немає.

З такими висновками суду апеляційної інстан-
ції погодитися не можна, оскільки їх зроблено з по-
рушенням норм процесуального права.

Посилання З. на те, що протягом 1995—1998 рр. Г. у 
присутності свідків не спростовував наявності у нього 
зобов’язань про повернення боргу, не були перевірені, 
та їм не було дано належної правової оцінки.

Відмовляючи в позові, суд послався на те, що 
З. пропустив процесуальний термін на звернення 
до суду за захистом свого права, проте суд не навів 
обґрунтування, не зазначив, чому дійшов висновку, 
що жоден із документів, які надав З. на обґрунту-
вання своєї заяви про поновлення процесуального 
строку, не свідчить про те, що він не мав змоги звер-
нутися до суду за захистом своїх прав. Таке рішення 
суду апеляційної інстанції не відповідає вимогам 
ст. 314 ЦПК 1963 р.

За таких обставин колегія суддів Судової пала-
ти у цивільних справах Верховного Суду України  
ухвалила, що постановлене на порушення вимог 
норм процесуального права рішення суду апеляцій-
ної інстанції підлягає скасуванню, а рішення суду 
першої інстанції як помилково скасоване — зали-
шенню в силі на підставі п. 3 ст. 334 ЦПК 1963 р.

Керуючись статтями 334, 344 ЦПК 1963 р., ко-
легія суддів Судової палати у цивільних справах 
Верховного Суду України касаційну скаргу З. за-
довольнила: рішення Апеляційного суду м. Києва 
від 2 березня 2004 р. скасувала, рішення Свято-
шинського районного суду м. Києва від 24 грудня 
2003 р. залишила в силі.

Законодавство, що регулює трудові відноси-
ни і, зокрема, ст. 117 КЗпП України, не передба-
чає стягнення заборгованості із заробітної плати 
та середнього заробітку, які виникли у зв’язку з 
невиконанням судових рішень у трудових спо-
рах, а тому суд, установивши, що позовні вимо-
ги фактично стосуються стягнення сум за неви-
конання рішення, у задоволенні такого позову, 
пред’явленого на підставі ст. 117 КЗпП України, 
повинен відмовити

Ухвала колегії суддів Судової палати  
у цивільних справах Верховного Суду України  
від 29 червня 2006 р.
(в и т я г)

У червні К. 2003 р. звернувся до суду з позовом 
до товариства з обмеженою відповідальністю «Ме-
ханомонтаж» (далі — ТОВ) про стягнення серед-
нього заробітку за затримку остаточного розрахун-
ку під час звільнення.

Позивач зазначив, що 3 січня 2001 р. його звіль-
нили з роботи, не виплативши заробітної плати за 
1999—2001 рр. і не провівши остаточного розра-
хунку. 
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Нахімовський районний суд м. Севастополя рі-

шенням від 22 лютого 2002 р. зобов’язав відповіда-
ча виплатити К. 3 тис. 410 грн заборгованості із за-
робітної плати, 387 грн компенсації втрати частини 
заробітної плати та 3 тис. 302 грн за затримку розра-
хунку під час звільнення, всього — 7 тис. 99 грн. 
Проте ТОВ, незважаючи на те що рішення суду на-
брало законної сили, не виплатило всіх належних 
йому сум, тому К. просив задовольнити вимоги на 
підставі статей 116, 117 КЗпП і стягнути середній за-
робіток за затримку остаточного розрахунку.

Нахімовський районний суд м. Севастополя рі-
шенням від 18 травня 2004 р. в позові відмовив.

Апеляційний суд м. Севастополя ухвалою від 
6 жовтня 2004 р. зазначене рішення скасував, а про-
вадження в справі закрив.

У касаційній скарзі К. просив скасувати ухва-
лу апеляційного суду, а справу передати на новий 
розгляд.

Заслухавши доповідача, обговоривши доводи 
скарги та перевіривши матеріали справи, колегія суд-
дів Судової палати у цивільних справах Верховного 
Суду України дійшла висновку, що касаційна скарга 
підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Апеляційний суд, скасовуючи рішення районного 
суду й закриваючи провадження в справі на підставі 
п. 3 ст. 227 ЦПК 1963 р. виходив із того, що по спору 
між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же 
підстав є рішення суду, що набрало законної сили.

Проте з таким висновком апеляційного суду по-
годитися не можна.

Суд установив, що Нахімовський районний 
суд м. Севастополя рішенням від 22 лютого 2002 р. 
справді стягнув на користь К. заборгованість із за-
робітної плати, компенсацію за втрату частини 
заробітної плати, середній заробіток за затримку 
розрахунку під час звільнення.

Однак це рішення суду на час подачі позову не 
було виконано відповідачем повністю, тому К. заявив 
позовні вимоги про застосування ст. 117 КЗпП та 
просив стягнути середній заробіток станом на день 
остаточного розрахунку, тобто фактично ставив пи-
тання про стягнення сум за невиконання рішення.

Оскільки трудовим законодавством і, зокрема, 
ст. 117 КЗпП не передбачено стягнення середнього 
заробітку за невиконання судових рішень у трудо-
вих спорах, районний суд мав підстави відмовити 
в позові.

Відповідно до вимог ст. 339 ЦПК 2004 р. суд каса-
ційної інстанції, установивши, що апеляційним судом 
скасовано судове рішення, ухвалене згідно із законом, 
скасовує судове рішення суду апеляційної інстанції і 
залишає в силі судове рішення суду першої інстанції.

У зв’язку з тим, що апеляційний суд помилко-
во скасував рішення районного суду, колегія суддів 
Судової палати у цивільних справах Верховного 
Суду України на підставі ст. 339 ЦПК 2004 р. вважає 

за необхідне скасувати ухвалу апеляційного суду та 
залишити в силі рішення районного суду.

На підставі наведеного, керуючись статтями 
336, 339 ЦПК 2004 р., колегія суддів Судової пала-
ти у цивільних справах Верховного Суду України 
касацій ну скаргу К. задовольнила частково: ухва-
лу Апеляцій ного суду м. Севастополя від 6 жовтня 
2004 р. скасувала, рішення Нахімовського районного 
суду м. Севастополя від 18 травня 2004 р. залишила 
без змін.

Відшкодування моральної (немайнової) шко-
ди на підставі статей 21, 28, 34 Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на вироб-
ництві та професійного захворювання, які спри-
чинили втрату працездатності» встановлено для 
потерпілих, а не членів їх сімей

Рішення колегії суддів Судової палати  
у цивільних справах Верховного Суду України  
від 15 лютого 2006 р.
(в и т я г)

У серпні 2004 р. Д. звернулася до суду із позовом 
до відділення Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України в Біляївському районі Оде ської 
області (далі — Фонд) про відшкодування шкоди,  
оскільки у травні 2005 р. загинув, виконуючи трудові 
обов’язки, її чоловік, який працював у товаристві з 
обмеженою відповідальністю «Ірен-Агронатурпро-
дукт». Фонд частково компенсував їй одноразову 
допомогу. Відповідно до чинного законодавства від-
повідач зобов’язаний виплатити Д. на поховання чо-
ловіка 1 тис. 955 грн, витрати на придбання та вста-
новлення надгробку в сумі 1 тис. 475 грн, витрати на 
навчання її сина в сумі 2 тис. 400 грн. Крім того, по-
зивачка просила стягнути з відповідача на її користь  
35 тис. грн на відшкодування моральної шкоди. 

Барський районний суд Вінницької області рі-
шенням від 18 листопада 2004 р., залишеним без змін 
ухвалою Апеляційного суду Вінницької області від 
11 квітня 2005 р., позов задовольнив частково: стяг-
нув із Фонду на користь Д. 527 грн на відшкодування 
матеріальної шкоди та 3 тис. грн на відшкодування 
моральної шкоди, у решті вимог відмовив.

Фонд у касаційній скарзі поставив питання 
про скасування судових рішень через неправильне 
застосування судами норм матеріального та пору-
шення норм процесуального права. 

Колегія суддів Судової палати у цивільних 
справах Верховного Суду України дійшла виснов-
ку, що касаційна скарга підлягає частковому за-
доволенню з таких підстав.

Задовольняючи позовні вимоги в частині від-
шкодування витрат на поховання та пов’язаних із 
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цим ритуальних послуг, виготовлення пам’ятника, 
суди обґрунтовано виходили з того, що такі вимоги 
ґрунтуються на законі, праві позивачки та фактич-
них обставинах, а доводи скарги висновків судів не 
спростовують.

Разом з цим рішення в частині стягнень на від-
шкодування моральної (немайнової) шкоди є такими, 
що суперечать статтям 21, 28, 34 Закону від 23 верес-
ня 1999 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від нещасного ви-
падку на виробництві та професійного захворюван-
ня, які спричинили втрату працездатності», оскільки 

зазначеними нормами передбачено відшкодування 
моральної шкоди потерпілим, а не членам їх сімей.

Наведені обставини свідчать про відсутність 
підстав для задоволення вимог щодо стягнень на 
відшкодування моральної (немайнової) шкоди, 
тому колегія суддів Судової палати у цивільних 
справах Верховного Суду України, керуючись 
ст. 341 ЦПК, судові рішення в цій частині скасува-
ла та в частині задоволення позовних вимог про 
відшкодування моральної шкоди ухвалила нове 
рішення про відмову в позові з підстав, передбаче-
них у ст. 341 ЦПК.

Рішення в адміністративних справах *

Право органів державної податкової служ-
би на звернення з позовами до підприємств, ус-
танов, організацій та громадян про визнання 
угод недійсними і стягнення в доход дер жави 
коштів, одержаних за такими угодами, а в інших 
випадках — коштів, одержаних без установлених 
законом підстав, а також про стягнення заборго-
ваності перед бюджетом і державними цільовими 
фондами за рахунок їх майна прямо передбачено 
п. 11 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про державну 
податкову службу в Україні». Вирішення спорів 
за такими позовами кореспондує з вимогами п. 4  
ч. 1 ст. 17 та п. 5 ч. 4 ст. 50 КАС України і належить 
до компетенції адміністративних судів  1

ПОСТАНОВА
Іменем України

31 жовтня 2006 р. колегія суддів Судової пала-
ти в адміністративних справах Верховного Суду 
України, розглянувши в порядку письмового про-
вадження за винятковими обставинами справу за 
позовом Ленінської міжрайонної державної подат-
кової інспекції у м. Миколаєві (далі — МДПІ) до то-
вариства з обмеженою відповідальністю «Торговий 
дім “Доманівський”» (далі — ТОВ), приватного під-
приємства «Фірма “Агроінтех”» (далі — ПП); треті 
особи: товариство з обмеженою відповідальністю 
«Торговий дім “Талан Агро”», товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Торгово-виробнича фірма 
“Талан Плюс”» — про визнання договору купівлі-
продажу недійсним, у с т а н о в и л а:

МДПІ, правонаступником якої є Державна по-
даткова інспекція у Корабельному районі м. Мико-
лаєва (далі — ДПІ), звернулася до господарського 
суду з позовом до ТОВ та ПП про визнання недій-
сним договору купівлі-продажу амінної солі від 
18 травня 2001 р. на підставі ст. 49 ЦК УРСР. 

Рішенням Господарського суду Миколаївської 
області від 30 серпня 2005 р., залишеним без зміни 

* Публікується повний текст судового рішення з незначною редакційною правкою.

постановою Одеського апеляційного господарсько-
го суду від 24 листопада 2005 р., в задоволенні позо-
ву відмовлено. 

Ухвалою Вищого господарського суду України 
від 3 лютого 2006 р. відмовлено у прийнятті касацій-
ної скарги МДПІ на постанову Одеського апеляцій-
ного господарського суду від 24 листопада 2005 р. з 
тих підстав, що цей спір відноситься до адміністра-
тивної юрисдикції. 

Ухвалою Вищого адміністративного суду Украї-
ни від 19 травня 2006 р. у відкритті касаційного 
провадження за касаційною скаргою МДПІ відмов-
лено. Вказану ухвалу мотивовано тим, що зазначе-
ний спір підвідомчий господарським судам.

У скарзі ДПІ порушує питання про скасування 
ухвали Вищого адміністративного суду України від 
19 травня 2006 р. у зв’язку з неоднаковим застосу-
ванням судами касаційної інстанції однієї й тієї са-
мої норми права.

Скарга підлягає задоволенню з таких підстав.
Відмовляючи у відкритті касаційного прова-

дження, Вищий адміністративний суд України 
виходив із того, що спірні правовідносини не є 
публічно-правовими, тому названий спір не на-
лежить до компетенції адміністративних судів і 
підлягає вирішенню в порядку господарського 
судо чинства.

Проте з таким висновком суду касаційної ін-
станції погодитися не можна.

Як зазначено у ч. 2 ст. 4 КАС, юрисдикція адмі-
ністративних судів поширюється на всі публічно-
правові спори, крім спорів, для яких за коном уста-
новлений інший порядок судового вирішення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 17 КАС компетенція 
адміністративних судів поширюється на спори за 
зверненням суб’єкта владних повноважень у випад-
ках, установлених законом.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 3 КАС суб’єкт владних 
повноважень — це орган державної влади, орган 
місцевого самоврядування, їхня посадова чи служ-
бова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними 
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владних управлінських функцій на основі законо-
давства, в тому числі на виконання делегованих 
повноважень. 

Пунктом 11 ч. 1 ст. 10 Закону від 4 грудня 
1990 р. № 509-ХІІ «Про державну податкову службу 
в Украї ні» передбачено, що до функцій державних 
податкових інспекцій належить звернення в суди 
з позовами до підприємств, установ, організацій 
та громадян про визнання угод недійсними і стяг-
нення в доход держави коштів, одержаних ними 
за такими угодами, а в інших випадках — коштів, 
одержаних без установлених законом підстав, а 
також про стягнення заборгованості перед бюдже-
том і державними цільовими фондами за рахунок 
їх майна. 

Отже, виходячи зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 3 КАС 
та п. 11 ч.  1  ст. 10 Закону «Про державну подат-
кову службу в Україні» державна податкова ін-
спекція як орган державної влади, звертаючись 
із відповідним судовим позовом, здійснює владні  
управ лінські функції, виступає суб’єктом владних 
повноважень.

Згідно з ч. 2 ст. 50 КАС позивачем в адміністра-
тивній справі можуть бути, зокрема, суб’єкти влад-
них повноважень.

Таким чином, ДПІ є суб’єктом владних повно-
важень у розумінні п. 7 ч. 1 ст. 3 КАС, а справа за 
її позовом належить до компетенції адміністратив-
них судів. 

За таких обставин висновок суду касаційної ін-
станції про те, що розглядуваний спір не відносить-
ся до адміністративної юрисдикції, не ґрунтується 
на положеннях чинного законодавства України і є 
безпідставним. 

З урахуванням викладеного оскаржувана ухва-
ла Вищого адміністративного суду України від  
19 травня 2006 р. підлягає скасуванню, а справа — 
направленню до суду касаційної ін станції для вирі-
шення питання про прийняття касаційної скарги.

Керуючись статтями 241—243 КАС, колегія суд-
дів Судової палати в адміністративних справах Вер-
ховного Суду України п о с т а н о в и л а:

Скаргу ДПІ задовольнити.
Ухвалу Вищого адміністративного суду України 

від 19 травня 2006 р. скасувати, справу направити 
до Вищого адміністративного суду України для ви-
рішення питання про прийняття касаційної скарги.

Постанова є остаточною і не може бути оскар-
жена, крім випадку, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 237 
КАС.

Рішення у господарських справах
Якщо строк (термін) виконання боржником 

обов’язку не встановлений або визначений мо-
ментом пред’явлення вимоги, то відповідно до 
ч. 2 ст. 530 ЦК України кредитор має право ви-
магати його виконання у будь-який час

Постанова колегії суддів Судової палати  
у господарських справах Верховного Суду України 
від 12 вересня 2006 р.
(в и т я г)

У квітні 2004 р. відкрите акціонерне товариство 
«Державний експортно-імпортний банк України» 
(далі — Банк) звернулося до господарського суду 
з позовом до відкритого акціонерного товариства 
«Лисичанськнафтооргсинтез» (далі — ВАТ «Лиси-
чанськнафтооргсинтез») про витребування наф-
топродуктів, прийнятих останнім на відповідальне 
зберігання за договором схову від 28 вересня 1999 р. 
№ Д-85-929 (далі — Договір схову), загальною вар-
тістю 99 млн 391 тис. 920 грн у кількості: бензин  
А-80 — 11 тис. 431,839 тонни; ди  зельне паливо  
Л-05-40 — 41 тис. 982,588 тонни; ма зут М-100 — 
111,488 тонни.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Банк 
5 квіт ня 2001 р. направив відповідачу лист з ви-
могою відвантажити до 15 квітня цього року за-

лишки нафтопродуктів, які були передані остан-
ньому на відповідальне зберігання за Договором 
схову. Відповідач вимогу не виконав: нафтопро-
дукти не повернув.

Господарський суд Луганської області рішен-
ням від 5 травня 2005 р., залишеним без зміни 
постановою Луганського апеляційного госпо-
дарського суду від 4 серпня 2005 р., позовні вимо-
ги задовольнив.

Вищий господарський суд України постано-
вою від 7 лютого 2006 р. скасував зазначені пос-
танову й рішення, а справу направив на новий 
розгляд до господарського суду першої інстанції, 
обґрунтувавши своє рішення тим, що суди не до-
слідили, чи узгодили сторони (згідно з умовами 
Договору схову) графік повернення нафтопро-
дуктів та відповідно чи мало місце прострочення 
з боку відповідача як боржника.

У касаційних поданні та скарзі Банк просив ска-
сувати цю постанову Вищого господарського суду 
України з мотивів її невідповідності рішенням Вер-
ховного Суду України і неправильного застосуван-
ня норм матеріального права. Одночасно порушив 
питання про залишення в силі вказаної постанови 
Луганського апеляційного господарського суду.

У касаційній скарзі ВАТ «Лисичанськнафто-
оргсинтез» просило скасувати названу постанову 
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Вищого господарського суду України з мотивів 
неправильного застосування норм матеріального 
права та прийняти нове рішення, яким у задово-
ленні позовних вимог Банку відмовити.

Верховний Суд України ухвалою від 1 червня 
2006 р. порушив касаційне провадження з пере-
гляду постанови Вищого господарського суду 
Украї ни від 7 лютого 2006 р. 

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення 
представників сторін, дослідивши наведені у ка-
саційних поданні та скаргах доводи, Судова па-
лата у господарських справах Верховного Суду 
України дійшла висновку, що вказані подання 
і скарга Банку підлягають задоволенню з таких 
підстав.

Господарські суди встановили, що 28 вересня 
1999 р. позивач та відповідач уклали Договір схову, 
згідно з яким ВАТ «Лисичанськнафтооргсинтез» прий-
няло на відповідальне зберігання від Банку нафтопро-
дукти в кількості: бензин А-80 — 11 тис. 583,430 тонни; 
дизельне паливо Л-05-40 — 42 тис. 559,316 тонни; ма-
зут М-100 — 111,488 тонни.

На виконання договору ВАТ «Лисичанськ наф то-
оргсинтез» частково повернуло нафтопродук ти із від-
повідального зберігання і станом на 1 серп ня 2000 р. їх 
залишок становив: бензин А-80 — 11 тис. 431,839 тон-
ни; дизельне паливо Л-05-40 — 41 тис. 982,588 тонни;  
мазут М-100 — 111,488 тонни, що підтверджено ак-
том  звірення кількості наф то продуктів від 1 серп-
ня 2000 р.

Відповідно до п. 3.1 Договору схову він всту-
пає в силу з моменту його підписання сторо-
нами та діє до повного виконання ними своїх 
зобов’язань.

Статтею 526 ЦК установлено, що зобов’язання 
мають виконуватися належним чином згідно з 
умовами договору та вимогами цього Кодексу, 
інших актів цивільного законодавства, а за від-
сутності таких умов та вимог — відповідно до 
звичаїв ділового обороту або інших вимог, що 
звичайно ставляться. 

Згідно з п. 2.2.2 Договору схову відповідач 
зобов’язаний повернути нафтопродукти на першу 
вимогу позивача, відповідно до узгодженого з ним 
графіка повернення нафтопродуктів, незалежно 
від строку їх зберігання, у кількості та якості, за-
значених у Таблиці п. 1.1 цього договору.

Пунктом 2.3.4 Договору схову позивачу нада-
но право в будь-який час, незалежно від терміну 
зберігання, вимагати від відповідача повернення 
нафтопродуктів у повному обсязі або частково 
за узгодженим з ним графіком повернення на-
фтопродуктів. 

За змістом п. 2 ст. 530 ЦК, якщо строк (тер-
мін) виконання боржником обов’язку не встанов-
лений або визначений моментом пред’явлення 
вимоги, кредитор має право вимагати його ви-
конання у будь-який час. Боржник повинен вико-
нати такий обов’язок у семиденний строк від дня 
пред’явлення вимоги, якщо обов’язок негайно-
го виконання не випливає із договору або актів 
цивільного законодавства.

Господарські суди встановили, що 5 квітня 
2001 р. позивач направив відповідачу лист з вимо-
гою відвантажити до 15 квітня цього року залиш-
ки нафтопродуктів, які були передані останньому 
на відповідальне зберігання за Договором схову, 
та до 14 квітня 2001 р. надати інформацію про 
готовність і порядок їх передачі Банку або третій 
особі, на яку вкаже позивач. Проте відповідач за-
лишив цю вимогу без задоволення.

За таких обставин господарські суди дійшли 
обґрунтованих висновків, що відповідач пору-
шив п. 2.3.4 Договору схову та не виконав взятих 
на себе зобов’язань щодо повернення нафтопро-
дуктів, і правильно задовольнили позов.

Висновки Вищого господарського суду Украї-
ни про те, що господарські суди не дослідили, 
чи узгодили сторони (згідно з умовами Догово-
ру схову) графік повернення нафтопродуктів та 
відпо відно чи мало місце прострочення з боку 
відповідача як боржника, не мають правового 
значення, оскільки суди встановили, що відпові-
дач на вимогу позивача не виконав зобов’язання 
за Договором схову щодо повернення нафтопро-
дуктів і заперечував наявність таких зобов’язань, 
що об’єктивно підтверджено дослідженими суда-
ми доказами.

Наведена у касаційній скарзі ВАТ «Лиси-
чанськнафтооргсинтез» інформація про те, що у 
Вищого господарського суду України були підста-
ви для відмови у задоволенні позову, не підтверд-
жена фактичними обставинами справи, і тому ця 
скарга задоволенню не підлягає.

За таких обставин, керуючись статтями 11119, 
11120 ГПК, Судова палата у господарських спра-
вах Верховного Суду України касаційну скаргу 
ВАТ «Лисичанськнафтооргсинтез» залишила без 
задоволення, а касаційне подання Генерального 
прокурора України і касаційну скаргу Банку за-
довольнила: постанову Вищого господарського 
суду України від 7 лютого 2006 р. скасувала, а пос-
танову Луганського апеляційного господарського 
суду від 4 серпня 2005 р. та рішення Господарсько-
го суду Луганської області від 5 травня 2005 р. за-
лишила в силі.
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Рішення у кримінальних справах

Відповідно до ч. 4 ст. 71 КК України остаточне 
покарання за сукупністю вироків має бути біль-
шим від покарання, призначеного за новий зло-
чин, а також від невідбутої частини покарання за 
попереднім вироком

Ухвала колегії суддів Судової палати  
у  кримінальних справах Верховного Суду України 
від 30 листопада 2006 р. 
(в и т я г)

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської об-
ласті вироком від 19 жовтня 2005 р. засудив П за ч. 2 
ст. 185 КК на два роки позбавлення волі та на під-
ставі ст. 71 цього ж Кодексу за сукупністю вироків 
призначив засудженому остаточне покарання у виді 
двох років шести місяців позбавлення волі.

Цей же суд засудив також П.А., вирок щодо якої 
не оскаржено.

В апеляційному порядку справа не розглядалася.
П. визнано винним у тому, що він з грудня 

2004 р. по лютий 2005 р. за попередньою змовою з 
групою осіб повторно таємно викрав із дачних ді-
лянок майно потерпілих Б., Н. та К. відповідно на 
суми 850, 500 і 500 грн.

У касаційному поданні заступник прокурора 
Одеської області, не оспорюючи фактичних обста-
вин справи та правильності кваліфікації дій П., 
порушив питання про скасування вироку і направ-
лення справи на новий судовий розгляд у зв’язку 
з призначенням засудженому покарання всупереч 
ч. 4 ст. 71 КК і невідповідністю останнього тяжкості 
вчинених злочинів та особі винного.

Перевіривши матеріали справи та обговоривши 
наведені в поданні доводи, колегія суддів Судової 
палати в кримінальних справах Верховного Суду 
України дійшла висновку, що воно підлягає задово-
ленню з таких підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 71 КК остаточне покарання 
за сукупністю вироків має бути більшим від пока-
рання, призначеного за новий злочин, а також від не-
відбутої частини покарання за попереднім вироком.

Як убачається з матеріалів справи, П. засудже-
но за злочини, які він учиняв з грудня 2004 р. по 
лютий 2005 р., тобто в період відбування покаран-
ня з випробуванням з іспитовим строком один рік 
за попереднім вироком від 31 серп ня 2004 р., яким 
його засуджено на три роки шість місяців позбав-
лення волі.

Проте суд, ухвалюючи вирок від 19 жовтня 
2005 р., на підставі ст. 71 КК призначив П. оста-
точне покарання у виді двох років шести місяців 
позбавлення волі, що є меншим від невідбутої 
його частини за попереднім вироком. Отже, суд 
неправильно застосував кримінальний закон, що 

призвело до призначення за сукупністю вироків 
м’якого покарання.

За таких обставин  колегія суддів Судової пала-
ти у кримінальних справах Верховного Суду Украї-
ни вирок Ізмаїльського міськрайонного суду Одесь-
кої області від 19 жовтня 2005 р. щодо П. скасувала, 
а справу направила на новий судовий розгляд.

Відповідно до п. 22 постанови Пленуму Вер-
ховного Суду України «Про судову практику в спра-
вах про злочини проти життя та здоров’я особи»  
питання про наявність у діях особи умислу необхід-
но вирішувати виходячи із сукупності всіх обста-
вин вчиненого діяння, зокрема враховувати спосіб, 
знаряддя злочину, кількість, характер і локалізацію 
поранень та інших тілесних ушкоджень тощо

Ухвала колегії суддів Судової палати  
у кримінальних справах Верховного Суду України  
від 14 грудня  2006 р. 
(в и т я г)

Центральний районний суд м. Сімферополя ви-
роком від 25 травня 2006 р. засудив В. за ч. 1 ст. 115 
КК на сім років позбавлення волі.

Апеляційний суд Автономної Республіки Крим 
ухвалою від 18 липня 2006 р. зазначений вирок за-
лишив без зміни.

Як визнав суд, 26 січня 2006 р. В., перебуваючи у 
стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту, що 
виник з неприязні між нею та Д., з метою вбивства 
завдала йому ударів сокирою по голові, внаслідок 
чого потерпілий помер.

У касаційних скаргах засуджена В. та її захисник 
посилалися на невідповідність висновків суду фак-
тичним обставинам справи, що потягло необґрунто-
ване її засудження, та на неповноту й однобічність 
до судового і судового слідства, оскільки не було до-
питано всіх свідків у справі. В. також стверджувала, 
що: завдала Д. декілька ударів обухом сокири по ру-
ках, а не по голові, тому від цих дій не могла настати 
його смерть; до смерті потерпілого могли бути при-
четні інші особи; суд не врахував, що її  руки внаслі-
док отриманої опікової травми обмежені в русі, а це 
ставить під сумнів можливість завдання нею ударів 
сокирою.  Захисник дав оцінку доказам у справі та 
навів доводи щодо непричетності В. до вбивства по-
терпілого аналогічні наведеним у скарзі засудженої.

У зв’язку з наведеним вони просили змінити ви-
рок: перекваліфікувати дії В. з ч. 1 ст. 115 на ч. 1 ст. 125 
КК і призначити їй за цим законом покарання.

Перевіривши матеріали справи та обговоривши 
викладені в касаційних скаргах доводи, колегія суд-
дів Судової палати у кримінальних справах Верхов-
ного Суду України їх не задовольнила.
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На підставі матеріалів справи встановлено, що 
суд дослідив усі обставини, які могли мати значення 
для правильного вирішення справи. Суд перевірив 
зібрані у справі докази та дійшов обґрунтованого 
висновку про доведеність вини В. у вчиненні інкримі-
нованого їй злочину. При цьому він взяв до уваги по-
казання засудженої В. про обставини події злочину, 
котра під час досудового слідства та в судовому засі-
данні визнала себе винною у вбивстві Д. Ці показан-
ня узгоджуються із свідченням очевидиці події Ф., да-
ними протоколів відтворення обставин та обстановки 
події злочину і відеозапису слідчих дій, висновками 
судово-медичної та імунологічної експертиз.  

Характер заподіяних тілесних ушкоджень, їх  
локалізація та механізм спричинення свідчать, що 
засуджена умисно позбавила життя Д.  

Відповідно до встановлених судом фактичних 
обставин події злочину дії засудженої кваліфікова-
но за  ч. 1 ст. 115 КК правильно.

Твердження В. та захисника засудженої про те, 
що руки у неї внаслідок отриманих опіків обмежені 
в русі, тому вона не могла спричинити ударів соки-
рою, спростував у судовому засіданні експерт, який 
підтвердив, що засуджена за обставин, вказаних у 
вироку, могла ударити сокирою потерпілого, та за-
значив, що для настання смерті останнього достат-
ньо було двох таких ударів.   

Доводи засудженої про те, що до вбивства Д. 
могли бути причетні інші особи, ретельно переві-
рив суд першої та апеляційної інстанцій. Викладені 
в судових рішеннях мотиви про визнання цих до-
водів безпідставними, спрямованими на уникнення 
відповідальності за вчинене, колегія суддів визнала 
аргументованими.

  Порушень норм матеріального чи криміналь-
но-процесуального закону, які були б підставою для 
скасування чи зміни вироку, не встановлено.

У зв’язку з цим колегія суддів Судової палати у 
кримінальних справах Верховного Суду України ви-
рок Центрального районного суду м. Сімферополя 
від 25 травня 2006 р. та ухвалу Апеляційного суду 
Автономної Республіки Крим від 18 липня 2006 р. 
залишила без зміни. 

Згідно з ч. 1 ст. 281 КПК України повернути 
справу на додаткове розслідування з мотивів не-
повноти або неправильності досудового слідства 
можна лише тоді, коли цю неповноту або непра-
вильність неможливо усунути в судовому засіданні

Ухвала колегії суддів Судової палати  
у кримінальних справах Верховного Суду України  
від 12 жовтня 2006 р. 
(в и т я г)

Апеляційний суд Автономної Республіки 
Крим постановою від 17 серпня 2006 р. кримі-

нальну справу за обвинуваченням З. за п. 10 ч. 2 
ст. 115, ч. 3 ст. 153, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК 
повернув прокурору для проведення додатково-
го розслідування зі стадії попереднього судового 
розгляду.

З. обвинувачувався у вчиненні умисного вбив-
ства, поєднаного з насильницьким задоволенням 
статевої пристрасті неприродним способом, а та-
кож в незаконному придбанні, зберіганні наркотич-
них засобів, носінні й зберіганні бойових припасів 
без передбаченого законом дозволу.

Суд, повертаючи справу на додаткове розслі-
дування, зазначив, що під час досудового слідства 
було допущено ряд порушень кримінально-проце-
суального закону, без усунення яких справу немож-
ливо призначити до судового розгляду.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК, якщо обви-
нувачений притягається до відповідальності за вчи-
нення декількох злочинів, що підпадають під озна-
ки різних статей КК, у постанові про притягнення 
як обвинуваченого має бути зазначено, які саме дії 
ставляться вказаній особі за провину по кожній із 
цих статей. Пред’являючи З. обвинуваченння, слід-
чий не розмежував його дії за п. 10 ч. 2 ст. 115 і ч. 3 
ст. 153 КК, допустивши натуралізацію дій обвину-
ваченого.

Обвинуваченому З. інкриміновано вчинення 
злочину в період умовно-дострокового звільнення, 
але в постанові про притягнення як обвинуваченого 
і в обвинувальному висновку не зазначено, на який 
термін його було умовно-достроково звільнено.

З. обвинувачувався у вчиненні особливо 
тяжкого злочину, в період його вчинення ніде 
не працював. Проте орган досудового слідства 
неповною мірою встановив особу винного — ха-
рактеристику із місць позбавлення волі до спра-
ви не приєднано.

На виконання вимог ст. 218 КПК обвинувачено-
му пред’являються для ознайомлення всі матеріали 
справи в підшитому вигляді. Проте подання в по-
рядку, передбаченому ст. 231 КПК, підшито після 
виконання вимог ст. 218 КПК.

Відповідно до ст. 223 КПК при складанні об-
винувального висновку, якщо вчинено декілька 
злочинів, обставини їх вчинення викладаються 
у хронологічному порядку або від більш тяжкого 
злочину до менш тяжкого. На порушення зазна-
чених вимог в описовій частині обвинувального 
висновку викладено два епізоди злочину, наведе-
ний аналіз доказів, а потім викладені інші епізоди 
обвинувачення.

Апеляційний суд дійшов висновку, що зазна-
чені порушення вимог закону не можна усунути без 
повернення кримінальної справи на додаткове роз-
слідування.

У касаційному поданні прокурор порушив 
питання про скасування рішення суду, оскільки, 
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Вчинення правопорушення, тобто порушення 
спеціального обмеження, передбаченого в п. «г» 
ч. 1 ст. 5 Закону «Про боротьбу з корупцією», по-
лягає у здійсненні особою, уповноваженою на 
виконання функцій держави, протиправних дій 
умисно, керуючись при цьому особистим інтере-
сом чи третіх осіб

Постанова Першого заступника  
Голови Верховного Суду України  
від 26 грудня 2006 р.
(в и т я г)

Талалаївський районний суд Чернігівської об-
ласті постановою від 29 березня 2005 р. визнав М. 
винуватим у вчиненні правопорушення — у пору-
шенні спеціальних обмежень, передбачених у п. «г» 
ч. 1 та п. «а» ч. 3 ст. 5 Закону від 5 жовтня 1995 р. 
№ 356/95-ВР «Про боротьбу з корупцією» (далі — 
Закон № 356/95-ВР), — і наклав стягнення у виді 
штрафу в розмірі 272 грн.

Як визнав суд, М., обіймаючи посаду началь-
ника відділу культури районної державної ад-
міністрації, як державний службовець, уповнова-
жений на виконання функцій держави, щомісяця 
(з липня 2004 р. по січень 2005 р.) умисно нада-
вав районному центру зайнятості недостовірну 
статистичну звітність про наявність вакантних 
посад у зазначеному відділі культури — не вка-
зував у звітах вакантну посаду керівника хорової 
капели. 

Крім того, М. визнано винним у сприянні з ви-
користанням свого посадового становища своїй 
дружині в суміщенні нею основної посади з поса-
дою керівника народних музик. 

Такі дії М. було розцінено як корупційні і 
кваліфіковано за п. «г» ч. 1 та п. «а» ч. 3 ст. 5 Зако-
ну № 356/95-ВР.

Виконуючий обов’язки голови Апеляційного 
суду Чернігівської області у перегляді зазначеного 
судового рішення відмовив.

Перевіривши матеріали справи, Перший за-
ступник Голови Верховного Суду України дійшов 
висновку про необхідність скасування постанови 
місцевого суду з таких підстав.

Відповідальність особи, уповноваженої на вико-
нання функцій держави, за порушення спеціального 
обмеження, передбаченого в п. «г» ч. 1 ст. 5 Закону 
№ 356/95-ВР, настає лише за умови, що вона усві-
домлювала протиправний характер своїх дій і мала 
прямий умисел на надання недостовірної інформа-
ції, керуючись при цьому особистим інтересом чи 
інтересом третіх осіб, не обов’язково корисливим.

Як вбачалося із матеріалів справи, М. не запере-
чував, що йому було відомо про відсутність керівни-
ка хорової капели в районному будинку культури, 
але при підписанні звітів про наявність вакантних 
посад він покладався на інформацію, надану керів-
никами підпорядкованих йому підрозділів, і не мав 
умислу на надання центру зайнятості недостовірної 
статистичної звітності.

(Продовження на с. 34)

на його думку, воно постановлене без додержан-
ня норм кримінально-процесуального закону.

Перевіривши матеріали справи та обговоривши 
викладені в касаційному поданні доводи, колегія 
суддів Судової палати у кримінальних справах Вер-
ховного Суду України визнала його обґрунтованим 
з таких підстав.

Відповідно до п. 2 постанови Пленуму Верхов-
ного Суду України від 11 лютого 2005 р. № 2 «Про 
практику застосування судами України законодав-
ства, що регулює повернення кримінальних справ на 
додаткове розслідування» суддя під час попередньо-
го розгляду кримінальної справи вправі за власною 
ініціативою повернути справу на додаткове розслі-
дування лише у випадках, коли під час порушення 
справи, провадження дізнання або досудового слідс-
тва були допущені такі порушення вимог криміналь-
но-процесуального закону, без усунення яких справа 
не може бути призначена до судового розгляду.

Зазначених порушень, як встановила колегія 
суддів, органи досудового слідства не допус тили.

Таке порушення, як неповний виклад в обвину-
вальному вироку обставин вчинення злочину про-
курор відповідно до ст. 277 КПК вправі усунути під 
час судового розгляду справи.

Не є підставою для повернення справи на до-
даткове розслідування і та обставина, що подання, 
винесене слідчим у порядку, передбаченому ст. 231 
КПК, підшите до матеріалів справи після вико-
нання вимог ст. 218 КПК, оскільки це порушення 
не істотне — за необхідності обвинувачений може 
бути з поданням ознайомлений.

У судовому засіданні можна усунути також ін-
ші наведені в постанові порушення, які допустили 
органи досудового слідства.

Оскільки постанова Апеляційного суду Авто-
номної Республіки Крим від 7 серпня 2006 р. не 
відповідає вимогам ст. 281 КПК і роз’ясненням за-
значеної постанови Пленуму, колегія суддів Судової 
палати у кримінальних справах Верховного Суду 
України її скасувала, а справу направила у той же 
суд на новий судовий розгляд.

Рішення у справах про адміністративні правопорушення
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У судових палатах 

Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, 
її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність 
і безпека визнаються в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю. Злочини проти статевої свободи та 
статевої недоторканності особи є посяганнями на 
особистість і пов’язані з грубими порушеннями 
норм суспільної моралі, тому кримінальним зако-
нодавством за їх вчинення передбачено доволі су-
воре покарання.  1

Статеві злочини характеризуються амораль-
ністю та цинічністю дій винних осіб, принижують 
честь і гідність потерпілої особи та можуть завдати 
значної шкоди здоров’ю. 

Надзвичайно небезпечні статеві злочини проти 
неповнолітніх, вони посягають на їх статеву недо-
торканність та нормальний статевий розвиток. Такі 
злочини часто призводять до глибоких душевних 
травм у потерпілих осіб, штовхають їх до амораль-
ного способу життя.

Згідно з чинним законодавством України кримі-
нальна відповідальність за злочини проти статевої 
свободи та статевої недоторканності особи перед-
бачена розд. ІV Особливої частини Кримінального 
кодексу України (далі — КК), зокрема за: зґвалту-
вання (ст. 152); насильницьке задоволення статевої 
пристрасті неприродним способом (ст. 153); приму-
шування до вступу в статевий зв’язок (ст. 154); ста-
теві зносини з особою, яка не досягла статевої зрі-
лості (ст. 155); розбещення неповнолітніх (ст. 156).

Найбільш тяжким і найпоширенішим серед 
злочинів проти статевої свободи та статевої недо-
торканності особи є зґвалтування. 

Пленум Верховного Суду України у постанові 
від 27 березня 1992 р. № 4 «Про судову практику у 
справах про зґвалтування та інші статеві злочини» 
(зі змінами та доповненнями, внесеними у 1993 р. 
та 1997 р.; далі — постанова Пленуму від 27 берез-
ня 1992 р. № 4) надав судам роз’яснення з питань 
застосування законодавства при розгляді справ цієї 
категорії.

Але із введенням у дію в 2001 р. нового КК у за-
конодавство про відповідальність за злочини проти 

1 Узагальнення підготовлене суддею Верховного Суду України А.М. Скотарем, начальником 
управління вивчення та узагальнення судової практики Ф.М. Марчуком і головним консуль-
тантом цього управління В.В. Антощуком.

статевої свободи та статевої недоторканності осо-
би були внесені зміни, у зв’язку з якими постанова 
Пленуму від 27 березня 1992 р. № 4 потребує внесен-
ня відповідних доповнень. З метою надання судам 
роз’яснень з питань застосування нового законо-
давства про відповідальність за вчинення злочинів 
проти статевої свободи та статевої недоторканності 
особи Верховним Судом України проаналізовано 
судову практику щодо розгляду справ цієї категорії, 
розглянутих судами в 2005 р. 

Аналіз статистичних даних

За вчинення зґвалтування (ст. 152 КК) у 2005 р. 
суди розглянули 688 справ, що на 6,4 % менше від 
попереднього року  2. З постановленням вироку 
розглянуто 573 справи, закрито провадження з різ-
них підстав у 22 справах, на додаткове розслідуван-
ня судами повернено прокурору 57 справ, або 8,3 % 
від кількості розглянутих. 

За вироками, що набрали законної сили, суди 
за зґвалтування засудили осіб: у 2001 р. — 787, 
у 2002 р. — 727, у 2003 р. — 695, у 2004 р. — 640 та у 
2005 р. — 656. У 2005 р. за ст. 152 КК засуджено три 
жінки. За частинами ст. 152 КК засуджено: ч. 1 — 194 
особи, ч. 2 — 63, ч. 3 — 313 та ч. 4 — 86 осіб. Привер-
тає увагу та обставина, що абсолютна більшість за-
суджених за зґвалтування осіб вчинили цей злочин 
у стані алкогольного сп’яніння. Так, у 2005 р. за вчи-
нення зґвалтування у нетверезому стані засуджено 
540 осіб, або 82,3 % від кількості засуджених за цей 
вид злочину. Більше половини засуджених вчинили 
зґвалтування у віці від 18 до 30 років, у 2005 р. су-
дами було засуджено 379 таких осіб, або 57,8 % від 
числа засуджених за цей вид злочину. 

Серед засуджених за зґвалтування — 380 осіб, 
або 57,9 %, які вчинили й інші злочини, у зв’язку з 
цим суди призначили їм покарання за сукупністю 
злочинів та сукупністю вироків.

За вчинення інших злочинів проти статевої сво-
боди та статевої недоторканності у 2005 р. судами 
було засуджено за: насильницьке задоволення стате-
вої пристрасті неприродним способом (ст. 153 КК) —

2 Дані наведено зі звіту форми № 6 Державної судової адміністрації України за 2005 р.

Судова практика 
у справах про злочини проти статевої свободи 

та статевої недоторканності особи 1
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228 осіб, що на 18 % менше, ніж у попередньому році; 
статеві зносини з особою, яка не досягла статевої 
зрілості (ст. 155 КК) — 25 осіб, що на 30,6 % менше; 
розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК) — 75, що на 
12,8 % менше порівняно з минулим роком. У 2005 р. 
засуджених за примушування до вступу в статевий 
зв’язок (ст. 154 КК) не було.

Усього у 2005 р. за статтями 152—156 КК засу-
джено 984 особи, що на 5,5 % менше від поперед-
нього року.

Якість проведення досудового слідства

Досудове слідство у справах цієї категорії в ці-
лому провадилося з дотриманням вимог криміналь-
но-процесуального закону щодо всебічного, пов-
ного та об’єктивного розслідування справ. Органи 
досудового слідства виконували необхідні слідчі дії, 
що є характерними при розслідуванні таких справ, 
зокрема здійснювали огляд місця події, направля-
ли на медичне обстеження потерпілих та підозрю-
ваних, призначали проведення судово-медичних і 
судово-імунологічних експертиз підозрюваних та 
потерпілих.

Водночас траплялися й випадки, коли досудове 
слідство було проведено неповно та односторон-
ньо, що не давало підстав для постановлення виро-
ку. Інколи така неповнота слідства поєднувалася з 
істотними порушеннями вимог кримінально-про-
цесуального закону, які перешкоджали суду повно 
та всебічно розглянути справу і постановити закон-
ний та обґрунтований вирок. Зазначені обставини 
були підставами для направлення справ на прове-
дення додаткового розслідування.

Наприклад, при розгляді П’ятихатським район-
ним судом Дніпропетровської області справи за об-
винуваченням Г. за ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 155 КК вста-
новлено допущені органами досудового слідства 
істотні порушення кримінально-процесуального 
закону щодо забезпечення прав неповнолітньої по-
терпілої особи, оскільки розслідування справи прове-
дено без участі її законного представника і в обвину-
вальному висновку не вказано статтю КК, за якою 
обвинувачений Г. притягувався до кримінальної від-
повідальності. Справу було повернено прокурору для 
усунення виявлених порушень закону. 

У постанові про пред’явлення обвинувачення за 
вчинення зґвалтування (ст. 152 КК) та обвинуваль-
ному висновку слідчі не завжди вказували, в чому 
полягало фізичне насильство та погроза його засто-
сування з боку обвинуваченого як спосіб подолання 
опору потерпілої особи, що становить об’єктивну 
сторону зазначеного злочину. На ці недоліки не 
звертали уваги і прокурори, які затвер джували об-
винувальні висновки.

Так, слідчий прокуратури Любешівського району 
Волинської області у справі за обвинуваченням Б. за 

ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 153 КК, пред’являючи йому об-
винувачення, зазначив, що останній, застосовуючи 
фізичне насильство та погрозу його застосування, 
вступив у статеві зносини зі своєю матір’ю. Але 
слідчий не вказав, у чому саме виражалися фізичне 
насильство та погроза його застосування. 

У деяких справах про злочини проти статевої 
свободи та статевої недоторканності особи слідчі 
об межувалися проведенням судово-медичних екс-
пертиз лише потерпілих. Щодо обвинувачених такі 
судово-медичні дослідження провадились не зав-
жди, що істотно ускладнювало перевірку заяв по-
терпілих про їх зґвалтування обвинуваченими.

Так, у справі, розглянутій Євпаторійським місь-
ким судом АР Крим за обвинуваченням Б. за ч. 1 
ст. 152, ч. 1 ст. 153 КК, видно, що підозрюваний був 
затриманий працівниками міліції безпосередньо пі-
сля вчинення насильницьких статевих зносин із по-
терпілою Т. Однак судово-медичну експертизу для 
обстеження підозрюваного не призначено. Зразки 
для проведення експертного дослідження було взято 
лише в потерпілої, що дало можливість Б. у судово-
му засіданні заперечувати свою причетність до вчи-
нення щодо потерпілої Т. насильницького задоволен-
ня статевої пристрасті неприродним способом. 

Апеляційний суд Волинської області повідо-
мив, що майже за всіма справами, які надійшли 
для аналізу, слідчі порушували вимоги ч. 2 
ст. 197 КПК, оскільки лише після проведення 
екс пертиз та пред’яв лення цих матеріалів обви-
нувачених ознайомлювали із постановами про 
призначення експертиз і роз’яснювали їм перед-
бачені законом права, у тому числі просити про 
постановку перед експер тизою додаткових пи-
тань, давати пояснення експертам.

Інколи дії обвинуваченого у вчиненні статевих 
зносин із застосуванням фізичного насильства ор-
гани досудового слідства кваліфікували лише як за-
подіяння потерпілій тілесних ушкоджень. 

Наприклад, Первомайський районний суд АР Крим 
20 січня 2005 р. направив прокурору справу за обви-
нуваченням М. за ч. 1 ст. 122 КК для проведення до-
даткового розслідування у зв’язку з неправиль ні стю 
досудового слідства, яка не могла бути усунена у 
судовому засіданні. У цій справі було винесено по-
станову про відмову в порушенні кримінальної спра-
ви за ст. 152 КК про зґвалтування із застосуванням  
фізичного насильства до неповнолітньої Б. Заподіян-
ня їй умисних середньої тяжкості тілесних ушко-
джень кваліфіковано за ч. 1 ст. 122 КК. Із матеріалів 
справи вбачається, що заподіяння тілесних ушко-
джень було засобом подолання опору потерпілої при 
вчиненні з нею статевих зносин із застосуванням фі-
зичного насильства. Повторно ця справа надійшла до 
суду за обвинуваченням М. у вчиненні зґвалтування.

У п. 3 постанови Пленуму від 27 березня 1992 р. 
№ 4 роз’яснено про недопустимість натуралізації 
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в обвинувальних висновках та у вироках обста-
вин вчинених статевих злочинів, що виключають 
їх публічне оголошення. У випадках недопустимої 
натуралізації опису злочинів в обвинувальних ви-
сновках судам слід повертати такі справи проку-
рору для складання цих документів відповідно до 
вимог ст. 230 КПК. Вирок, у якому допущено таку 
натуралізацію, підлягає скасуванню як постанов-
лений з порушенням закону. Але майже з усіх апе-
ляційних судів надійшла інформація про випадки 
неприпу стимої натуралізації опису в  обвинуваль-
них висновках обставин вчинення насильницького 
статевого акту як з боку органів досудового слід-
ства, так і судів при складенні вироків. 

Так, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської 
області визнав винним М. за ч. 3 ст. 152 КК та при-
значив йому покарання у виді семи років позбавлен-
ня волі. М. із застосуванням фізичного насильства 
зґвалтував неповнолітню Ч. Але в обвинувальному 
висновку допущено неприпустиму натуралізацію 
опису обставин вчиненого насильницького стате-
вого акту, яку суд відтворив у вироку. Зазначена 
обставина залишилася поза увагою й Апеляційного 
суду Чернігівської області при розгляді апеляцій на 
вирок. Верховний Суд України ухвалою від 28 люто-
го 2006 р. скасував цей вирок, оскільки він принижує 
авторитет цього документа, проголошеного іме-
нем держави Україна, та виключає його публічне 
оголошення. Справу було направлено прокурору на 
нове розслідування зі стадії складання нового обви-
нувального висновку. 

Органи досудового слідства неоднаково кваліфі-
кували дії винних осіб у разі вчинення ними зґвал-
тування, поєднаного з незаконним проникненням 
до житла потерпілої.

Наприклад, із матеріалів кримінальної справи 
за обвинуваченням Д. за ч. 3 ст. 152, ч. 1 ст. 162 КК 
вбачається, що обвинувачений незаконно проник до 
будинку, в якому проживала неповнолітня Л., де із 
застосуванням фізичного насильства зґвалтував 
її. Такі дії Д. органи досудового слідства правильно 
кваліфікували за ч. 1 ст. 162 КК як незаконне про-
никнення до житла та за ч. 3 ст. 152 КК як зґвалту-
вання неповнолітньої. Прилуцький міськрайонний 
суд Чернігівської області вироком від 10 листопада 
2005 р. засудив Д. за ч. 3 ст. 152, ч. 1 ст. 162 КК до 
семи років позбавлення волі.

В аналогічному випадку у кримінальній справі, 
розглянутій 1 березня 2005 р. Бердянським міськ-
районним судом Запорізької області за обвинува-
ченням К. за ч. 1 ст. 153 КК, органи досудового слід-
ства кваліфікували дії обвинуваченого лише за ч. 1 
ст. 153 КК, хоча з матеріалів справи видно, що він 
шляхом вибиття вхідних дверей незаконно проник 
до помешкання потерпілої С., із застосуванням фі-
зичного насильства вчинив щодо неї насиль ницьке 
задоволення статевої пристрасті неприродним 

способом. Такі дії К. органи досудового слідства 
кваліфікували лише як вчинення насильницького за-
доволення статевої пристрасті неприродним спосо-
бом, хоча в його діях також наявний склад злочину, 
передбаченого ст. 162 КК (порушення недоторкан-
ності житла).

Практика розгляду судами справ 
про злочини проти статевої свободи 
та статевої недоторканності особи

З об’єктивної сторони зґвалтування та насиль-
ницьке задоволення статевої пристрасті неприрод-
ним способом полягають у вчиненні винною особою 
вказаних дій сексуального характеру та застосуван-
ні при цьому фізичного насильства, погрози його 
застосування або використанні безпорадного стану 
потерпілої особи. Фізичним насильством слід ро-
зуміти застосування до потерпілої особи фізичних 
дій, спрямованих на подолання її опору. Внаслідок 
зазначених дій потерпілій особі можуть бути за-
вдані тілесні ушкодження. Згідно з роз’ясненнями, 
які містяться у п. 7 постанови Пленуму від 27 бе-
резня 1992 р. № 4, заподіяння потерпілій особі лег-
ких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у 
такому випадку не потребує додаткової кваліфіка-
ції, оскільки заподіяння шкоди здоров’ю у вказаних 
межах є складовим елементом об’єктивної сторони 
зґвалтування. 

Однак при розгляді справ цієї категорії суди не 
завжди дотримуються зазначених роз’яснень. 

Наприклад, Житомирський районний суд виро-
ком від 30 травня 2005 р. засудив М. за ч. 2 ст. 15, 
ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 122 КК до двох років позбавлення 
волі. Він із застосуванням фізичного насильства до 
потерпілої Б. намагався вступити з нею в статеві 
зносини, однак свій намір не довів до кінця з неза-
лежних від його волі фізіологічних причин. Внаслідок 
насильницьких дій М. заподіяв потерпілій тілесні 
ушкодження, які відповідно до висновку судово-ме-
дичної експертизи належать до категорії середньої 
тяжкості. У цьому випадку дії М. не потребували 
додаткової кваліфікації за ст. 122 КК, оскільки він, 
намагаючись вступити з потерпілою в стате-
вий зв’язок, застосовував при цьому фізичну силу 
як спосіб подолання її опору, чим заподіяв остан-
ній тілесні ушкодження середньої тяжкості. Дис-
позицією ст. 152 КК повністю охоплюються такі 
дії. З цих підстав Апеляційний суд Житомирської 
області ухвалою від 9 серпня 2005 р. змінив вирок 
районного суду та закрив провадження у справі в 
частині засудження М. за ч. 1 ст. 122 КК.

У разі заподіяння потерпілій особі тілесних 
ушкоджень із застосуванням до неї фізичного на-
сильства, яке не було спрямоване на подолання її 
опору, а вчинене з будь-яких інших мотивів, такі дії 
підлягають додатковій кваліфікації за сукупністю 
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злочинів за ст. 152 КК або ст. 153 КК та відповідною 
статтею КК, якою передбачено відповідальність за 
злочин проти життя та здоров’я особи. 

У ч. 1 ст. 152 КК України 2001 р. порівняно з 
ч. 1 ст. 117 КК 1960 р. визначення поняття «зґвал-
тування» має чіткіший характер у частині, що сто-
сується застосування погрози як засобу подолання 
опору потерпілої і досягнення при цьому злочинної 
мети. Раніше мова йшла про погрозу взагалі, нині 
поняття «погроза» при вчиненні зґвалтування або 
насильницького задоволення статевої пристрасті 
неприродним способом звужене. 

Погрозою, що застосовується як засіб подо-
лання опору потерпілої особи, слід розуміти її за-
лякування висловлюваннями, жестами чи іншими 
діями про застосування фізичного насильства до 
самої потерпілої особи чи до її родичів (наприклад, 
до дитини).

Інші види погроз, наприклад погроза знищен-
ням або пошкодженням майна потерпілої особи 
або її родичів, розголошення компрометуючих ві-
домостей або застосування фізичного насильства 
до потерпілої чи її родичів у майбутньому, не дають 
підстав для кваліфікації зґвалтування чи насильни-
цького задоволення статевої пристрасті неприрод-
ним способом із погрозою застосування фізичного 
насильства. За наявності підстав такі дії можуть 
бути кваліфіковані за іншими статтями Особливої 
частини КК.

Погрозу фізичним насильством як ознаку 
об’єктивної сторони зґвалтування або насильниць-
кого задоволення статевої пристрасті неприродним 
способом поставлено в один ряд із застосуванням 
фізичного насильства, отже, ця погроза є рівнознач-
ною фізичному насильству. 

Погроза має сприйматися потерпілою особою 
як дійсна та розцінюватися нею як реальна небезпе-
ка для її життя чи здоров’я або її родичів. Погроза 
може сприйматися потерпілою особою як реаль-
на виходячи з обстановки, що склалася (оточен-
ня потерпілої групою осіб, глухе і безлюдне місце, 
нічний час, зухвале, грубе й настирливе домагання 
вступити в статевий зв’язок, особа винного тощо). 
Однак не завжди у вироках міститься мотивація на 
підтвердження реальності сприйняття потерпілою 
такої погрози.

Із проаналізованих справ вбачається, що по-
гроза застосування фізичного насильства як засіб 
подолання опору потерпілої виражалася в погрозі 
вбити, завдати тілесних ушкоджень, демонстрації 
зброї або інших предметів, якими можна заподіяти 
тілесні ушкодження, вчинення з потерпілою стате-
вих актів кількома особами тощо.

Наприклад, Бахчисарайський районний суд 
АР Крим вироком від 11 липня 2005 р. засудив І. за 
ч. 3 ст. 152 КК та призначив йому покарання у виді 
10 років позбавлення волі. Із матеріалів цієї справи 

видно, що І. шляхом обману привів неповнолітню В. 
до себе додому, де прочитав їй копію вироку, яким він 
був раніше засуджений за вчинення зґвалтування із 
застосуванням до потерпілої фізичної сили. Погро-
жуючи аналогічною фізичною розправою, І. зґвалту-
вав В. Потерпіла сприймала погрозу застосування 
до неї фізичного насильства як реальну, оскільки з 
прочитаного вироку вбачається, що засуджений за-
стосовував грубу фізичну силу до іншої потерпілої.

Якщо після вчинення зґвалтування мала місце 
реальна погроза вбивством потерпілої особи для 
того, наприклад, щоб вона нікому не повідомила 
про те, що трапилося, дії винного слід кваліфікува-
ти за сукупністю статей 152 КК та 129 КК  3. 

Апеляційний суд Львівської області визнав вин-
ним К. за ч. 3 ст. 152 та ч. 1 ст. 129 КК, який із 
застосуванням фізичного насильства зґвалтував 
неповнолітню С., після чого, тримаючи в руках 
ножа, погрожував потерпілій вбивством, якщо 
вона заявить про зґвалтування в органи міліції. 
Суд обґрунтовано дійшов висновку про те, що К., 
застосовуючи фізичне насильство, вчинив зґвалту-
вання неповнолітньої та вчинив щодо неї погрозу 
вбивством, оскільки в неї були реальні підстави по-
боюватися здійснення цієї погрози. Ухвалою Верхов-
ного Суду України від 30 березня 2004 р. цей вирок 
було залишено без зміни.

Слід також зазначити, що суди у вироках не зав-
жди мотивують, в яких саме діях обвинувачених 
виражалася погроза застосування фізичного на-
сильства як засіб подолання опору потерпілих осіб, 
та не наводять на підтвердження доказів реальності 
сприйняття потерпілими таких погроз. 

Так, Старовижівський районний суд Волинської 
області вироком від 17 березня 2005 р. визнав С. вин-
ним за ч. 1 ст. 152 КК та призначив йому покарання 
у виді трьох років позбавлення волі. С., погрожую-
чи застосувати фізичне насильство до потерпілої 
В., проти її волі вступив з нею в статеві зносини. 
Суд у вироку не вказав, в яких саме діях С. виража-
лася погроза застосування фізичного насильства до 
потерпілої, та не навів доказів на підтвердження 
реальності сприйняття погрози потерпілою. Про-
те з матеріалів справи вбачається, що С. погрожу-
вав потерпілій кулаками та ножем. З урахуванням 
того, що зазначені дії відбувалися в лісі, були під-
стави вважати, що потерпіла реально сприймала 
погрози ґвалтівника застосувати до неї фізичне на-
сильство.

Однією з кваліфікуючих ознак відповідно до 
диспозиції ст. 152 КК є вчинення зґвалтування вин-
ною особою з використанням безпорадного стану 
потерпілої особи. У судовій практиці зґвалтування 
визначається вчиненим з використанням безпорад-
ного стану потерпілої особи у випадках, коли вона 

3 Див.: Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Бори-
сов, С.Б. Гаврик та ін.; За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. — К., 2003. — С. 438.
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за своїм фізичним або психічним станом (малоліт-
ній вік, фізичні вади, розлад душевної діяльності, 
хворобливий або непритомний її стан тощо) не 
могла розуміти характеру і значення вчинюваних із 
нею дій або не могла чинити опір насильнику, який 
міг і повинен був усвідомлювати, що потерпіла осо-
ба перебуває саме в такому стані. 

Розрізняють два види безпорадного стану: пси-
хічну безпорадність і фізичну безпорадність.

У разі психічної безпорадності потерпіла особа 
не може розуміти характеру і значення вчинюваних 
із нею дій. Про психічну безпорадність свідчать: 

а) психічна хвороба, за наявності якої потерпі-
ла особа не усвідомлює своїх дій, не може керувати 
ними. Психічну хворобу такої особи можна розгля-
дати як безпорадний стан тільки у випадках, якщо 
ця хвороба має явний характер або коли винний 
знав про неї та свідомо використовував неспромож-
ність потерпілої особи внаслідок психічної хвороби 
правильно усвідомлювати або оцінювати те, що від-
бувається;

б) непритомний стан (наприклад, непритом-
ність, що виникла незалежно від дій винного);

в) малоліття потерпілої особи  4.
Для визнання зґвалтування вчиненим з вико-

ристанням безпорадного стану потерпілої внаслі-
док алкогольного, наркотичного сп’яніння або дії 
на її організм отруйних, токсичних та інших силь-
нодіючих речовин не має значення, чи винний довів 
потерпілу до такого стану (наприклад, дав нарко-
тик, снотворне тощо), чи вона перебувала у безпо-
радному стані незалежно від його дій.

Наприклад, вироком від 8 листопада 2005 р. 
Красноперекопського міськрайонного суду АР Крим 
засуджено О. за ч. 2 ст. 152 КК та призначено йому 
покарання у виді семи років і шести місяців позбав-
лення волі. О., будучи раніше судимим за зґвалтуван-
ня (судимість не знята і не погашена), з використан-
ням безпорадного стану потерпілої зґвалтував її. 
Безпорадний стан потерпілої виник у зв’язку з тим, 
що вона з приводу випускного вечора у школі вживала 
спиртні напої, перебувала в стані сильного алкоголь-
ного сп’яніння і не могла чинити опір ґвалтівнику. 

Безпорадний стан може бути викликаний фі-
зичними вадами потерпілої особи (наприклад, 
відсутність рук, ніг, сліпота тощо), її похилим ві-
ком або хворобою, що не є психічною, наприклад 
пов’язаною з високою температурою; виснаженістю 
організму, перенесеною операцією тощо. У цих ви-
падках, хоча потерпіла особа й усвідомлює характер 
вчинюваних щодо неї дій, але не може чинити опір 
ґвалтівнику. 

Пленум Верховного Суду України у п. 8 поста-
нови від 27 березня 1992 р. № 4 роз’яснив судам, що 
для визначення того, чи була потерпіла в безпорад-
4 Див.: Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Бори-
сов, С.Б. Гаврик та ін. — С. 438.

ному стані внаслідок застосування лікарських пре-
паратів, наркотичних засобів, отруйних, токсичних 
чи інших сильнодіючих речовин, з’ясування ме-
ханізму впливу яких на організм людини потре-
бує спеціальних знань, слід призначати відповідну  
експертизу.

При кваліфікації дій винних осіб за ст. 152 КК 
чи ст. 153 КК суди виходили з того, що зґвалтуван-
ня вважається закінченим злочином з моменту по-
чатку насильницького статевого акту, при цьому не 
має значення чи закінчив ґвалтівник статевий акт 
у фізіологічному розумінні. Насильницьке задово-
лення статевої пристрасті неприродним способом  
вважається закінченим злочином з початку здій-
снення, вказаних у законі дій сексуального характеру,  
спрямованих на задоволення статевої пристрасті. 
Кваліфікуючи дії винної особи як замах на зґвалту-
вання або насильницьке задоволення статевої при-
страсті неприродним способом, суди мають вихо-
дити з того, що ця особа вчинила дії, безпосередньо 
спрямовані на вчинення цих злочинів, але злочини 
не було доведено до кінця з причин, що не залежа-
ли від її волі (наприклад, коли потерпіла вирвалася 
від ґвалтівника, вчинила сильний опір, злочинні дії 
були припинені іншими особами тощо). 

Суд повинен зазначити у вироку причини, у 
зв’язку з якими злочин не було доведено до кінця. 
Дії, спрямовані на здійснення насильницького ста-
тевого акту природним або неприродним спосо-
бом, але не доведені до кінця з незалежних від волі 
винного причин, суди із посиланням на ст. 15 КК 
правильно кваліфікували як замах на зґвалтуван-
ня чи замах на насильницьке задоволення статевої 
пристрасті неприродним способом. 

Так, Марганецький міський суд Дніпропетров-
ської області визнав винним М. за ч. 2 ст. 15, ч. 1 
ст. 152 КК та із застосуванням ст. 75 КК звільнив 
його від відбування покарання з іспитовим стро-
ком на два роки. М. із застосуванням фізичного на-
сильства намагався вступити у статеві зносини з 
потерпілою Р., однак не зміг це зробити з причини 
фізіологічної неспроможності. У цьому випадку суд 
дійшов обґрунтованого висновку, що М., подолавши 
опір потерпілої, виконав всі дії, спрямовані на вчи-
нення зазначеного злочину, але не довів його до кінця 
з причин, що не залежали від його волі.

Відповідно до ст. 17 КК добровільна відмова 
від вчинення зґвалтування або насильницького 
задоволення статевої пристрасті неприродним 
спо собом виключає відповідальність за замах на 
вчинен ня цих злочинів. При визнанні відмови від 
зґвалту вання або насильницького задоволення 
ста тевої пристрасті неприродним способом доб-
ровільною суди повинні виходити з того, що осо-
ба, маючи реальну можливість довести такі злочи-
ни до кінця, відмовилась від цього та з власної волі 
припинила злочинні дії. У таких випадках особа 



20 № 3 ( 7 9 ) ´ 2 0 0 7

У
 С

УД
О

В
И

Х
 П

А
Л

А
ТА

Х
може нести відповідальність лише за фактично 
вчинені нею дії, якщо во ни утворюють склад іншо-
го злочину. 

Наприклад, Коломийський районний суд Івано-
Франківської області вироком від 4 жовтня 2005 р. 
визнав винним Т. за ч. 1 ст. 296 КК та призначив 
йому відповідне покарання. Із матеріалів справи 
видно, що Т. вчинив грубе порушення громадського 
порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, 
що супроводжувалося винятковим цинізмом. У гро-
мадському місці, у присутності інших осіб він із за-
стосуванням фізичного насильства до потерпілої 
Д. намагався вступити з нею в статеві зносини, 
однак не довів свій намір до кінця, оскільки дізнав-
шись, що потерпіла є неповнолітньою, погодився 
на її пропозицію зустрітися наступного дня для 
добровільних стосунків. За таких обставин суд 
обґрунтовано дійшов висновку, що Т. добровіль-
но відмовився від вчинення зґвалтування, маючи 
реальну можливість це зробити, та перекваліфі-
кував його дії на ч. 1 ст. 296 КК як вчинення хулі-
ганства. 

У ч. 2 ст. 152 і ч. 2 ст. 153 КК передбачена від-
повідальність за зґвалтування або насильницьке 
задоволення статевої пристрасті неприродним спо-
собом, вчинені повторно (тобто хоча б двічі). Пов-
торним буде зґвалтування чи насильницьке задово-
лення статевої пристрасті неприродним способом, 
якщо кожному з них відповідно передувало здій-
снення такого ж злочину. 

Зґвалтування або насильницьке задоволен-
ня статевої пристрасті неприродним способом 
не може розглядатись як вчинення одного з цих 
злочинів повторно, якщо винна особа, діючи з 
єдиним умислом, без значної перерви у часі, вчи-
нила два чи більше природних статевих актів або 
два чи більше актів насильницького задоволен-
ня статевої пристрасті неприродним способом 
з однією й тією ж потерпілою особою, тобто за 
наявності ознак продовжуваного злочину. У цих 
випадках потерпіла особа продовжує перебувати 
під впливом психічної або фізичної дії насильни-
ка, її воля паралізована ще при перших статевих 
зносинах. 

Водночас у судовій практиці трапляються ви-
падки, коли суди зазначені дії кваліфікували за оз-
накою повторності. 

Так, Крюківський районний суд м. Кременчука 
Полтавської області вироком від 18 січня 2005 р. 
засудив О. за ч. 2 ст. 153 КК за те, що він під вига-
даним приводом завів у квартиру свою знайому Т. 
де із застосуванням фізичного насильства декіль-
ка разів вчинив із нею насильницьке задоволення 
статевої пристрасті неприродним способом. 
У вироку суд, зазначивши це, кваліфікував його дії 
за ознакою повторності (за ч. 2 ст. 153 КК). Апе-
ляційний суд Полтавської області ухвалою від 

20 квітня 2005 р. цей вирок районного суду змінив 
та переква ліфікував дії О. з ч. 2 ст. 153 КК на ч. 1 
ст. 153 КК.

У ч. 2 ст. 152 і ч. 2 ст. 153 КК передбачено спе-
ціальний вид повторності зґвалтування та на-
сильницького задоволення статевої пристрасті не-
природним способом, якщо вказані злочини були 
вчинені особою, яка раніше вчинила будь-який із 
злочинів, які перелічені у цих статтях. Так, за ч. 2 
ст. 152 КК кваліфікується зґвалтування вчинене 
особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, 
передбачених статтями 153 (насильницьке задово-
лення статевої пристрасті неприродним способом), 
154 (примушування до вступу в статевий зв’язок) 
і 155 (статеві зносини з особою, яка не досягла 
статевої зрілості) цього Кодексу. За ч. 2 ст. 153 КК 
кваліфікується задоволення статевої пристрасті не-
природним способом вчинене особою, яка раніше 
вчинила будь-який із злочинів, передбачених стат-
тями 152 (зґвалтування) або 154 (примушування до 
вступу в статевий зв’язок) цього Кодексу.

Для визнання злочину повторним не має значен-
ня, чи була винна особа засуджена за раніше вчине-
ний злочин, чи були обидва злочини закінченими і 
чи є особа їх виконавцем або іншим співучасником. 
Ознака повторності виключається, якщо за раніше 
вчинений злочин особу було звільнено від кримі-
нальної відповідальності або якщо судимість за рані-
ше вчинений злочин була погашена чи знята у вста-
новленому законом порядку або на момент вчинення 
нового злочину минули строки давності притягнен-
ня до відповідальності за раніше вчинений злочин. 

Якщо умислом особи охоплювалося вчинен-
ня нею (у будь-якій послідовності) зґвалтування і 
насильницького задоволення статевої пристрасті 
неприродним способом стосовно однієї і тієї ж по-
терпілої, вчинене належить оцінювати як сукуп-
ність злочинів, передбачених статтями 152 і 153 КК. 
При цьому для кваліфікації вчиненого не має зна-
чення чи була значна перерва в часі при вчиненні 
стосовно потерпілої зґвалтування і насильницько-
го задоволення статевої пристрасті неприродним 
способом. У випадках, коли в діях особи містяться 
ознаки вчинення щодо потерпілої зґвалтування чи 
насильницького задоволення статевої пристрасті 
неприродним способом при обтяжуючих обстави-
нах, вчинене має кваліфікуватися за відповідними 
частинами статей 152 і 153 КК. 

Разом з тим неоднаковою є судова практика у 
визначенні ознаки повторності при кваліфікації дій 
винної особи, яка без значної перерви в часі вчинила 
стосовно однієї й тієї ж потерпілої особи насильниць-
ке задоволення статевої пристрасті неприродним спо-
собом, а потім її зґвалтувала в зворотному порядку.

Так, Євпаторійський міський суд АР Крим виро-
ком від 22 жовтня 2004 р. засудив Б. за ч. 1 ст. 152, 
ч. 1 ст. 153 КК за те, що він із застосуванням фізич-
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ного насильства до потерпілої Т. вчинив задоволення 
статевої пристрасті неприродним способом. За тих 
же обставин Б. вчинив з Т. проти її волі ще й насиль-
ницький статевий акт природним способом. Такі 
дії Б. суд кваліфікував як продовжуваний злочин без 
кваліфікуючої ознаки повторності зґвалтування. 

Водночас деякі суди за таких обставин дотриму-
вались іншої позиції щодо визначення повторності 
вчинення цього виду злочинів. 

Наприклад, Дзержинський районний суд м. Хар-
кова вироком від 7 травня 2004 р. визнав винним  
М. за ч. 2 ст. 152, ч. 1 ст. 153 КК та призначив 
йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі.  
М. із застосуванням фізичного насильства задоволь-
нив статеву пристрасть неприродним способом зі 
своєю колишньою дружиною І., а потім зґвалтував 
її. Такі дії М. суд кваліфікував за ч. 1 ст. 153 КК як 
задоволення статевої пристрасті неприродним спо-
собом із застосуванням фізичного насильства та за 
ч. 2 ст. 152 КК, як зґвалтування із застосуванням 
фізичного насильства, вчинене особою, яка раніше 
вчиняла злочин, передбачений ст. 153 КК. Ухвалою 
Верховного Суду України від 12 січня 2006 р. цей ви-
рок було залишено без зміни.

На нашу думку, у разі вчинення стосовно однієї й 
тієї ж потерпілої особи насильницького задоволення 
статевої пристрасті неприродним способом, а потім її 
зґвалтування чи навпаки, ці злочини кваліфікуються 
окремо, причому останній злочин кваліфікується за 
ознакою повторності, оскільки нею вже було вчине-
но злочин, передбачений статями 152 чи 153 КК. 

Кваліфікація зґвалтування або насильницького 
задоволення статевої пристрасті неприродним спо-
собом, вчиненого групою осіб, може мати місце у 
разі, коли група осіб (два і більше) діяла узгоджено з 
метою вчинення насильницького акту з потерпілою 
особою. Узгодженість дій учасників групи щодо 
потерпілої особи означає, що свідомістю кожного 
учасника охоплюється об’єктивне сприяння один 
одному у вчиненні злочину. Для визнання зґвал-
тування або насильницького задоволення статевої 
пристрасті неприродним способом вчиненими гру-
пою осіб, не обов’язковою є попередня змова між 
учасниками цих злочинів.

Дії особи, яка не вчинила і не мала наміру вчи-
нити статевий акт, але безпосередньо застосовува-
ла фізичне насильство, погрозу його застосування 
чи довела потерпілу особу до безпорадного стану 
з метою зґвалтування її іншою особою, повинні 
розглядатися, як співвиконавство у цьому злочині. 
Кваліфікацію дій таких співвиконавців необхідно 
здійснювати без посилання на ст. 27 КК. 

Так, вироком від 21 квітня 2005 р. Хортицького 
районного суду м. Запоріжжя визнано винною Д. за 
ч. 3 ст. 152 КК та із застосуванням ст. 69 КК при-
значено їй покарання у виді трьох років позбавлення 
волі. Д. за попередньою змовою з особою, матеріали 

справи стосовно якої виділені в окреме провадження 
у зв’язку з розшуком, застосувала до неповнолітньої 
М. фізичне насильство з метою її зґвалтування осо-
бою чоловічої статі.

Дії учасників групового зґвалтування або на-
сильницького задоволення статевої пристрасті не-
природним способом підлягають кваліфікації за ч. 3 
ст. 152 КК або ч. 2 ст. 153 КК і в тому разі, коли інші 
учасники злочину через неосудність, недосягнення 
віку, з якого настає кримінальна відповідальність, 
або з інших передбачених законом підстав не були 
притягнуті до кримінальної відповідальності.

Проте деякі суди помилково вважають, що 
кваліфікуюча ознака вчинення зґвалтування гру-
пою осіб відсутня у разі, коли інші учасники зло-
чину не досягли віку, з якого настає кримінальна 
відповідальність.

Вироком від 1 листопада 2005 р. Гуляйпільський 
районний суд Запорізької області засудив Ф. за ч. 3 
ст. 152 КК та ст. 304 КК і на підставі ст. 70 КК 
призначив йому сім років позбавлення волі. Ф. засу-
джено за те, що він із застосуванням фізичного на-
сильства, з використанням безпорадного стану по-
терпілої, групою осіб за участю П., 1992 р.н., котрий 
на момент вчинення злочину не досяг віку, з якого 
настає кримінальна відповідальність, зґвалтував 
потерпілу Б., а також втягнув неповнолітнього П. 
у злочинну діяльність.

Але ухвалою Апеляційного суду Запорізької об-
ласті від 23 січня 2006 р. вирок щодо Ф. змінено: 
його дії перекваліфіковано з ч. 3 ст. 152 КК на ч. 1  
ст. 152 КК і призначено покарання у виді трьох 
років по збавлення волі. Апеляційний суд обґрунту-
вав перекваліфікацію дій Ф. тією обставиною, що 
співучасник зґвалтування П. на момент вчинення 
злочину не був суб’єктом зґвалтування, а тому, на 
думку апеляційного суду, в діях Ф. відсутня кваліфі-
куюча ознака вчинення зґвалтування групою осіб.

Апеляційний суд помилково перекваліфіку-
вав дії Ф. із ч. 3 ст. 152 КК на ч. 1 цієї статті, тоб-
то визнав їх як більш м’який злочин. Відповідно до 
п. 14 постанови Пленуму від 27 березня 1992 р. № 4 
дії учасника групового зґвалтування підлягають 
кваліфікації за ч. 3 ст. 152 КК і в тому разі, коли інші 
учасники злочину через недосягнення віку, з якого 
настає кримінальна відповідальність, або з інших 
передбачених законом підстав не були притягнуті 
до кримінальної відповідальності. 

Якщо винні особи діяли узгоджено щодо кіль-
кох потерпілих, хоча кожен з них мав на меті і 
зґвал тував одну потерпілу, дії кожного підлягають 
кваліфікації як зґвалтування, вчинене групою осіб.

При застосуванні закону про кримінальну від-
повідальність за зґвалтування неповнолітньої або 
малолітньої особи, судам слід мати на увазі, що 
кваліфікація цих злочинів за ч. 3 або ч. 4 ст. 152 КК 
можлива лише у випадках, коли винний знав або 
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допускав, що вчиняє насильницький статевий акт 
з неповнолітньою або малолітньою особою, а так 
само, коли він міг і повинен був це передбачати. 
При цьому суд повинен ураховувати показання не 
тільки підсудного, а й потерпілої особи, ретельно 
перевіряти їх відповідність усім конкретним об-
ставинам справи. При вирішенні цього питання 
має враховуватися вся сукупність обставин справи, 
зокрема зовнішні фізичні дані потерпілої особи, її 
поведінка, знайомство з нею винного, володіння 
останнім відповідною інформацією. Неповнолітній 
або малолітній вік потерпілої особи не може бути 
підставою для кваліфікації зґвалтування за ч. 3 чи 
ч. 4 цієї статті, якщо буде доведено, що винний по-
милявся щодо фактичного віку потерпілої. 

Наприклад, Вільнянський районний суд Запорізь-
кої області визнав винним неповнолітнього Б. за 
ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152 КК і на підставі ст. 104 КК 
звільнив його від відбування покарання з випробу-
ванням. Б. із застосуванням фізичного насильства 
намагався зґвалтувати неповнолітню Х., однак свій 
намір не довів до кінця, оскільки його дії було при-
пинено сторонніми особами. Із матеріалів цієї спра-
ви вбачається, що ні під час досудового слідства, ні 
в суді не було доведено, що ґвалтівник на момент 
вчинення злочину був обізнаний про неповнолітній 
вік потерпілої. Враховуючи, що цей злочин Б. вчинив 
у нічний час, раніше не був знайомий з потерпілою,  
якій тоді було більше 17 років і яка відповідно до 
показань свідків була фізично розвинутою та ви-
глядала старшою від свого віку, він міг вірогідно 
помилятися щодо її фактичного віку. Однак суд ці 
обставини залишив поза увагою. В апеляційному по-
рядку справа не розглядалася. 

З моменту прийняття у 2001 р. КК у тексті ч. 3 
ст. 153 цього Кодексу містилася неточність, згідно з 
якою можна було розуміти, що відповідальність за 
цією частиною статті настає лише у разі вчинення 
насильницького задоволення статевої пристрасті 
неприродним способом щодо малолітньої чи ма-
лолітнього за умови, якщо воно спричинило особ-
ливо тяжкі наслідки. Законом від 21 грудня 2004 р.  
№ 2276-IV «Про внесення зміни до статті 153 Кримі-
нального кодексу України» цю неточність було ви-
правлено. У новій редакції ч. 3 ст. 153 КК насильни-
цьке задоволення статевої пристрасті неприродним 
способом має дві кваліфікуючі ознаки: вчинене щодо 
малолітньої або малолітнього, або якщо воно спри-
чинило тяжкі наслідки. Але деякі суди й до цього 
часу використовують стару редакцію ч. 3 ст. 153 КК і 
допускають помилки при кваліфікації вказаних дій. 

Наприклад, Генічеський районний суд Херсон-
ської області вироком від 30 травня 2005 р. засудив 
Т. за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 153 КК та із за-
стосуванням ст. 69 КК призначив йому покарання у 
виді п’яти років позбавлення волі. Із матеріалів цієї 
справи видно, що Т. із застосуванням фізичного на-

сильства та з використанням безпорадного стану 
потерпілої намагався зґвалтувати малолітню М., 
1999 р.н., яка через свій вік не могла усвідомлювати 
характер вчинюваних із нею дій та чинити йому 
опір. Цей злочин Т. не зміг довести до кінця з причи-
ни анатомічного розвитку малолітньої потерпілої, 
проте задовольнив з нею свою статеву пристрасть 
неприродним способом. Суд помилково кваліфікував 
дії засудженого Т. за ч. 2, а не ч. 3 ст. 153 КК, послав-
шись при цьому на те, що внаслідок вчинення вка-
заних дій малолітній потерпілій не було заподіяно 
особливо тяжких наслідків.

У разі зґвалтування малолітньої особи, яка не 
досягла статевої зрілості, такі дії утворюють склад 
злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 КК, і не потребу-
ють додаткової кваліфікації за ст. 155 КК. 

Проте Красилівський районний суд Хмельниць-
кої області вироком від 7 червня 2005 р. визнав Ч. 
винним за ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 155 КК і призначив 
йому покарання у виді 10 років позбавлення волі. Су-
дом було встановлено, що Ч. протягом тривалого  
часу із застосуванням фізичного насильства та по-
гроз його застосування вступав у статеві зносини зі 
своєю малолітньою дочкою, якій на момент вчинен-
ня насильницьких дій виповнилося лише 11 років. Дії 
засудженого суд кваліфікував за сукупністю злочинів: 
зґвалтування малолітньої особи за ч. 4 ст. 152 КК 
та статеві зносини, вчинені батьком з особою, яка 
не досягла статевої зрілості, за ч. 2 ст. 155 КК. 

У цьому випадку додаткова кваліфікація за ч. 2 
ст. 155 КК є зайвою, оскільки відповідальність за 
зґвалтування малолітньої особи повністю охоп-
люється диспозицією ч. 4 ст. 152 КК, а ст. 155 КК 
передбачено відповідальність за статеві зносини з 
особою, яка не досягла статевої зрілості, при цьому 
такі статеві зносини з боку потерпілої мають доб-
ровільний характер. 

Особливо тяжкими наслідками, про які йдеться 
у ч. 4 ст. 152 та ч. 3 ст. 153 КК, можуть бути визнані 
смерть або самогубство потерпілої особи, втрата 
будь-якого органу чи його функцій, душевна хворо-
ба або інший розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою 
втратою працездатності не менше ніж на третину, 
непоправне знівечення обличчя, переривання вагіт-
ності чи втрата здатності до дітонародження, а так 
само зараження вірусом імунодефіциту людини чи 
іншої невиліковної інфекційної хвороби або сифілі-
сом, що сталися внаслідок зґвалтування. Відповідаль-
ність за спричинення особливо тяжких наслідків на-
стає як тоді, коли винний передбачав їх можливість, 
так і коли він міг і повинен був їх перед бачити.

При цьому не можуть вважатися такими, що 
спричинили особливо тяжкі наслідки, зґвалтування 
або насильницьке задоволення статевої пристрас-
ті неприродним способом чи замах на ці злочини, 
поєднані із заподіянням потерпілій особі тілесного 
ушкодження, визнаного тяжким лише за ознакою 
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небезпечності для життя на момент його заподіян-
ня. Такі дії підлягають кваліфікації за сукупністю 
злочинів, передбачених відповідними частинами 
статей 152 або 153 і 121 КК. 

Наприклад, Кагарлицький районний суд Київської 
області вироком від 15 березня 2005 р. визнав винним 
П. за ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 152 КК та призначив йому 
покарання у виді дев’яти років позбавлення волі. Із 
матеріалів справи видно, що П. з метою зґвалтуван-
ня потерпілої Ч. для подолання її опору здавлював їй 
шию руками, внаслідок чого вона знепритомніла. По-
долавши таким чином опір потерпілої, П. зґвалту-
вав її. Згідно з висновком судово-медичної експертизи 
потерпілій було заподіяно тяжкі тілесні ушкоджен-
ня, небезпечні для життя в момент заподіяння. За 
таких обставин суд правильно дійшов висновку про 
наявність у діях П. ознак злочинів, передбачених 
статтями 121 та 152 КК. 

Також не може бути визнано особливо тяжкими 
наслідками свідоме поставлення потерпілої особи в 
загрозу зараження вірусом імунодефіциту людини 
чи іншою невиліковною інфекційною хворобою або 
сифілісом, якщо захворювання не настало. Вказані 
дії слід кваліфікувати за сукупністю злочинів.

Так, Тернопільський міськрайонний суд вироком 
від 18 серпня 2005 р. засудив Т. за ч. 1 ст. 130 і ч. 1 
ст. 152 КК та призначив йому покарання у виді чо-
тирьох років позбавлення волі. Т., достовірно знаючи, 
що він є носієм вірусу імунодефіциту, із застосуван-
ням фізичного насильства вступив у статеві зноси-
ни із потерпілою М. Ураховуючи, що в результаті 
вказаних дій захворювання потерпілої М. не наста-
ло, суд правильно кваліфікував дії Т. за сукупністю 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 152 і ч. 1 ст. 130 КК як 
зґвалтування та свідоме поставлення іншої особи в 
небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини.

Пленум Верховного Суду України у п. 14 поста-
нови від 7 лютого 2003 р. № 2 «Про судову практи-
ку в справах про злочини проти життя та здоров’я 
особи» роз’яснив, що умисне вбивство, якщо воно 
було поєднане зі зґвалтуванням потерпілої особи 
або насильницьким задоволенням із нею статевої 
пристрасті неприродним способом, тобто мало міс-
це в процесі вчинення зазначених злочинів чи од-
разу ж після нього, тягне відповідальність за п. 10 
ч. 2 ст. 115 КК. При цьому злочинні дії кваліфіку-
ються і за ч. 4 ст. 152 чи ч. 3 ст. 153 КК або ще й за 
відповідною частиною ст. 15 КК. Умисне вбивство з 
метою задовольнити статеву пристрасть із трупом 
також тягне відповідальність за п. 10 ч. 2 ст. 115 КК. 
У випадках, коли особу було умисно вбито через 
певний час після її зґвалтування чи насильницько-
го задоволення з нею статевої пристрасті неприрод-
ним способом з метою їх приховання, дії винного 
кваліфікуються за сукупністю злочинів, передбаче-
них відповідними частинами ст. 152 або ст. 153 та 
п. 9 ч. 2 ст. 115 КК. 

Апеляційний суд Миколаївської області ви-
роком від 30 липня 2005 р. визнав винним за 
ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153, пунктами 9, 10 ч. 2  
ст. 115 КК С. і призначив йому покарання у виді 
15 років позбавлення волі. С. із застосуванням фі-
зичного насильства зґвалтував Н. та задоволь-
нив з нею статеву пристрасть неприродним спо-
собом. Під час вчинення вказаних дій С. задушив 
потерпілу. Верховний Суд України ухвалою від 6 
жовтня 2005 р. зазначений вирок апеляційного 
суду змінив: виключив із нього засудження С. за 
п. 9 ч. 2 ст. 115 КК (вбивство з метою прихова-
ти інші злочини), оскільки засуджений позбавив 
життя потерпілу під час вчинення щодо неї ста-
тевих злочинів. Дії засудженого С. у цій частині 
повністю охоплюються п. 10 ч. 2 ст. 115 КК.

Зґвалтуванням є вчинення статевого акту між 
особами різної статі природним способом усупереч 
бажанню або поза бажанням однієї з них, шляхом 
застосування до неї фізичного насильства, погрози 
застосування такого насильства або з використан-
ням її безпорадного стану  5. 

При відмежуванні зґвалтування від інших 
статевих злочинів треба мати на увазі, що насиль-
ницьке задоволення статевої пристрасті непри-
родним способом виключає природний статевий 
акт і вміщує у собі акти мужолозтва, лесбійства, а 
також інші прояви неприродного збудження і ре-
алізації статевої пристрасті чоловіка або жінки 
неприродним способом, які супроводжувалися  
фізичним насильством, погрозою його застосуван-
ня або з використанням безпорадного стану потер-
пілої особи. Проте в деяких випадках, коли мало 
місце зґвалтування, поєднане із насильницьким 
задоволенням статевої пристрасті неприродним 
способом, суди такі дії помилково розглядали як 
продовжуваний злочин.

Так, Бериславський районний суд Херсонської 
області вироком від 3 жовтня 2005 р. засудив У. 
за ч. 1 ст. 153 КК до трьох років позбавлення волі. 
Із ма теріалів цієї справи вбачається, що У. із за-
стосуванням фізичного насильства та погрози його 
застосування вчинив природний статевий акт із 
потерпілою В., після чого задовольнив з останньою 
свою статеву пристрасть неприродним способом. 
За таких обставин суд кваліфікував дії У. лише як 
насильницьке задоволення статевої пристрасті не-
природним способом за ч. 1 ст. 153 КК, хоча в його 
діях був також наявний склад злочину, передбачений 
ст. 152 КК (зґвалтування). 

Статтею 155 КК передбачено відповідальність 
за добровільні статеві зносини з особою, яка не 
досягла статевої зрілості. Потерпілою може бути 
особа як жіночої, так і чоловічої статі, яка не досяг-
ла статевої зрілості.

5 Див.: Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. С.С. Яцен-
ка. — К.,  2002. — С. 313.



24 № 3 ( 7 9 ) ´ 2 0 0 7

У
 С

УД
О

В
И

Х
 П

А
Л

А
ТА

Х
Відповідно до підпунктів 2.1.2, 2.13.2 «Пра-

вил проведення судово-медичних експертиз 
(обстежень) з приводу статевих станів в бюро 
судово-медичної експертизи» (затверджені на-
казом Міні стерства охорони здоров’я Украї-
ни від 17 січня 1995 р. № 6; зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 26 липня 1995 р. за 
№ 248/784; далі — Правила проведення судово-
медичних експертиз (обстежень) з приводу ста-
тевих станів), станом статевої зрілості у жінок 
слід розуміти закінчення формування організму, 
коли статеве життя, запліднення, вагітність, по-
логи та годування дитини є нормальною функ-
цією і не призводять до розладу здоров’я; статева 
зрілість в осіб чоловічої статі характеризується 
станом загального фізичного розвитку та форму-
ванням статевих залоз, за якого статеве життя є 
фізіологічно нормальною функцією, не викликає 
розладу здоров’я і не завдає шкоди подальшому 
розвитку організму. Встановлення статевої зрі-
лості проводиться щодо осіб як жіночої, так і чо-
ловічої статі віком з 14 до 18 років. Досягнення 
статевої зрілості встановлюється судово-медич-
ною експертизою відповідно до Правил прове-
дення судово-медичних експертиз (обстежень) з 
приводу статевих станів.

Обов’язковість проведення такої експертизи 
зумовлена п. 4 ст. 76 Кримінально-процесуаль-
ного кодексу України (далі — КПК). Кримінальна 
відповідальність за ст. 155 КК виключається у разі, 
коли судово-медичною експертизою буде встанов-
лено, що потерпіла неповнолітня особа досягла 
стате вої зрілості.  

Добровільні статеві зносини з особою, яка не 
досягла статевої зрілості, утворюють склад зло-
чину в разі, коли суб’єкт знав або припускав, що 
потерпіла особа не досягла статевої зрілості, а так 
само тоді, коли міг і повинен був це передбачити. 
Така оцінка статевого статусу потерпілої особи 
має ґрунтуватися на об’єктивних обставинах: її 
зовнішній вигляд, знання про її вік, медичні по-
казники тощо.

Так, Корольовський районний суд м. Жито-
мира вироком від 19 травня 2005 р. визнав вин-
ним Ю. за ч. 1 ст. 155 КК та із застосуванням  
ст. 75 КК звільнив його від відбування покаран-
ня з випробуванням. Ю., достовірно знаючи, що 
потерпілій С. ще не виповнилося 13 років, тоб-
то вона є малолітньою особою й тому не досягла 
статевої зрілості, за погодженням з останньою 
декілька разів вступав із нею в статеві зносини 
природним способом.

Якщо потерпіла особа за своїм розвитком або 
через свій малолітній вік не розуміла характеру та 
наслідків вчинюваних з нею дій, злочин підлягає 
кваліфікації як зґвалтування з використанням без-
порадного стану потерпілої особи. Висновок про 

саме такий стан потерпілої особи має ґрунтуватися 
на даних судово-психологічної експертизи  6.

Засуджуючи осіб за вчинення статевих зно-
син з особою, яка не досягла статевої зрілості 
(ст. 155 КК), суди не в усіх випадках досліджували 
здатність потерпілих з урахуванням їх малоліт-
нього віку усвідомлювати характер вчинюваних 
із ними дій. Відсутність у потерпілої особи мож-
ливості правильно розуміти ступінь і характер 
вчинюваних із нею сексуальних дій або керува-
ти своїми вчинками свідчить про використання 
її безпорадного стану, що є предметом злочину, 
передбаченого ст. 152 або ст. 153 КК.

Так, Сокальський районний суд Львівської облас-
ті вироком від 22 червня 2005 р. визнав винним К. за 
ч. 1 ст. 155 КК та із застосуванням ст. 75 КК звіль-
нив його від відбування покарання з випробуванням. 
К. за взаємною згодою неодноразово вступав у ста-
теві зносини із малолітньою С. Із матеріалів цієї 
справи видно, що судом не вирішувалося питання, 
чи здатна була потерпіла за своїм віком розуміти 
характер вчинюваних із нею за її згодою дій та їх 
наслідки, оскільки їй виповнилося лише 12 років.

Статтею 156 КК передбачено відповідальність 
за вчинення розпусних дій щодо особи, яка не 
досягла шістнадцятирічного віку. Суспільна не-
безпечність цього злочину полягає в тому, що він 
спричиняє шкоду нормальному моральному та фі-
зичному становленню неповнолітніх, формує амо-
ральні погляди у дитини  7. 

Потерпілими від зазначеного злочину можуть 
бути особи як чоловічої, так і жіночої статі, яким не 
виповнилося 16 років. Для відповідальності за цей 
злочин не має значення, чи досягла потерпіла особа 
статевої зрілості.

Розпусні дії мають сексуальний характер і 
можуть набувати вигляду фізичних дій або інте-
лектуального розбещення. Такі дії спрямовані на 
задоволення винною особою статевої пристрасті 
або на збудження у неповнолітньої особи статевого 
інстинкту.

До фізичних розпусних дій належать оголен-
ня статевих органів, винної чи потерпілої особи, 
непристойні доторкання до статевих органів, які 
викликають статеві збудження, навчання стате-
вим збоченням, імітація статевого акту, схилення 
або примушування потерпілих до вчинення пев-
них сексуальних дій між собою, вчинення статевих 
зносин у присутності дитини, акту анонізму тощо. 
Інтелектуальними розпусними діями можуть бути 
випадки ознайомлення дитини із порнографічними 
зображеннями, відеофільмами, цинічні розмови з 
потерпілою особою на сексуальні теми тощо. Вико-
ристання в ході вчинення розпусних дій порногра-
6 Див.: Т а м  с а м о .

7 Див.: Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Бори-
сов, С.Б. Гаврик та ін. — С. 448
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фічних предметів тягне кваліфікацію за сукупністю 
злочинів — за ст. 156 і ст. 301 КК. Розпусні дії мо-
жуть бути спрямовані на задоволення винним та-
ким чином статевої пристрасті або на збудження у 
неповнолітньої особи статевого інстинкту.

Згода потерпілих на вчинення щодо них розпус-
них дій на кримінально-правову оцінку дій винного 
не впливає. Розпусні дії щодо особи, яка не досягла 
шістнадцятирічного віку, можуть відбуватись як за 
її згодою, так і з застосуванням до неї фізичної сили 
з метою примушення її до вчинення певних дій сек-
суального характеру.

Наприклад, Чугуївський міський суд Харківської об-
ласті вироком від 26 жовтня 2005 р. визнав винним Г. 
за ч. 2 ст. 156 КК та призначив йому покарання у виді 
трьох років позбавлення волі. Г., перебуваючи у нетвере-
зому стані, зайшов у квартиру, в якій перебувала одна 
малолітня А., і, знаючи про її малолітній вік, з метою 
вчинення розпусних дій із застосуванням фізичної сили 
завів потерпілу в одну з кімнат, повалив її на диван та, 
утримуючи силою, зняв з неї одяг і вчинив непристойні 
доторкання руками до статевих органів потерпілої. 
Згідно з висновком судово-медичної експертизи потер-
пілій при вчиненні з нею розпусних дій тілесних ушко-
джень не було спричинено.

Заподіяння потерпілій особі шкоди здоров’ю 
шляхом спричинення тілесних ушкоджень не охоп-
люється диспозицією закону про відповідальність 
за вчинення розпусних дій. Тому, якщо розпусним 
діям передували або вони супроводжувалися нане-
сенням побоїв чи мордуванням, тілесними ушкод-
женнями або погрозами вбивством, вчинене слід 
кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбаче-
них ст. 156 і статтями 126, 125, 121, 122 чи 129 КК  8. 

Розпусні дії з потерпілою особою, яка не до-
сягла шістнадцятирічного віку, вчинені безпосе-
редньо перед її зґвалтуванням, насильницьким 
задоволенням статевої пристрасті неприродним 
способом або в процесі замаху на зазначені зло-
чини, повністю охоплюються відповідними час-
тинами статей 152, 153 КК, оскільки в подібних 
випадках розбещення неповнолітніх із урахуван-
ням спрямованості умислу винного розглядається 
лише як етап у вчиненні інших статевих злочинів. 
Однак суди допускали помилки при кваліфікації 
вказаних дій. 

Наприклад, Тростянецький районний суд Сум-
ської області вироком від 25 жовтня 2005 р. засудив 
Д. за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 156 КК та при-
значив йому покарання із застосуванням ст. 69 КК 
у виді п’яти років позбавлення волі. Із матеріалів 
справи видно, що Д. заманив до підвального при-
міщення жилого будинку малолітню Б., 2000 р.н., 
де, скориставшись її безпорадним станом, оскільки 
вона через свій малолітній вік не могла усвідомлю-

8 Див.: Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. / За ред. С.С. Яцен-
ка. — С. 321.

вати характеру вчинюваних із нею дій та чинити 
йому опір, намагався задовольнити з останньою 
статеву пристрасть неприродним способом. Однак 
Д. не довів злочин до кінця з причин, що не залежали 
від його волі, оскільки його дії були припинені меш-
канцями цього будинку. Суд правильно кваліфікував 
дії Д. як замах на задоволення статевої пристрасті 
неприродним способом з використанням безпорад-
ного стану потерпілої, вчинений щодо малолітньої 
особи. Але кваліфікація за ч. 2 ст. 156 КК є зайвою.

Відповідно до статей 20, 253 КПК розгляд 
кримінальних справ про зґвалтування та інші 
статеві злочини допускається в закритому судово-
му засіданні за мотивованою постановою судді чи 
ухвалою суду з метою запобігання розголошенню 
відомостей про інтимні сторони життя осіб, які 
беруть участь у справі. При цьому судом може 
бути прийнято рішення про закритий розгляд спра-
ви як у повному обсязі, так і частково (наприклад, 
при проведенні судового слідства). З урахуванням 
вимог статей 20 і 307 КПК суд під час розгляду 
справ цієї категорії повинен вживати необхідних 
заходів для того, щоб особи молодше 16 років, крім 
підсудних, не перебували у залі судового засідання. 
Головуючим у судових засіданнях потрібно стежити 
за змістом і формою запитань, що ставляться під-
судним, потерпілим і свідкам, а також за виступами 
учасників розгляду справи в судових дебатах із тим, 
щоб не принижувалася честь і гідність цих осіб. 

Але суди в багатьох випадках, прийнявши рі-
шення про призначення справи до судового розгля-
ду, не вирішували при цьому питання про розгляд 
справи цієї категорії у відкритому чи закритому су-
довому засіданні. Справи у таких випадках слухали-
ся судами в режимі відкритого судового засідання. 
У деяких справах в протоколі зазначено, що справа 
слухається у відкритому судовому засідання, а у ви-
року — в закритому, чи навпаки. 

Наприклад, справу за обвинуваченням Ш. за ч. 3 
ст. 152 КК Луцьким міськрайонним судом Волинсь-
кої області було вирішено за клопотанням потер-
пілої слухати у закритому судовому засіданні, хоча 
у вироку вказано, що справа слухалась у відкритому 
судовому засіданні.

З метою запобігання розголошенню відомостей 
про інтимні сторони життя осіб, які беруть участь 
у справі, суди мають чітко вирішувати на стадії по-
переднього розгляду питання щодо слухання справ 
про злочини проти статевої свободи та статевої не-
доторканості особи у закритому судовому засіданні.

Крім того, деякі суди направляли копії вироків 
у справах про зґвалтування для обговорення за міс-
цем проживання, роботи, навчання засуджених або 
потерпілих осіб.

Так, Дунаєвецький районний суд Хмельницької 
області вироком від 26 квітня 2005 р. визнав винним 
неповнолітнього Л. за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 КК та 
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звільнив його від відбування покарання з випробу-
ванням. Л. із застосуванням фізичного насильства 
намагався вступити в статеві зносини із малоліт-
ньою Д., однак не зміг цього зробити з причин, які 
не залежали від його волі, а саме через анатомічний 
розвиток малолітньої потерпілої. Для обговорен-
ня поведінки Л. суд направив копію вироку до Со-
кільнянської загальноосвітньої школи, де навчалися 
Л. та малолітня потерпіла.

Відшкодування шкоди

При вирішенні питання про відшкодування 
моральної шкоди за позовами потерпілих осіб суди 
мають керуватися відповідними положеннями 
Цивільного кодексу України та роз’ясненнями, що 
містяться у постанові Пленуму Верховного Суду 
України від 31 березня 1995 р. № 4 «Про судову 
практику в справах про відшкодування моральної 
(немайнової) шкоди» (зі змінами, внесеними пос-
тановою Пленуму Верховного Суду України від 
25 травня 2001 р. № 5). 

Питання про розмір відшкодування моральної 
шкоди у справах про статеві злочини суди вирішува-
ли, в основному, залежно від характеру та тривалості 
страждань (фізичних, душевних, психічних тощо), 
яких зазнала потерпіла особа, та з урахуванням інших 
обставин. Зокрема, суди враховували стан здоров’я 
потерпілої особи, необхідність лікування, вимушені 
зміни в її життєвих стосунках, час та зусилля, необхід-
ні для відновлення попереднього стану тощо. Однак у 
деяких вироках суди не обґрунтовували визначення 
розміру моральної шкоди для відшкодування.

Наприклад, Олександрійський районний суд Кі-
ровоградської області визнав винними Ю.О. за ч. 3 
ст. 152 КК і Ю.П. — за ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 153 КК, 
призначивши їм відповідне покарання. У справі потер-
пілою М. було заявлено цивільний позов про стягнен-
ня на її користь 10 тис. грн моральної шкоди. Суд за-
довольнив цивільний позов лише частково — на суму 
1 тис. грн, пославшись на великий розмір заявленого 
цивільного позову. Апеляційний суд Кіровоград ської 
області вирок районного суду залишив без зміни. 

Ухвалою від 7 лютого 2006 р. Верховний Суд 
Украї ни скасував цей вирок, оскільки висновки район-
ного суду про часткове задоволення у сумі лише  
1 тис. грн заявленого потерпілою позову, разом із 
твердженням про великий розмір її відшкодування, є 
необґрунтованими і не містять мотивів визначення 
заподіяними злочинами моральної шкоди з посилан-
ням на сукупність негативних наслідків. Оскільки 
суд призначив покарання засудженим усупереч вимо-
гам ст. 65 КК, а також невірно вирішив цивільний 
позов, судові рішення щодо Ю.О. та Ю.П. скасовано з 
направленням справи на новий судовий розгляд.

Відповідно до ст. 28 КПК цивільний позов може 
бути пред’явлений як під час досудового слідства і 

дізнання, так і під час судового розгляду справи, але 
до початку судового слідства. Однак не в усіх випад-
ках суди враховували зазначені положення закону. 

Так, Красноперекопський міськрайонний суд  
АР Крим визнав винним Д. за ч. 1 ст. 154 КК та 
призначив йому покарання у виді шести місяців 
арешту і постановив стягнути з нього моральну 
шкоду на користь потерпілих К., М.В., М.Л., Ш. — 
по 1 тис. грн кожній.

Але ухвалою Верховного Суду України від 30 черв-
ня 2005 р. вказаний вирок у частині вирішення ци-
вільного позову було скасовано, а справу направлено 
на новий судовий розгляд у порядку цивільного судо-
чинства, оскільки суд порушив вимоги ст. 28 КПК. 
Як вбачається з матеріалів справи, потерпілі за-
явили цивільний позов після дослідження доказів су-
дом першої інстанції, що унеможливило доказуван-
ня підстав і розміру цивільного позову.

Призначення покарання

Відповідно до вимог ст. 65 КК при призначенні 
покарання за вчинення статевих злочинів суд пови-
нен урахувати ступінь тяжкості цього злочину, осо-
бу винного та обставини, що пом’якшують і обтя-
жують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має 
бути призначено покарання, необхідне і достатнє 
для її виправлення, а також для запобігання вчи-
ненню нею нових злочинів. 

Згідно зі статистичними даними у 2005 р. за вчи-
нення зґвалтування (ст. 152 КК) суди призначили 
покарання у виді позбавлення волі 524 особам, або 
79,9 % від засуджених за цей вид злочину. Більш м’яке 
покарання, ніж передбачено законом, із застосуван-
ням ст. 69 КК за вчинення зґвалтування було призна-
чено 141 особі, або 21,5 %. Від відбування покарання 
з випробуванням за ст. 75 КК звільнено 107 осіб, або 
16,3 % від числа засуджених за цей вид злочину. 

Призначаючи більш м’яке покарання, ніж пе-
редбачено законом, та звільняючи засуджених від 
відбування покарання з випробуванням, суди вра-
ховували їх неповнолітній вік, щире каяття, спри-
яння розкриттю злочину, неправильну поведінку 
потерпілих осіб, відсутність тяжких наслідків та 
добровільне відшкодування завданої шкоди. При 
призначенні винним особам виду та розміру пока-
рання суди враховували також думку потерпілих. 

Із вивчених справ цієї категорії вбачається, що 
в разі зґвалтування декількох потерпілих, рецидиву 
зґвалтування, вбивства потерпілої особи суди при-
значали винним особам покарання, наближене до 
максимальної межі.

Згідно з вимогами ст. 69 КК суд може призначити 
більш м’яке покарання, ніж передбачено законом, лише 
за наявності декількох обставин, що пом’якшують по-
карання та істотно знижують ступінь тяжкості вчине-
ного злочину, з урахуванням особи винного. 
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Однак мали місце випадки, коли суди призна-
чали більш м’яке покарання, ніж передбачено за-
коном, за вчинення статевих злочинів за наявності 
лише однієї пом’якшуючої обставини.

Так, Прилуцький районний суд Чернігівської облас-
ті вироком від 23 березня 2005 р. визнав винним П. за 
ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153 КК та із засто-
суванням ст. 69 КК призначив йому покарання у виді 
чотирьох років позбавлення волі. П. намагався зґвал-
тувати свою прийомну чотирирічну дочку, однак до-
вести свій намір до кінця не зміг із незалежних від його 
волі причин, після чого він задовольнив з останньою 
свою статеву пристрасть неприродним способом. 
При призначенні більш м’якого покарання, ніж перед-
бачено законом, суд у вироку послався на пом’якшуючу 
обставину — вчинення злочину внаслідок збігу тяжких 
сімейних обставин — та врахував позитивну харак-
теристику підсудного. Але суд при визначенні П. виду 
покарання не звернув уваги на те, що підсудний не ви-
знав себе винним у вчиненому злочині й намагався ввес-
ти суд в оману. Апеляційний суд Чернігівської області 
цей вирок у частині призначення покарання скасував 
та вироком від 1 червня 2005 р. призначив покарання 
П. у виді восьми років позбавлення волі.

Відповідно до п. 8 постанови Пленуму Верхов-
ного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 «Про 
практику призначення судами кримінального пока-
рання» у кожному випадку застосування ст. 69 КК 
суд зобов’язаний у мотивувальній частині вироку 
зазначити, які саме обставини справи або дані про 
особу підсудного він визнає такими, що істотно 
знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину і 
впливають на пом’якшення покарання. 

Черкаський районний суд вироком від 4 берез-
ня 2005 р. визнав винним С. у зґвалтуванні за ч. 1 
ст. 152 КК. У мотивувальній частині вироку суд 
зазначив, що підстав для застосування статей 69, 
75 КК немає, проте з невідомих причин призначив 
С. покарання у виді одного року позбавлення волі, 
хоча санкцією ч. 1 ст. 152 КК передбачено покаран-
ня у виді позбавлення волі строком від трьох до 
п’яти років. 

Серед обставин, які пом’якшують покарання 
та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого 
зґвалтування, суди у деяких справах враховували 
поведінку потерпілої особи, що сприяла вчиненню 
злочину. Але не завжди у вироках було зазначено, 
які ж саме дії потерпілої у конкретній ситуації були 
неправильними. 

Наприклад, Антрацитівський міськрайонний суд 
Луганської області вироком від 4 листопада 2005 р. 
визнав винним М. за ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 185 КК та із 
застосуванням ст. 69 КК призначив йому покарання у 
виді п’яти років позбавлення волі. Із матеріалів справи 
видно, що М. із застосуванням фізичного насильства 
зґвалтував К. і викрав її мобільний телефон та інші 
речі на загальну суму 1 тис. 953 грн. Згідно з висновком 

судово-медичної експертизи по  терпілій було заподія-
но тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також 
непоправно знівечене обличчя, що становить особливо 
тяжкі наслідки. Призначаючи М. більш м’яке покаран-
ня, ніж передбачено ч. 4 ст. 152 КК із застосуванням 
ст. 69 КК, суд урахував його щире каяття, активне 
сприяння розкриттю злочину та добровільне відшко-
дування завданого збитку. Крім того, суд також визнав 
обставиною, яка пом’якшує покарання засудженому, 
поведінку потерпілої, що сприяла вчиненню щодо неї 
злочину. Однак у вироку не вказано, яку саме поведінку 
потерпілої суд вважає неправильною. 

Інший приклад. Житомирський районний суд ви-
роком від 24 жовт   ня 2005 р. засудив Д. за ч. 4 ст. 152, 
ч. 3 ст. 153 КК із застосуванням ст. 69 КК до семи 
років позбавлення волі. Призначаючи засудже ному 
більш м’яке покарання, ніж передбачено законом, суд 
урахував при цьому негативну характеристику по-
терпілої, а саме її неналежне ставлення до занять у 
школі, що ніяк не могло пом’якшити покарання за-
судженому та істотно знизити ступінь тяжкості 
вчинених проти неї статевих злочинів.

Інколи суди неповною мірою враховували 
ступінь тяжкості вчинених злочинів зазначеної ка-
тегорії справ і необґрунтовано звільняли винних 
осіб від відбування покарання з випробуванням.

Так, Деснянський районний суд м. Києва визнав 
винними П. і Ч. за ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 153 КК та 
із застосуванням ст. 69 КК призначив їм покаран-
ня у виді п’яти років позбавлення волі і на підставі 
ст. 75 КК звільнив їх від відбування покарання. За-
суджені особи визнані винними в тому, що, пере-
буваючи в стані алкогольного сп’яніння, із засто-
суванням фізич ного насильства завели в будинок 
неповнолітню А., де групою осіб протягом декількох 
годин її ґвалтували та задовольняли з нею статеву 
пристрасть неприродним способом. Крім того, вони 
не віддали потерпілій одяг, і вона вимушена була 
вночі роздягненою повертатися додому. 

Призначаючи П. і Ч. більш м’яке покарання, ніж 
передбачено законом, та звільняючи їх від відбування 
покарання з випробуванням, суд врахував їхні позитив-
ні характеристики. Однак Апеляційний суд м. Києва 
16 листопада 2005 р. зазначений вирок скасував і по-
становив новий, яким призначив П. та Ч. за вчинен-
ня вказаних злочинів покарання у виді семи років по-
збавлення волі. При цьому апеляційний суд зазначив, 
що суд першої інстанції у вироку не вказав жодної із 
пом’якшуючих покарання обставин, які б свідчили 
про істотне зниження ступеня тяжкості вчинених 
винними злочинів. Ухвалою Верховного Суду України 
від 21 липня 2006 р. вирок апеляційного су ду щодо засу-
джених П. та Ч. залишено без зміни. 

Статеві злочини становлять підвищену суспіль-
ну небезпеку. Сподіваємося, що правильному роз-
гляду судами справ цієї категорії має сприяти про-
ведене узагальнення. 
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Новий Цивільний процесуальний кодекс 
Украї ни (далі — ЦПК) є кодифікованим актом, 
тому що законодавець у ньому як нормативно-
правовому документі врегулював систему одно-
рідних нормативних правоположень і докорінно 
змінив (переробив) чинне цивільне процесуаль-
не законодавство. Кодифікація — це не тільки 
закріплення і систематизація однорідних право-
вих норм, але й створення нових правоположень.  
Її головна функція полягає в удосконаленні за-
конодавства по суті та розвитку правової сис-
теми в цілому. Соціальна мета кодифікації — ві-
добразити найзначимиші інтереси суспільства, 
вирішити проблеми державного життя, а за-
вданням є адекватне відображення та юридичне 
оформлення найпринциповіших суспільних від-
носин 1 2. Це підтверджується численністю новел 
ЦПК, в яких враховані недоліки минулого зако-
нодавства та його орієнтація на відповідність 
міжнародним стандартам судового захисту прав 
приват них осіб. 

Новий ЦПК став причиною багатьох дискусій 
про деякі його новели як серед науковців, так і се-
ред юристів-практиків. Однією з таких є новела про 
виключення з числа засобів доказування пояснення 
сторін і третіх осіб (ч. 2 ст. 27 ЦПК 1963 р.). Нато-
мість, згідно з ч. 2 ст. 57 ЦПК 2004 р., засобом дока-
зування є не лише пояснення сторін, третіх осіб, а й 
їхніх представників (за умови, що вони були допи-
тані як свідки). 

1 Див.: Х о м і ц ь к а  З . М .  Словник латинських юридичних висловів. — Х., 2005. — С. 23.

2 Див.: Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. — М., 2006. — С. 393—
394.

Жоден підручник із цивільного процесу чи нау-
ково-практичних коментарів до нового ЦПК, які вже 
видані, не дає позитивного висновку щодо цієї но-
вели, але навпаки, ставить питання про повернення 
до минулої редакції. Це важливо як для суб’єктів за-
конотворення, так і для судової практики, оскільки 
вчені її не сприйняли (на сьогодні). Так В.І. Тертиш-
ніков зазначає, що тотальний допит сторін, третіх 
осіб та їх представників суперечить засадам цивіль-
ного судочинства (перш за все, диспозитивності та 
змагальності)  3. Він також вказує, що потрібне ре-
гулювання в ЦПК суперечить принципу уніфікації 
процесуальних норм, оскільки в інших процесуаль-
них законах (Господарському процесуальному ко-
дексі України (далі — ГПК), Кодексі адміністратив-
ного судочинства України (далі — КАС)) пояснення 
сторін, третіх осіб, їх представників є самостійним 
засобом доказування  4. 

С.Я. Фурса вважає, що виключення з числа за-
собів доказування пояснення сторін, третіх осіб є 
правовим нонсенсом, оскільки суперечить основ-
ним принципам цивільного процесу — змагаль-
ності та належності доказів  5. Критикують також 
необхідність принесення ними присяги (як свідків), 
оскільки це ґрунтується переважно на урочистості 
й етичності, що не може бути обов’язковою умовою 
для поведінки окремих суб’єктів суспільства, тому 

3  Див.: Т е р т и ш н і к о в  В . І .  Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практич-
ний коментар. — Х., 2006. — С. 78. 

4  Див.: Т е р т ы ш н и к о в  В . И .  Основы гражданского судопроизводства Украины. — Х., 
2006. — С. 136.

5  Див.: Ф у р с а  С . Я . ,  Ф у р с а  Є . І . ,  Щ е р б а к  С . В .  Цивільний процесуальний кодекс 
України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. С.Я. Фурси. — К., 2006. — Т.1. —  
С. 280. 

Cудова практика 
і проблеми вдосконалення законодавства

Допит сторін, третіх осіб, їх представників  
як свідків (під присягою) у цивільному процесі: 
проблеми теорії і судової практики  
та шляхи їх вирішення

Д.Д. Луспеник,
суддя Апеляційного суду Харківської області,
кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри цивільного процесу
Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого   

Lex de futuro, iudex de praeterito
(закон діє на майбутнє, суддя розглядає минуле) 1
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це положення породжуватиме нерівність  6. Деякі 
авторські колективи лише зазначають про введену 
новелу ЦПК, однак, її майже не коментують  7, або 
вказують на те, що судова практика повинна визна-
читись із значенням цієї новели, напрацювати про-
цедуру її застосування  8.   

На нашу думку з початку застосування нового 
ЦПК судді цю новелу не сприймали, а деякі й зараз 
не сприймають, ставляться до неї критично (іноді 
негативно), у судових рішеннях лише інколи вказу-
ють, що сторони були допитані як свідки. При пере-
гляді судових рішень (в апеляційному, касаційному 
порядку) зазначене створює труднощі, оскільки в 
разі відсутності протоколу судового засідання у за-
сіданні суду апеляційної інстанції (або касаційної 
інстанції) доводиться прослуховувати технічний 
запис процесу в суді першої інстанції (апеляційної 
інстанції). У більшості судових процесів сторони, 
треті особи продовжують давати пояснення як осо-
би, що беруть участь у справі. При цьому їхні пояс-
нення суд бере до уваги і оцінює як доказ.  

Несприйняття наукою зазначеної вище нове-
ли ЦПК є незрозумілим, виходячи з наступного. 
Таке нововведення ЦПК кардинально змінює вже 
існуючу доктринальну позицію про неможливість 
викриття неправдивих пояснень сторін, оскільки 
це не притаманно цивільному процесу. 

У період чинності ЦПК 1924 р., 1929 р., 1963 р., 
незважаючи на те, що пояснення сторін і третіх осіб 
було самостійним і повноправним засобом доказу-
вання, їх законодавче закріплення носило деклара-
тивний характер, оскільки суди орієнтувалися на 
їхні пояснення в останню чергу або взагалі не брали 
їх до уваги. Тому в юридичній літературі зазначали, 
що пояснення сторін і третіх осіб є одним із основ-
них засобів доказування і в той же час уточнюва-
ли, що пояснення сторін повинні підтверджуватися 
іншими засобами доказування. Враховуючи юри-
дичну заінтересованість сторін у справі, їхні твер-
дження для суду не обов’язкові  9. Класики проце-
суальної науки висловлювались наступним чином: 
«доказування повинно, як правило, супроводжу-
вати твердження сторін… Твердження мають про-
цесуальну цінність лише при їх доведенні», а також 
«пояснення сторони, яке немає підтвердження в 
інших матеріалах справи, не може бути використа-

6  Див.: Ф у р с а  С . Я . ,  Ц ю р а  Т . В .  Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-
практичний посібник. — К., 2005. — Т. 1. — С. 58. 

7  Див.: Ш т е ф а н  М . Й .  Цивільне процесуальне право України: Підручник. — К., 2005. — 
С. 293—294, 380; Цивільний процес: Навч. посіб. / За ред. Ю.В. Білоусова. — К., 2005. — С. 117, 
161; Ч о р н о о ч е н к о  С.І. Цивільний процес: Навч. посіб. — К., 2005. — С. 165, 221.   

8  Див.: З е й к а н  Я . П .  Коментар Цивільного процесуального кодексу України. — К., 
2006. — С. 111, 122. 

9  Див.: Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. 
ред. В.В. Комарова. — Х., 2001. — С.114—116; Гражданский процесс: учебник / Под ред. 
Комарова В.В. — Х., 2001. — С. 234—236; Ш т е ф а н  М . И . ,  Д р и ж ч а н а я  Е . Г .  и др. 
Гражданское процессуальное право Украинской СССР. — К., 1989. — С. 150.; Советский 
гражданский процесс: Учебник / Под ред. Р.Ф. Каллистратовой. — 2-е изд. — М., 1990. —  
С. 92—93.  

не для встановлення істинності твердження…»  10. 
Відомий російський процесуаліст М.К. Треушні-
ков писав, що судове рішення не може вважатися 
обґрунтованим, якщо воно ухвалене з посиланням 
лише на пояснення сторін, які не проаналізовані в 
сукупності з іншими доказами  11. Однак, чомусь 
ніхто не вказує, що робити суду, якщо інших до-
казів немає (наприклад, у справі про розірвання 
шлюбу). Тоді чому пояснення сторін не могли бути 
належним та допустимим єдиним доказом?    

У Давньому Римі та дореволюційній Росії право-
ва доктрина і такий засіб доказування як пояснення 
сторін формувалися наступним чином. У літера-
турі, присвяченій римському праву, немає єдиної 
точки зору щодо переліку доказів у римському 
цивільному процесі. Більшість дослідників включає 
у нього, крім інших, визнання сторони та дачу по-
казань під присягою, яка могла бути добровільною 
чи примусовою. Твердження сторони доказом не 
визнавалось  12. У праві дореволюційної Росії став-
лення до пояснення сторін також було негативним і 
мало обмежене застосування через недовіру до по-
яснень сторін, між якими виник спір, та їх заінтере-
сованість у виграші спору. Через це сторони рідко 
зберігали здатність до неупередженого викладен-
ня фактів, якими вони обґрунтовували свої права 
та вимоги. Тому, згідно з Статутом цивільного су-
дочинства 1864 р. закон відносив до числа доказів 
лише дві категорії пояснень сторін — це показання, 
які давалися під присягою, та визнання на користь 
іншої сторони  13. Деякою рецепцією цих правових 
норм і є концепція такого засобу доказування як 
пояснення сторін і третіх осіб за новим ЦПК. 

Пояснення сторін і третіх осіб як у раніше 
чинних ЦПК, так і в ЦПК 2004 р. завжди займало 
і займає перше місце в переліку засобів доказуван-
ня. Інакше не може бути через те, що весь процес 
спрямований на захист суб’єктивних прав осіб, які 
дають пояснення. Ні один із доказів не має більшо-
го інформаційного навантаження, ніж пояснення 
сторін. Саме сторонам і третім особам (як очевид-
цям), безпосереднім учасникам подій, які обгово-
рюються в судовому процесі, краще, ніж будь-кому, 
відомі факти (обставини), які повинен установити 
суд. Важко сперечатися з тим, що пояснення сторін 
роблять переконливішими інші докази, пояснюють 
умови їх формування, мають вплив на суддівське 
переконання, оскільки даються в порядку особис-

10  Ю д е л ь с о н  К . С .  Проблема доказывания в советском гражданском процессе. — М., 
1951. — С. 107; К л е й н м а н  А . Ф .  Основные вопросы теории доказательств в советском 
гражданском процессе / Отв. ред. М.А. Гурвич. — М., 1950. — С. 4—5. (Тут і далі — переклад 
автора).

11  Див.: Т р е у ш н и к о в  М . К .  Судебные доказательства. — М., 2004. — С. 169.

12  Див.: П о к р о в с к и й  И . А .  История римского права. — М., 1998 (по 3-у изданию 
1917 г.). — С. 42; С о л о г у б о в а  Е . В .  Римский гражданский процесс. — М., 2002. — 
С. 117—123.       

13  Див.: В а с ь к о в с к и й  Е . В .  Учебник гражданского процесса (по изд. 1917 г.) / Под ред. 
В.А. Томсинова. — М., 2003. — С. 248. 
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того контакту з судом і, отже, є універсальним дока-
зом в усіх категоріях справ. 

Незважаючи на все позитивне цього виду до-
казів, недолік пояснень сторін по суті призводив до 
протилежного. Йдеться про те, що при використан-
ні пояснень сторін виникають проблеми, пов’язані 
із забезпеченням їх достовірності, оскільки юри-
дична заінтересованість  14 сторін у вирішенні спра-
ви в багатьох випадках може означати наявність у 
неї мотиву до необ’єктивного викладення фактів 
(обставин). Незважаючи на те, що наявність такого 
мотиву не піддавалась  сумніву, законодавець, як і 
процесуальна наука, за всі часи розвитку цивільно-
го процесуального права цього абсолютно не по-
мічав, висновків із цього факту не робив і ніяких 
гарантій достовірності пояснень сторін закріпити в 
законі навіть не намагався. Єдине, що залишалось 
у арсеналі суддів — пропозиції законодавця (ст. 40 
ЦПК 1963 р.) і науковців про те, щоб пояснення 
сторін обов’язково перевірялися за допомогою ін-
ших доказів.   

Отже, доказове значення пояснення сторін як 
самостійного доказу повністю нівелювалося. На 
жаль, це стосувалося не лише пояснення сторін у 
формі визнання фактів (за ЦПК 2004 р. — визнання 
обставин), які, все ж таки, суди інколи аналізували 
та оцінювали, але й іншого виду пояснень — твер-
джень з доказового матеріалу, які суди майже завж-
ди виключали або не враховували. В контексті за-
значеного суди повинні враховувати й іншу новелу 
ЦПК — визнання відповідачем позову, наслідком 
чого є ухвалення рішення на користь позивача за 
певних умов (ч. 4 ст. 174 ЦПК 2004 р.). Як визнання 
обставини, так і визнання позову може бути сторо-
ною повідомлено і в поясненнях, які згідно з новим 
ЦПК перестали бути доказом. Однак у зазначеному 
випадку це є диспозитивним розпорядженням сто-
роною своїми матеріальними та процесуальними 
правами, через що суди не вправі вимагати повідо-
мити їх під присягою, як свідки.    

Судовий розгляд зазвичай виникає після того, 
як усі позасудові варіанти врегулювання конфлік-
ту вичерпані, конфліктуючі сторони вдаються до 
використання будь-яких способів доведення своєї 
правоти. Навіть знаючи, що не було обставин, за 
допомогою яких можна досягти сприятливого для 
себе рішення суду і немає засобів, за допомогою 
яких можна отримати бажану ціль, у сторони в за-
пасі залишається досить поширений спосіб досяг-
нення мети у суді — сказати неправду (при цьому 
не несучи ніякої відповідальності за відомості, до-
стовірність яких нічим не підтверджена). Це пояс-
нює, чому такий засіб доказування як пояснення 

14  Під юридичною заінтересованістю розуміються ті правові переваги, які очікує сторона 
і які повинне надати їй судове рішення у разі ухвалення такого рішення на її користь. Див.: 
К у р ы л е в  С.В. Объяснения сторон как доказательство в советском гражданском процес-
се. — М., 1956. — С. 11—12.  

сторін і третіх осіб судовою практикою визнавався 
менш достовірним, ніж, наприклад, показання свід-
ків. Це суперечило ч. 2 ст. 62 ЦПК 1963 р. про те, що 
ніякі докази не мають для суду наперед установле-
ної сили. Ця норма права означала, що ні один доказ 
не мав для суду меншої доказової сили порівняно з 
іншим, хоча на практиці все було інакше.  

Застосування норми ЦПК 1963 р. не давало 
можливості цьому запобігти і через це сторону, 
яка говорила неправду, неможливо було притяг-
нути до відповідальності. Наявність загальної та 
позбавленої санкцій за її порушення процесуальної 
норми про те, що особи, які беруть участь у справі, 
зобов’язані добросовісно користуватися належни-
ми їм процесуальними правами (ст. 99 ЦПК 1963 р.) 
не працювала. Добросовісність здійснення учасни-
ками процесу своїх процесуальних прав навіть не 
закріплена в законі як принцип цивільного судо-
чинства. Відсутність юридичного механізму впливу 
на суб’єктів цивільно-процесуальних відносин, які 
зловживають процесуальними правами, створюва-
ла проблеми для кожного судді. 

Усе частіше з’являються публікації, щодо яких, 
на нашу думку, є сумнів про їх корисність для роз-
витку юридичного процесу. Оскільки вони направ-
лені не на запровадження в Україні справедливого 
судочинства, розумних строків розгляду справи, 
а на умисне затягування розгляду справи, ство-
рення штучних перешкод у вирішенні справи, яке 
отримало назву «деструктивні дії», тобто умисне 
використання процесуальних норм не за їх при-
значенням  15. У посібниках зі стратегії й тактики 
цивільного процесу зазначається, що сторони і треті 
особи не зобов’язані давати суду пояснення а також 
повідомляти правду  16, забуваючи про обов’язок 
сторін добросовісно здійснювати свої процесуаль-
ні права і виконувати процесуальні обов’язки (ч. 3  
ст. 27 ЦПК 2004 р.). Право давати суду пояснення не 
означає, що сторона зобов’язана їх давати (це еле-
мент принципу диспозитивності). Однак із зазначе-
ного не можна робити висновок про те, що сторона, 
яка вирішила давати суду пояснення, може говорити 
неправду та перекручувати факти. Е.М. Мурадьян 
писала, що коли сторона визнає тільки свої права і 
свободи, абсолютизує власний інтерес, диспозитив-
ного правосуддя не може бути, диспозитивні права 
реалізуються тільки на умовах взаємної поваги  17. 
Право давати пояснення в суді неможливе без не-
сення відповідальності за неправду. 

15 Див.: С м и т ю х  А. Что такое процессуальные диверсии // Юридическая практика. — 
№ 1—2 (367—368). — 4 января 2005 г. — С. 1, 12—13; С м и т ю х  А. Стратегія затягування 
розгляду господарської справи: сутність та передумови // Юридичний радник. — № 3 
(11) — С. 9—13; И г н а т о в  Д. Как правильно затянуть рассмотрение дела // Юридическая 
практика. — № 16 (382). — С. 1, 23 та ін. 

16  Див.: К р а в ч у к  В . М .  Стратегія і тактика цивільного процесу: Практичний посібник. 
— К., 2005. — С. 293.  

17  Див.: М у р а д ь я н  Э . М .  Истина как проблема судебного права. — М., 2004. — С. 27.  
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Як уже зауважувалось, пояснення представни-
ка сторони чи третьої особи під присягою у новому  
ЦПК також визнається засобом доказування, ос-
кільки на представника, в тому числі і на адвоката, 
поширюється порядок цивільного судочинства (ч. 3 
ст. 2 ЦПК 2004 р.), встановлений кодексом, а зна-
чить і відповідальність за дачу завідомо неправди-
вих пояснень. У юридичній літературі зазначаєть-
ся, що в обов’язки адвоката входить дотримання 
процесуальної дисципліни протягом усього прова-
дження справи  18. Це відповідає положенням ст. 7 
Закону від 19 грудня 1992 р. № 2887-ХІІ «Про адво-
катуру», згідно з якою адвокат при здійсненні своїх 
професійних обов’язків зобов’язаний неухильно 
дотримуватись вимог чинного законодавства.   

Не всі судді в змозі передбаченими ЦПК спосо-
бами протистояти зловживанням стороною (особ-
ливо їх представниками) своїми процесуальними 
правами з різних як об’єктивних, так і суб’єктивних 
причин. Не менш важливим є й те, що суди не зав-
жди мають правову можливість протистояти зло-
вживанням процесуальними правами через невдалі 
правові конструкції норм цивільного процесуаль-
ного законодавства. 

Як уже зазначалось, пояснення сторін і третіх 
осіб є основним у системі доказів, оскільки не іс-
нує доказу, в якому було б більше інформації. На 
жаль, суди припускались багатьох помилок, ігно-
руючи пояснення сторін, не досліджуючи їх і не 
з’ясувавши суперечності між поясненнями сторін 
та іншими доказами. Розглянемо лише найбільш 
типові приклади. 

У жовтні 2003 р. О. звернувся до суду з позо-
вом до Т. про встановлення порядку користуван-
ня земельною ділянкою, зіславшись на те, що між 
ними — співвласниками жилого будинку — виник 
спір із приводу користування земельною ділянкою, 
на якій розташований їхній будинок. 

Святошинський районний суд м. Києва рішен-
ням від 30 квітня 2004 р., з яким погодився Апеля-
ційний суд м. Києва ухвалою від 23 липня 2004 р., 
визначив порядок користування земельною ділян-
кою пропорційно розміру часток сторін у спільній 
власності на будинок відповідно до свідоцтва про 
право власності на домоволодіння від 14 квітня 
1998 р. Ухвалою Верховного Суду України від 9 бе-
резня 2005 р. попередні судові рішення скасовані, а 
справа направлена на новий розгляд до суду першої 
інстанції. 

Із матеріалів справи очевидним є те, що відпові-
дачка у своїх поясненнях посилалася на право влас-
ності сторін на домоволодіння, яке виникло значно 
раніше, а в 1998 р. лише змінився розмір цих часток 
за рахунок збільшення частки О. внаслідок здійсне-

18  Див.: Г а р м а е в  Ю.П. Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судопроизводс-
тве: Учебник. — М., 2005. — С. 20.

ної нею добудови до будинку, надавши про це від-
повідні докази. Однак, на порушення статей 40, 62 
ЦПК 1963 р. суди першої та апеляційної інстанцій 
ці доводи не перевірили, що мало суттєве значен-
ня для справи. Оскільки згідно зі ст. 42 Земельно-
го кодексу України 1990 р. в редакції від 13 березня 
1992 р. порядок користування земельною ділянкою 
визначається співвласниками в угоді пропорційно 
розміру часток кожного у спільній власності. На-
ступні зміни розміру часток у спільній власності на 
жилий будинок, пов’язані з прибудовою, надбудо-
вою або перебудовою, не тягнуть змін порядку роз-
порядження земельною ділянкою та користування 
нею, установлені учасниками спільної власності  19.    

Отже, суди перших двох інстанцій не взяли до 
уваги пояснення відповідачки у справі, які мали 
суттєве значення. Так, якщо не було угоди співвлас-
ників жилого будинку про порядок користування 
земельною ділянкою, то визначення розміру часток 
сторін у земельній ділянці здійснюється відповід-
но до розміру часток у будинку на час виникнення 
спільної часткової власності (п. 21 постанови Пле-
нуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. 
№ 7 «Про практику застосування судами земельно-
го законодавства при розгляді цивільних справ»). 

В іншій справі суди першої та другої інстанцій 
також не зважали на пояснення однієї із сторін у 
справі, що призвело до суддівської помилки. Так,  
у квітні 2001 р. Н., звернувшись до суду з позовом 
до Л. про витребування майна з чужого незаконно-
го володіння, зазначив, що 29 вересня 1999 р. видав 
Л. доручення на право керування та розпоряджен-
ня належним йому автомобілем. У жовтні 2000 р. 
він скасував доручення й просив Л. повернути ав-
томобіль, однак відповідач відмовився. 

У червні 2001 р. Л. звернувся до суду із зустрічним 
позовом до Н. про визнання угоди дійсною, а також 
визнання права власності на автомобіль, обґрунто-
вуючи це тим, що купив автомобіль у відповідача за 
250 доларів США. Оскільки у Н. не було грошей для 
нотаріального оформлення договору купівлі-прода-
жу, то цю угоду оформили дорученням. 

Новозаводський районний суд м. Чернігова рі-
шенням від 13 липня 2001 р., яке залишив буз зміни 
Апеляційний суд Чернігівської області ухвалою від 
4 березня 2002 р., у задоволенні позову Н. відмовив, 
а зустрічний позов Л. задовольнив, визнавши за 
ним право власності на автомобіль. Верховний Суд 
України ухвалою від 24 листопада 2004 р. ухвалені 
судові рішення скасував, справу направив до суду 
першої інстанції на новий розгляд.  

Основними доказами у справі були пояснен-
ня сторін, які стверджували протилежне. Суди 
задовольнилися поясненнями Л. про те, що він пе-
редав Н. 250 доларів США за автомобіль, тому ви-

19  Див.: Рішення Верховного Суду України. — 2005. — № 2 (11). — С. 24—25.
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знали угоду купівлі-продажу автомобіля дійсною 
без перевірки цих доводів належними доказами 
(письмовими). Натомість, пояснення Н. про те, що 
він не продавав Л. автомобіль за 250 доларів США, 
суди залишили поза увагою і не оцінили їх в сукуп-
ності з іншими доказами  20.

Отже, дві судові інстанції повністю ігнорують 
пояснення однієї з сторін у справі при тому, що 
вони мають суттєве значення для визнання угоди 
дійсною, для визначення, чи сторони дійшли згоди 
з усіх істотних для договору умов, оскільки пояс-
нення свідків у таких випадках братися до уваги не 
можуть (п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду 
України від 28 квітня 1978 р. № 3 (з наступними змі-
нами) «Про судову практику в справах про визнан-
ня угод недійсними»).

У юридичній літературі зазначається, що пояс-
нення сторін мають важливе значення в наступних 
категоріях справ: 1) спори щодо дітей, в яких сторо-
ни повинні дати власну характеристику, оцінку свого 
відношення до дитини, свідчити про факти, які є її 
власними діями тощо; 2) справи про визнання бать-
ківства; 3) справи про захист авторських прав, де 
пояснення сторін — один з найпоширеніших засобів 
доказування; 4) справи про компенсацію моральної 
шкоди, оскільки предметом судового досліджен-
ня є явища суб’єктивного характеру (переживан-
ня, страждання), уявлення про які різні у кожного 
суб’єкта процесу  21. До цих категорій можна віднести 
справи про розірвання шлюбу, про стягнення алімен-
тів, про визнання угод недійсними (з мотивів помил-
ки, обману), деякі категорії трудових справ тощо.    

Чому новела процесуального законодавства, що 
направлена на боротьбу зі зловживанням сторона-
ми та третіми особами своїми процесуальними пра-
вами, зокрема в частині про дачу ними неправдивих 
пояснень суду, є невірною? Чому наука і практика 
цього не сприйняла, незважаючи на те, що законо-
давець уперше реально, на нашу думку, запропону-
вав один із компонентів у системі юридичних за-
собів забезпечення достовірності пояснень сторін? 
Невже може бути прийнятною ситуація, коли одній 
стороні, яка разом зі своїми свідками зумисно гово-
рить неправду, протистоїть інша сторона, яка також 
разом зі свідками говорить неправду? Те, що зазна-
чене законоположення є недосконалим не виправ-
довує такої обструкції цій нормі права. Зазначену 
новелу ЦПК обов’язково слід удосконалити (мож-
ливо, з урахуванням її редакції в КАС). Однак мета 
цієї статті — позначити сутність нововведення та її 
значення для судової практики.

Законність і обґрунтованість судових рішень 
залежать переважно від повноти дослідження фак-

20 Див.: Рішення Верховного Суду України. — 2005. — № 1 (10). — 2005. — С. 10—11.

21  Див.: М е д в е д е в  И . Р.  О науке гражданского процесса: эссе; Ответственность сторон 
за ложные объяснения в суде: научн. исслед. — М., 2006. — С. 104—105.

тичного складу, який підлягає встановленню у справі. 
Тому в доказовому матеріалі небажана будь-яка не-
правда, а особливо в поясненнях сторін, третіх осіб, 
оскільки це суперечить завданням судочинства щодо 
справедливого і своєчасного розгляду справи (ст. 1 
ЦПК). Нерідко зобов’язані суб’єкти неналежно вико-
ристовували свої процесуальні права. Ефективність 
норми цивільного процесуального права про те, що 
пояснення сторін є доказом, викликала зауваження, 
тому її треба було змінити, в тому числі й шляхом 
установлення в законі відповідальності за завідомо 
неправдиві показання. Про встановлення подібної 
відповідальності в частині гарантій достовірності 
пояснень сторін писав ще в 1956 р. відомий проце-
суаліст С.В. Курильов  22. Вищезазначене, на нашу 
думку, дозволить ширше застосовувати такий засіб 
доказування як пояснення сторін, третіх осіб чи їх 
представників та більше їм довіряти і, знявши мо-
тив до перекручування фактів на свою користь під 
загрозою відповідальності, суд зможе визнавати такі 
пояснення сторін чи третіх осіб достатнім доказом 
на підтвердження будь-якої обставини. 

На сьогодні сторони, треті особи, які під при-
сягою дають пояснення про відомі їм обставини 
справи, ще не в повній мірі усвідомлюють свою 
відповідальність перед законом за перекручування 
фактів, тому що це є новелою і не всі її розуміють та, 
як судді, так і професійні представники учасників 
процесу (адвокати), не повністю й не завжди в до-
ступній формі роз’яснюють зміст та значення дачі 
пояснень під присягою. Крім того, слід зазначити й 
про стурбованість можливими діями суддів (суду), 
які будуть застосовувати норму закону про відпові-
дальність учасників процесу за дачу завідомо не-
правдивих пояснень (направлення окремих ухвал 
прокурору, міліції з наступним розглядом кримі-
нальних справ) у разі, коли пояснення сторін, дані 
під присягою, не підтвердяться іншими доказами. 

До цього слід підходити виважено. Наприклад, 
не можна говорити про кримінальну відповідаль-
ність позивача, який під присягою дав показання і 
вважав, що діями відповідача йому завдана мораль-
на шкода, однак у ході розгляду справи виявиться, 
що не лише не було причинного зв’язку чи вини від-
повідача, але й не було спричинення шкоди. Нато-
мість можна навести приклад, який може свідчити 
про наявність складу злочину. Так, автор статті роз-
глядав справу про визнання батьківства, в якій від-
повідач категорично не визнавав не лише вимоги, а 
й обставини позову, які були підтверджені іншими, 
як суб’єктивними, так і об’єктивними доказами. 
Зокрема, неправдивість пояснень відповідача була 
підтверджена, в тому числі й письмовими доказа-
ми про те, що відповідач часто відвідував квартиру 

22  Див.: К у р ы л е в  С . В .  Объяснения сторон как доказательство в советском гражданс-
ком процессе. — М., 1956. — С. 70—77, 185—187.  
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позивачки, залишався у ній ночувати, відвідував 
пологовий будинок, купував для дитини речі тощо. 
Крім того, суд завжди повинен у такому разі вра-
ховувати деякі інші фактори, які вплинули на те, 
що сторони дали пояснення, що не підтверджують-
ся іншими доказами (час збереження інформації в 
пам’яті, психологічні дані особи тощо). 

У судовій практиці постало питання, яке, на 
жаль, в підручниках з цивільного процесу чи в ко-
ментарях ЦПК не висвітлюється. Конструкція норми 
про допит сторін, третіх осіб як свідків (статті 62, 184 
ЦПК 2004 р.) не вказує, хто може бути ініціатором їх 
допиту. Чи може позивач вимагати, щоб відповідач 
дав пояснення під присягою? Здається, що з ураху-
ванням суті й значення цієї новели ЦПК (як доказ у 
справі), слід виходити з того, що і суд вправі запро-
понувати стороні дати показання під присягою, якщо 
вона вказує на те, що факти, які мають значення для 
справи, відомі їй особисто. Суд повинен роз’яснити, 
що інакше її пояснення не будуть вважатися доказом, 
а відмова дати пояснення під присягою може мати 
певні наслідки щодо висловлених обставин. За таких 
же обставин, на нашу думку, позивач чи відповідач 
можуть заявити клопотання щоб інша сторона дала 
пояснення під присягою, а також для того, щоб мож-
на було в подальшому притягти сторону, яка завідо-
мо говорить неправду, до відповідальності.       

Запровадження в ЦПК механізму дачі пояснень 
сторонами, третіми особами та їх представниками 
під присягою, на нашу думку, не дає підстав говори-
ти про порушення принципів диспозитивності, зма-
гальності, відповідності вимозі належності доказів. 
Введення санкцій за завідомо неправдиві показан-
ня — це не порушення принципу диспозитивності, 
як і не є порушенням цього ж принципу право суду 
на обмеження деяких диспозитивних прав учас-
ників процесу (на визнання позову, на відмову від 
позову, які суд може не визнати тощо), так як цим 
охороняються права інших осіб. Правова система 
України відноситься до романо-германської систе-
ми, а не до англосаксонської, в якій абсолютної зма-
гальності немає, тому й у вітчизняному цивільному 
процесі значна роль в установленні фактичних об-
ставин справи належить суду  23. 

Доказування будується на змаганні активних 
сторін, однак суд повинен контролювати його за-
конність, забезпечувати справедливість судового 
розгляду, що має за мету підвищення відповідаль-
ності осіб, які беруть участь у справі, за свої про-
цесуальні дії. В юридичній літературі справедливо 
зазначається, що безмежне поширення змагального 
начала цивільного судочинства значно ускладнило 
23  Див.: Ш е в ч у к  П . І .  Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при роз-
гляді цивільних справ у суді першої інстанції // Вісник Верховного Суду України. — 2002. —  
№ 3 (31). — С. 20—23; Я р е м а  А . Г . ,  Д а в и д е н к о  Г . І . Новели цивільного судочинс-
тва // Вісник Верховного Суду України. — 2005. — № 9 (61). — С. 25—26; Л у с п е н и к  Д . Д . 
Роль суду в цивільному змагальному процесі // Юридичний журнал. — 2004 . — № 5. —  
С. 116—120.

встановлення дійсних обставин справи. Таким чи-
ном, завдання науки цивільного процесуального 
права — оптимізація змагальності за допомогою 
детальної розробки доктрини цивільних процесу-
альних обов’язків та відповідальності  24.  

Прирівнявши пояснення сторін, третіх осіб та 
їх представників за певних умов до показань свід-
ків, внаслідок чого можлива кримінальна відпові-
дальність за дачу завідомо неправдивих показань 
(ст. 384 КК), законодавець, на жаль, відмовився 
від раніше існуючої санкції за неправдиві пояснен-
ня сторін, третіх осіб — стягнення винагороди за 
втрату робочого часу, якщо сторона систематично 
протидіяла правильному і швидкому розглядові 
та вирішенню справи (ст. 77 ЦПК 1963 р.). Незва-
жаючи на те, що потрібних справ за час дії вказа-
ної процесуальної норми було дуже мало, оскільки 
механізм її дії не був чітко виписаним, диспозиція 
норми була не зовсім зрозумілою  25, санкція була  
незначна. Наявність такої санкції, хоч і в незначній 
мірі, стримувала сторони від завідомо неправдивих 
пояснень. У новому ЦПК застосовано процесуаль-
ну відповідальність у вигляді відшкодування судо-
вих витрат за умови необґрунтованих дій позивача 
лише у разі закриття провадження у справі та за-
лишення позову без руху (ч. 3 ст. 89 ЦПК). Таким 
чином, цивільної процесуальної відповідальності 
за дачу неправдивих пояснень, а отже, за протидію 
правильному вирішенню справи, як було в ЦПК 
1963 р., вже немає, хоча в юридичній літературі 
дається схвальний відгук на диспозицію ч. 3 ст. 89 
ЦПК  26, однак її дія має обмежений і чітко визначе-
ний характер.

Законодавцю слід доповнити чинний ЦПК стат-
тею (або доповнити ст. 27 ЦПК), яка передбачала 
б цивільну процесуальну відповідальність і мож-
ливість віднесення судових витрат, а також компен-
сацію за втрату робочого часу на особу (не лише на 
сторону, а й на третю особу), яка зловживає своїми 
процесуальними правами або не виконує проце-
суальні обов’язки, якщо це призвело до затягуван-
ня судового розгляду, перешкоджання розгляду 
справи й ухвалення законного й обґрунтованого 
судового рішення у справі (в тому числі й за дачу 
завідомо неправдивих пояснень). Однак, для того, 
щоб ця норма працювала, її треба детально регла-
ментувати в законі: слід дати визначення цивільної 
проце суальної відповідальності, вказати відповідні 

24  Див.: З а й ц е в  И . М .  Приоритеты современного гражданского процесса // Правоведе-
ние. — 1998. — № 1. — С. 158—159. 

25  Див.: Л у с п е н и к  Д . Д .  Цивільна процесуальна відповідальність: за безпідставний по-
зов відповідач може вимагати компенсацію за втрату робочого часу // Застосування новел 
ЦК і ЦПК України в судовій практиці. — Х., 2005. — С. 253—258; К у л а к о в  Г . ,  О р л о в -
с к а я  Я .  Обязанности сторон в гражданском процессе // Российская юстиция. — 2001. — 
№ 4. — С. 22—23; Р я з а н о в а  А. Причины «процессуального бессилия» сторон в споре // 
Россий ская юстиция. — 1999 .— № 2. — С. 21. 

26  Див.: Ф у р с а  С . Я . ,  Ф у р с а  Є . І . ,  Щ е р б а к  С . В .  Цивільний процесуальний ко декс 
Украї ни: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. С.Я. Фурси. — К., 2006. — Т. 1. — С. 127. 
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заходи примусу, форму вчинення правопорушення, 
вину, зазначити обставини, які виключають від-
повідальність тощо.    

Урегулювання в ЦПК порядку допиту сторін, 
третіх осіб та їх представників повинно дати пош-
товх і до більш поширеного використання ч. 1 
ст. 1853 Кодексу України про адміністративні право-
порушення (далі — КпАП), що регулює адміністра-
тивну відповідальність за неповагу до суду. Адже 
дача зазначеними особами під присягою (і навіть 
без присяги) неправдивих пояснень, при відсут-
ності складу злочину, може свідчити про вчинення 
дій щодо явної зневаги до суду або встановлених 
у суді правил. Разом з тим, у зв’язку із таким регу-
люванням ЦПК зазначеної ситуації, вказана норма 
КпАП підлягає зміні (коригуванню). Тому, на нашу 
думку, є виправданою позиція законодавця, що ко-
ментується, оскільки вона направлена, як уже за-
значалось, на зменшення правовими засобами дії 
мотиву у сторін чи третіх осіб (заінтересованість) 
до необ’єктивного викладення суду фактів справи.    

Побоювання вчених про безпричинний тоталь-
ний допит сторін чи третіх осіб безпідставне. Адже 
не всі сторони, треті особи чи їх представники во-
лодіють фактами, які мають значення для справи. 
В той же час про факти, якими вони володіють, 
зобов’язані будуть говорити суду правду і не пере-

кручувати їх, не порушувати права інших учасників 
процесу на справедливий розгляд справи. 

Щодо твердження про те, що дача присяги сто-
ронами, третіми особами у разі їх допиту як свідків 
свідчить лише про урочистість, етичність і це по-
рушує рівність учасників процесу, слід зазначити. 
Урочистість та етичність більше стосуються такого 
поняття як «клятва», а приведення свідків до при-
сяги — це елемент публічності та вимога діяти по 
закону і зазначене також є новелою ЦПК, яку слід 
визнати позитивною, оскільки підвищує психоло-
гічну ефективність попередження про кримінальну 
відповідальність за дачу завідомо неправдивих по-
казань. Також потрібно зазначити, що у країнах як 
англосаксонської правової системи, так і ряду країн 
континентальної системи права, регламентація в 
законі присяги посідає провідне місце і в ньому чіт-
ко виписана процедура приведення до присяги.

Отже, нововведення у ЦПК повинно сприяти 
наданню поясненням сторін, третіх осіб та їх пред-
ставників безспірної доказової сили, а встановлені 
заходи відповідальності за дачу неправдивих по-
яснень за правилами ЦПК, КК, КпАП будуть мати 
превентивне (попереджувальне) значення до ба-
жання зазначених осіб говорити в суді неправду, пе-
рекручувати обставини спору, що буде відповідати 
засадам утвердження справедливого судочинства.

S u m m a r y
For the first time the author presents scientific-practical commentary of the new civil procedural law’s novels — oath interroga-
tion of civil litigants, third parties, and their representatives. Proves positivity of the above said novel in court practice, since it 
is aimed at the fight against abuse of procedural rights by litigants and third parties, in part of giving false explanations and 
exemplifies mechanisms of overcoming some problems of legal norms’ construction.

У постанові місцевого суду немає даних, які б 
свідчили про наявність у діях М. умислу або осо-
бистої зацікавленості в тому, щоб посада керівника 
хорової  капели  була  вакантною.  Із  його  пояснень 
убачалося, що, знаючи про відсутність відповідних 
фахівців на обліку в центрі зайнятості, він намагав-
ся  допомогти  директору  будинку  культури  знайти 
їх. Крім того, М., зважаючи на те, що хорова капела 
зазвичай  влітку не працювала,  і  сподіваючись, що 
попередній керівник цієї капели повернеться на ро-
боту в поточному році (про це між ними була усна 
домовленість),  помилково  вважав  за  можливе  не 
вказувати цю посаду у  звіті  про наявність  вакант-
них  посад.  Твердження М.  узгоджуються  із  пояс-
неннями свідків Г., Ш., та Г.О.

Визнаючи М. винним у сприянні з використан-
ням свого посадового становища своїй дружині в  
су міщенні посад, місцевий суд не врахував, що  
в диспозиції п. «а» ч. 3 ст. 5 Закону № 356/95-ВР пе-
редбачено відповідальність за сприяння фізичним 
або юридичним особам у здійсненні ними зовніш ньо  -
економічної, кредитно-банківської та іншої діяль ності 

з метою незаконного одержання за це матеріаль-
них благ, послуг, пільг або інших переваг. Оскільки 
суміщення посад у бюджетній установі до таких 
видів діяльності не належить за змістом цього Зако-
ну та роз’яснень, які містяться у постанові Пленуму 
Верховного Суду України від 25 травня 1998 р. № 13 
«Про практику розгляду судами справ про корупцій-
ні діяння та інші правопорушення, пов’язані з коруп-
цією», дії М. не можна вважати такими, що мають 
ознаки порушення спеціального обмеження, перед-
баченого в п. «а» ч. 3 ст. 5 Закону № 356/95-ВР.

Крім того, у матеріалах справи немає даних, які 
б свідчили про те, що М. сприяв своїй дружині в 
суміщенні посад — відповідний наказ видавав ди-
ректор районного будинку культури.

Враховуючи наведене, Перший заступник Го-
лови Верховного Суду України скасував постанову 
Талалаївського районного суду Чернігівської облас-
ті від 29 березня 2005 р., а справу закрив у зв’язку з 
відсутністю в діях М. ознак порушень спеціальних 
обмежень, передбачених у п. «г» ч. 1 та п. «а» ч. 3 
ст. 5 Закону № 356/95-ВР.

Рішення у справах про адміністративні правопорушення
(Закінчення. Початок постанови на с. 14) 
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Точка зору

Формування  
корпусу професійних суддів:  
формальний і реальний підходи

І.Л. Самсін,
суддя Верховного Суду України, 
Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 
заслужений юрист України

Кадрове забезпечення суддівського корпусу 
було, є і буде дискусійним питанням. І як би не 
деталізував законодавець вимоги до кандидата 
на посаду судді, які б методики не впроваджува-
лися для первинного визначення кваліфікаційної 
придатності особи, залишатиметься місце для 
трак тування закону та вибору серед претенден-
тів з однаковими даними професійного та мо-
рально-етичного характеру. 

Разом з тим у процесі кадрового забезпечення 
вітчизняної системи судоустрою чільне місце має 
належати принципам прозорості, демократичності 
та рівних можливостей. 

Узгодити ці дві тези і вирішити питання в прак-
тичній площині, маючи на увазі конкретних кан-
дидатів з їхніми характеристиками та здібностями, 
непросто. Теоретичні розробки для розв’язання цієї 
проблеми необхідні й корисні, проте формування 
моделі психологічних і професійних якостей іде-
ального судді та визначення допустимого відсотку 
відхилення від цього ідеалу повністю її не вирішить, 
та ще й ускладнить процес добору кандидатів. При 
цьому вимоги до претендентів можуть бути або за-
вищені,  або надто загальні, що з практичної точки 
зору теж буде малоефективним.

На суддів покладено, безсумнівно, важку і від-
повідальну місію.  Попри все вони мають сумлінно, 
чесно і кваліфіковано виконувати свою роботу — 
здійснювати правосуддя. За відомим висловом, це 
вартові закону, однак трапляється, що вони його 
інтерпретують, доповнюють, знаходять у ньому 
недоліки, вирішують колізії. При цьому суто фор-
мальний підхід застосовувати не можна. Тому така 
робота не для ідеальних суддів — оракулів закону, а 
для хороших суддів, індивідуалізованих і повноцін-
них особистостей.

Добір таких суддів і формування в них відповід-
них навичок та якостей потребує особливої уваги.

У ч. 2 ст. 73 Закону від 7 лютого 2002 р. № 3018-ІІІ 
«Про судоустрій України» (далі — Закон № 3018-ІІІ) 
ви значено, що забезпечення формування корпусу 
професійних суддів, здатних кваліфіковано, сумлінно 
і неупереджено здійснювати правосуддя, належить 
до завдань кваліфікаційних комісій. Передбачено, що 
цей процес відбувається шляхом відбору і рекоменду-
вання осіб для зайняття посади професійного судді та 
визначення рівня фахової підготовленості професій-
них суддів.

Основними в роботі кваліфікаційних комісій з 
формування корпусу професійних суддів у прак-
тичному плані є, на нашу думку, три напрями: 
1) добір кандидата для призначення на посаду судді 
вперше; 2) надання судді рекомендації для обрання 
його безстроково; 3) визначення кваліфікаційного 
рівня судді для просування його по службі. Усі вони 
однаково значущі і потребують однаково серйозно-
го ставлення та професійного підходу. Так, кваліфі-
каційна комісія, здійснюючи добір кандидатів для 
призначення на посаду судді вперше, визначає для 
них напрям професійного розвитку на найближчі 
п’ять років і в разі призначення рекомендованих 
осіб Президентом України дає їм п’ятирічний строк 
для повної адаптації у суддів ській професії та фор-
мування в них відповідних навичок. Це не означає, 
що протягом перших п’яти років суддя має тільки 
адаптуватись і формувати навички, адже на ньо-
го повною мірою покладено функції зі здійснення 
судочинства при розгляді справ. Проте формуван-
ня професійності судді та про фесійна адаптація, 
на наше переконання, може відбутись тільки за 
реальних умов, коли особа усвідомлює, що за не-
відповідну професійну підготовку та негідну по-
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ведінку її може бути притягнуто до дисциплінарної  
відповідальності та звільнено з посади судді. Ціл-
ком поділяючи думку про необхідність стажуван-
ня у судах під час спеціальної підготовки перед  
складанням кваліфікаційного іспиту, вважаємо, що 
протягом такого стажування відбувається лише 
ознайомлення з професією і стажист оцінює свої 
здібності і роботу дистанційно, виходячи з нав-
чальних ситуацій і судової практики. Призначений 
суддя не має такої змоги, тому що він розглядає  
конкретні справи, а оцінюватиме його рішення в 
разі оскарження суд вищої інстанції. 

Результати професійної адаптації вперше при-
значеного судді помітні вже після першої його атеста-
ції, яка має відбутися відповідно до ч. 1 ст. 89 Закону 
№ 3018-ІІІ не пізніше шести місяців з дня призначен-
ня. Якщо рівень знань атестованого буде визнано не-
достатнім, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 94 вказаного За-
кону кваліфікаційна комісія може прийняти рішення 
про відкладення кваліфікаційної атестації не більш 
ніж на шість місяців. Таке рішення кваліфікаційної 
комісії має слугувати першим сигналом про те, що 
суддя не докладає достатньо зусиль для формування 
своїх професійних навичок і набуття відповідних фа-
хових знань. При цьому слід враховувати, що суддя 
повинен підвищувати професійний рівень не тільки 
в теоретичному плані, але й практично, тобто запо-
зичуючи суддівський досвід у суддів зі стажем. 

Згідно з ч. 3 ст. 94 Закону № 3018-ІІІ кваліфіка-
ційна комісія суддів може дати висновок про невід-
повідність рівня професійних знань судді займаній 
посаді і звільнення його з посади, якщо після за-
кінчення строку, наданого судді для набуття необ-
хідних знань, кваліфікаційна комісія знову визнає 
їх недостатніми. Отже, якщо і після наданих шести 
місяців підготовки до відкладеної атестації вперше 
призначений суддя не покаже позитивного резуль-
тату своєї роботи, то вбачається доцільним не чека-
ти ще чотири роки (до проведення кваліфікаційної 
співбесіди щодо рекомендації для обрання на поса-
ду судді безстроково), а вирішувати питання про-
фесійної непридатності негайно.

Як встановлено у ст. 41 Закону від 15 грудня 
1992 р. № 2862-ХІІ «Про статус суддів» (далі — За-
кон № 2862-ХІІ), суддя може бути звільнений із по-
сади за невідповідність рівня професійних знань. 
Кваліфікаційна комісія приймає відповідне рішення, 
яким повідомляє про це голову відповідного суду та 
орган, що призначив чи обрав суддю, для вирішення 
питання про звільнення судді з посади. Таке рішен-
ня може бути оскаржене суддею до Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів України (далі — ВККСУ).  

Не завжди скасовані чи змінені вищими інстан-
ціями судові рішення є показником невідповідності 
рівня  професійних  знань  судді  займаній  посаді. 
Вказане випливає з того, що згідно з ч. 2 ст. 31 За-
кону № 2862-ХІІ скасування або зміна судового рі-

шення не тягне дисциплінарної відповідальності 
судді, який брав участь в ухваленні цього рішення, 
якщо при цьому не було допущено навмисного по-
рушення закону чи несумлінності, що спричинило 
до істотних наслідків.

Кваліфікаційна комісія не звільняє суддю влас-
ним рішенням, а лише вносить відповідне подання, 
тому в цьому разі не йдеться про порушення ст. 126 
Конституції України, в ч. 5 якої передбачено підста-
ви для звільнення з посади судді («невідповідність 
займаній посаді» серед них не зазначено). Підста-
вою для звільнення судді з посади є порушення 
присяги судді, тобто вимоги керуватися законом під 
час ухвалення рішень, дотримання об’єктивності та  
справедливості. Дотримання законів при ухваленні 
судових рішень передбачає знання та розуміння їх, 
а також правильне застосування, що неможливо за 
низького професійного рівня судді.

Окремі кваліфікаційні комісії практикують 
присвоєння вперше призначеному судді одразу 
тре тього кваліфікаційного класу відповідно до ч. 1 
ст. 89 Закону № 3018-ІІІ протягом шести місяців з 
дня призначення. Така діяльність кваліфікаційних 
комісій є порушенням вимог закону та здорово-
го глузду, адже кваліфікаційний клас, виходячи зі 
змісту ч. 1 ст. 88 вказаного Закону, присвоюється за-
лежно від рівня професійних знань, посади, стажу 
та досвіду роботи. Крім того, законодавчо визначе-
но мінімальний строк перебування у конкретному 
кваліфікаційному класі. Це означає, що просування 
судді по службі має бути поетапним і передбачає 
послідовне проходження ним кожного класу. 

Дуже відповідальним напрямом у роботі квалі-
фікаційних комісій щодо формування корпусу 
про фе сійних суддів є надання рекомендації для 
обрання на посаду судді безстроково. У цьому разі 
кваліфікаційна комісія (ВККСУ) має вирішити, чи 
може взагалі особа продовжувати працювати суд-
дею. До судді, який пропрацював на посаді п’ять 
років, вимоги під час атестації інші, оскільки по-
трібно визначити професійну і моральну готовність 
працівника продовжувати кар’єру судді. Формою 
атестації в цьому разі законом визначено кваліфі-
каційну співбесіду, яка дає членам кваліфікацій-
ної комісії більше можливостей для з’ясування, чи  
від булося становлення особи на посаді судді,  
чи до статній її професійний рівень і чи готова 
во на морально працювати суддею надалі. До ква-
ліфікаційної співбесіди підготуватися, звичайно, 
важче, ніж до іспиту, адже запитання теоретично-
го і практичного характеру не зафіксовані в білеті. 
Однак, на наш погляд, доречною є саме така фор-
ма атестації, тому що обрання відбувається на 
безстроковий термін, і під час наступної атестації 
визначатимуть лише, чи присвоювати судді черго-
вий кваліфікаційний клас, чи рекомендувати його 
на посаду в суді більш високого рівня.
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Присвоєння чергового кваліфікаційного класу 
судді має відображати насамперед його професійний 
рівень, а не залежати від рівня суду, в якому він пра-
цює, чи стажу його роботи. Тому під час атестації не-
обхідно пам’ятати про зв’язок між кваліфікаційним 
класом і рівнем суду. Так, відповідно до ч. 2 ст. 88 
Закону № 3018-ІІІ передбачено, що кваліфікаційні 
класи присвоюються так: суддям Верховного Суду 
України — вищий і перший кваліфікаційні класи; 
суддям вищих спеціалізованих судів — вищий, пер-
ший і другий кваліфікаційні класи; суддям апеляцій-
них судів — перший, другий і третій кваліфікаційні 
класи; суддям місцевих судів — другий, третій, чет-
вертий і п’ятий кваліфікаційні класи. 

Однак вказане не означає, що суддя місцево-
го суду, якому присвоєно, наприклад, четвертий 
кваліфікаційний клас, не може перейти до апеля-
ційного суду. У цьому контексті доречно згадати 
рішення ВККСУ від 9 червня 2006 р. щодо порядку 
розгляду подань голів відповідних судів про при-
своєння наступного кваліфікаційного класу судді, 
якого пе реведено (обрано) на посаду в суді вищого 
рівня без дотримання мінімального терміну пере-
бування судді у раніше присвоєному класі. ВККСУ 
вирішила, що розгляд кваліфікаційними комісія-
ми суддів вказаних подань відбувається шляхом 
кваліфікаційної атестації судді у формі кваліфіка-
ційної співбесіди з урахуванням вимог ч. 6 ст. 92 
Закону № 3018-ІІІ. Голова відповідного суду про-
тягом шести місяців з дня переведення (обрання) 
судді на посаду в суді вищого рівня вносить до від-
повідної кваліфікаційної комісії суддів подання про 
проведення позачергової кваліфікаційної атестації 
судді щодо присвоєння відповідного кваліфікацій-
ного класу, що встановлено для суддів цього суду, 
без дотримання мінімального терміну перебуван-
ня судді у раніше присвоєному кваліфікаційному 
класі. Судді, якого переведено (обрано) на посаду 
в суді вищого рівня, за результатами кваліфікацій-
ної співбесіди може бути присвоєно відповідною 
кваліфікаційною комісією суддів кваліфікаційний 
клас, що встановлено для суддів цього суду, без до-
тримання мінімального терміну перебування судді 
у раніше присвоєному кваліфікаційному класі. 

Розглянуті передбачені законом методи впливу 
кваліфікаційних комісій суддів на процес формуван-
ня корпусу професійних суддів  належать до фор-
мальних. Очевидно, що атестування як захід кон-
тролю спрямований на встановлення результатів, 
підбиття підсумків, проте процес підготовки та пе-
репідготовки суддівських кадрів є тривалим і таким, 
що потребує зусиль насамперед від самих кандидатів 
та суддів, а також від держави в особі уповноважених 
органів, які зацікавлені в тому, щоб суддівський кор-
пус був професійним. Отже, первинним і головним 
фактором у формуванні корпусу професійних суддів 
є не механізм добору кандидатів на посаду судді, а 

особистості, які бажають обійняти ці посади. Інши-
ми словами, набагато менше шансів помилитися, 
коли вибирати серед гідних, розумних і моральних 
людей, тобто найкращих із кращих.

Частиною 3 ст. 127 Конституції передбачено ви-
моги до кандидата на посаду судді. Зокрема, що на 
посаду судді може бути рекомендований кваліфі-
каційною комісією суддів громадянин України, не 
молодший двадцяти п’яти років, який має вищу 
юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не 
менш як три роки, проживає в Україні не менш як 
десять років та володіє державною мовою. Пере-
лік вимог, очевидно, вичерпний і не підлягає роз-
ширеному тлумаченню. З огляду на це положення 
про обов’язкову спеціальну підготовку, як це зазна-
чається у законопроекті від 11 серпня 2006 р. «Про 
статус суддів» (схвалений Національною комісією зі 
зміцнення демократії та утвердження верховенства 
права), може бути включене до закону тільки після 
внесення відповідних змін до Конституції.

Таким чином, серед визначених законодавством 
вимог до особи, яка претендує на посаду судді, не 
передбачено обов’язкової спеціальної підготовки 
із судочинства, тільки зазначено про необхідність 
мати вищу юридичну освіту і досвід роботи в галузі 
права не менше трьох років. Однак видається, що 
особа з вищою юридичною освітою, пропрацював-
ши у юридичній сфері три роки, не має необхідних 
для роботи суддів знань і практичних навичок. Ви-
няток можуть становити особи, які набули юридич-
ного стажу на посадах помічників суддів. Адже по-
сада судді вимагає не тільки ґрунтовної теоретичної 
бази і вміння правильно застосовувати закон (що є 
необхідним для кожного грамотного правника), а й 
володіння спеціальними процесуальними правила-
ми щодо ведення судового засідання, формулюван-
ня та ухвалення судового рішення, яке було б зро-
зумілим і сприйнятним для всіх учасників процесу 
(навіть тих, хто не має юридичних знань). Ці навич-
ки не можуть бути сформовані достатньою мірою ні 
протягом навчання у вищому навчальному закладі, 
навіть за умови проходження студентами судової 
практики, ні під час роботи за іншими юридичними 
спеціальностями.

Зарубіжна практика підготовки кадрів для суд-
дівського корпусу та вітчизняний досвід роботи 
кваліфікаційних комісій з добору кандидатів на 
посаду судді свідчать про доцільність законодавчо-
го закріплення вимоги про обов’язкову спеціаль-
ну підготовку з питань судочинства. В Україні вже 
створено передумови для нормативного оформлен-
ня вказаного положення. Зокрема, у ч. 2 ст. 129 За-
кону № 3018-ІІІ першим із завдань діяльності Ака-
демії суддів України визначено підготовку кадрів 
на посади суддів із кількості осіб, які мають вищу 
юридичну освіту та відповідають встановленим за-
коном вимогам до кандидатів на посаду судді.
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Крім того, у п. 2.2. Європейської хартії від  

10 липня 1998 р. про закон «Про статус суддів» за-
значено, що цей закон має передбачати умови, які 
гарантують шляхом висування до кандидатів вимог, 
пов’язаних з освітнім рівнем чи попереднім досві-
дом, здатність реально виконувати обов’язки судді. 

Виходячи з вказаного, варто поміркувати над 
законодавчим закріпленням обов’язкової спеціаль-
ної підготовки для осіб, що склали кваліфікаційний 
іспит і пройшли співбесіду, отримали рекоменда-
цію і чекають призначення на посаду судді. Звичай-
но, особи, які працювали на посаді помічника судді, 
не потребують довготривалого навчання, і для них 
доцільно запровадити адаптаційні програми для 
ознайомлення із суддівською професією як такою, 
що має специфічний статус і виключне значення 
для забезпечення правопорядку в суспільстві.

Можливий також інший варіант, сенс якого по-
лягає в тому, щоб надати гарантії особам, які прохо-
дять довготривалу навчальну підготовку в Академії 
суддів України, щодо їх призначення на посаду суд-
ді у разі успішного завершення навчання.

Нині в Україні діє відповідний Інститут при 
Одеській національній юридичній академії та фа-
культет з підготовки професійних суддів у Націо-
нальній юридичній академії України ім. Яросла ва 
Мудрого, а вітчизняними науковцями розроблено 
проект Комплексної державної програми підго-
товки, перепідготовки та підвищення кваліфіка-
ції про фесійних суддів України. До речі, близько 
95 % про фесійних суддів вважає, що спеціальна 
підготовка є необхідною умовою для призначення 
на посаду судді вперше.

Звичайно, спеціальну підготовку для канди-
датів на посаду судді не можна перетворювати на 
довготривалий процес, рівнозначний отриманню 
другої юридичної освіти. Це має бути максималь-
но інтенсивний та практично орієнтований курс, 
розрахований насамперед на тих слухачів, які не 
мають досвіду роботи в суді (на посаді помічника 
судді). Наприклад, європейські держави (Франція, 
Німеччина, Іспанія, Португалія), в яких спеціальну 
підготовку визнано необхідною, використовують 
модульну та комбіновану моделі підготовки. При 
модульній підготовці навчальна практика в суді 
чергується з практичними заняттями в центрах 
підготовки суддів, які тривають інколи навіть дов-
ше року. У навчальному процесі, який обов’язково 
орієнтований на практичні аспекти суддівської про-
фесії, вони вдосконалюють свою підготовку під час 
проходження практики в судах і часом факультатив-
но в інших державних установах. Комбінована мо-
дель передбачає поєднання практичної діяльності  
на посаді судді та навчання в групах під керівниц-
твом високваліфікованих і досвідчених суддів. За-
вдяки такому навчанню кандидати на посаду судді 
мають змогу опанувати систему необхідних для суд-

дівської професії знань і вмінь, до яких належать, 
наприклад, ведення судового засідання, збір, до-
слідження та оцінка доказів, викладення грамотно-
го та обґрунтованого судового рішення.

Орієнтування навчального процесу на прак-
тичну підготовку не може означати повної відмови 
від вивчення теоретичних дисциплін. Фахівці вва-
жають, що лише систематичний навчальний про-
цес, який охоплює теоретичну і практичну частини, 
забезпечує можливість усунути прогалини в прак-
тичній підготовці, спричинені специфічними умо-
вами практики в окремому суді, зокрема недоліка-
ми в роботі керівника практики чи змістом роботи, 
яку виконує практикант.

Важливим питанням добору професійних суд-
дів є розробка єдиної системи оцінювання та ек-
заменаційних питань (тестів), яку слід доручити 
Академії суддів України спільно з ВККСУ та Радою 
суддів України. За запропонованою схемою канди-
дати на посаду судді мають звернутись до управ-
ління державної судової адміністрації, яка призна-
чає вказаних осіб до складання кваліфікаційного 
іспиту в Академії суддів України. У разі успішного 
складання тесту кандидатів на посаду суддів слід 
направляти до відповідної кваліфікаційної комісії 
для проведення кваліфікаційної співбесіди, якою 
має завершуватися процес оцінювання професій-
них якостей особи, яка претендує на посаду судді. 

У цьому контексті доцільно звернутися до ви-
сновків першої експертної комісії Міжнародної 
асоціації суддів від 22—26 вересня 1996 р. щодо 
призначення та спеціальної підготовки суддів у су-
часному суспільстві  1.

Так, міжнародні експерти з питань судочин-
ства наголошують на двох важливих аспектах спе-
ціальної підготовки суддів. По-перше, спеціальна  
підготовка судді, включаючи подальше професійне 
навчання, дуже важлива, оскільки кваліфікаційний 
рівень судді має відповідати вимогам сучасного сус-
пільства. Обов’язковими елементами спеціальної 
підготовки судді є правова освіта, спеціальні навич-
ки та ознайомлення із соціальними проблемами.

По-друге, структура навчальних програм зале-
жить від моделі призначення судді на посаду, тобто 
від того, призначається кандидат, для якого посада 
судді є першою в професійній кар’єрі, чи той, який 
має професійний досвід в іншій сфері правової 
діяльності. 

Експертна комісія застерегла, що інститут із 
професійної підготовки суддів не може слугувати за-
собом впливу на суддю. Отже, навчання суддів має 
здійснюватися судовою владою самостійно або при-
наймні під її контролем та за погодженням із нею. 

Вказане дає підстави для висновку, що Державну 
судову адміністрацію України, якій підпорядкована 
Академія суддів України, слід віднести виключно до 

1 Детальніше див.: http://www.iaj-uim.org
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судової влади, а діяльність навчальних закладів та 
інституцій, які забезпечують належний професій-
ний рівень суддів, має контролювати ВККСУ та 
Рада суддів України.

У міжнародних правових документах закріпле-
но стандарти незалежності судової влади. Так, у  п. 1 
Основних принципів незалежності судових органів 
(схвалені резолюціями 40/32 і 40/146 Генеральної 
Асамблеї ООН від 29 листопада і 13 грудня 1985 р.) 
незалежність судових органів гарантується держа-
вою і закріплюється в конституції або законах країни. 
Усі державні та інші установи зобов’язані поважати 
незалежність судових органів і дотримуватися її. 

В іншому документі — висновку Консультатив-
ної ради європейських суддів щодо стандартів неза-
лежності судових органів і незмінності суддів — за-
значено: «Незалежність суддів має існувати як щодо 
суспільства в цілому, так і щодо конкретних сторін 
у будь-якому спорі, з якого судді мають винести 
своє рішення[...] Судова влада забезпечує відпові-
дальність урядів та органів державного управ ління 
за їх діяльність, а також щодо законодавчої гілки 
влади судова влада бере участь у процесі виконан-
ня належним чином прийнятих законів, а також 
більшою чи меншою мірою в тому, щоб забезпе-
чити відповідність цих законів всім положенням 
конституції чи міжнародним правовим актам. Для 
виконання своєї ролі у вказаних сферах судова 
влада має бути незалежною щодо цих органів, що 
включає в себе свободу від недоцільних зв’язків з 
цими органами та впливу з їхньої сторони. Таким 
чином, незалежність використовується як гарантія 
неупередженості. Зрозуміло, що це впливає майже 
на всі аспекти кар’єри судді: від його підготовки 
до призначення, підвищення на посаді або вжиття 
дисциплінарних заходів»  2.

Відповідно до підпункту «с» п. 2 принципу І Ре-
комендації № (94) 12 «Незалежність, дієвість та роль 
суддів» (ухвалена Комітетом міністрів Ради Європи 
на 518 засіданні заступників міністрів 13 жовтня 
1994 р.) всі рішення стосовно професійної кар’єри 
суддів повинні мати в основі об’єктивні критерії; як 
обрання, так і кар’єра суддів повинні базуватись на 
заслугах, з урахуванням їхньої кваліфікації, чеснот,  
здібностей та результатів їхньої праці. Орган, який 
уповноважений приймати рішення щодо обрання 
та просування по службі суддів, повинен бути не-
залежним від уряду та адміністративних органів. 
Для гарантії незалежності цього органу мають бути 
запрова джені такі положення, як, наприклад, на-
гляд за тим, щоб його члени призначались судовою 
владою і щоб орган самостійно приймав рішення 
про власні правила проведення цієї процедури. Од-
нак, якщо конституція, законодавство чи традиції 
дозволяють урядові брати участь у призначенні 
суддів, то необхідні гарантії того, що проведення 
2 http://www.coe.int (Переклад автора).

процедури призначення буде відбуватися згідно з 
викладеними вище об’єктивними критеріями. 

ВККСУ за зверненням ректора Академії суддів 
України прийняла рішення про перевірку знань, рів-
ня професійної підготовки кандидата на посаду суд-
ді, ступеня його готовності здійснювати правосуддя 
з питань юрисдикції відповідного суду (далі — рі-
шення ВККСУ про перевірку знань) шляхом тесту-
вання та виконання кандидатами на посаду судді 
ситуативних завдань. У цьому рішенні ВККСУ ух-
валила провести дослідження ефективності систе-
ми оцінювання знань кандидатів на посаду судді за 
допомогою ситуативних і тестових завдань, розроб-
лених Академією суддів України. Обґрунтованість 
такого кроку пояснюється позитивним досвідом за-
стосування подібної атестаційної практики в країнах 
Європи, зокрема в Іспанії, Франції, Італії, Нідерлан-
дах, Австрії тощо. Оптимальною формою виконання 
письмового завдання як частини кваліфікаційного 
іспиту визнано тести та ситуативні завдання.

Письмова частина кваліфікаційного іспиту поля-
гає у виконанні кандидатом на посаду судді тестових 
і ситуативних завдань. Тести — це перелік запитань із 
основних галузей права, складених відповідно до чин-
ного законодавства України, які передбачають чітку 
та однозначну відповідь (вибір правильної відповіді 
із запропонованих варіантів). Застосування тестів 
сприяє швидкому визначенню рівня обізнаності кан-
дидата на посаду судді щодо чинного законодавства 
та можливості його оперативного використання. Си-
туативні завдання — спірні ситуації, що потребують 
правової оцінки або вирішення казусу у правовий 
спосіб із посиланням на чинне законодавство. Вико-
нання ситуативного завдання полягає у викладенні рі-
шення у конкретній справі (цивільній, господарській,  
адміністративній, кримінальній), що дасть змогу ви-
значити вміння кандидата на посаду судді оцінювати 
доказову базу, здатність правильно застосовувати нор-
ми закону, логічно доводити правильність рішення. 

Запропонована у ст. 91 Закону № 3018-ІІІ кон-
цепція елементів письмового завдання у формі тес-
тів і ситуативних завдань передбачає оцінювання 
знань кандидата за різними критеріями: знання 
матеріального та процесуального права; уміння 
оперувати понятійно-категоріальним апаратом і за-
стосовувати його на практиці; послідовність і логіка 
мислення; виклад  думок і формулювання позиції 
під час розв’язання завдань; здатність оперативно 
мислити, приймати рішення тощо.

Вирішення тестів та виконання ситуативних 
завдань відбувається у присутності членів ква-
лі фікаційної комісії суддів, що дає підставу для 
об’єктивного оцінювання рівня знань конкретного 
кандидата на посаду судді.

Таким чином, згідно з резолютивною частиною 
рішення ВККСУ про перевірку знань вирішено про-
вести навчання з особами, які перебувають у кадро-
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вому резерві, шляхом тестування та виконання ними 
ситуативних завдань з метою апробації тестових за-
вдань, розроблених Академією суддів України. Таке 
навчання буде проведено у кваліфікаційній комісії 
суддів загальних судів Одеського апеляційного ок-
ругу, кваліфікаційній комісії суддів загальних судів 
Харківського апеляційного округу та кваліфікацій-
ній комісії суддів господарських судів України.

Навчальний процес,  на  нашу  думку, має бути 
безперервним  і  для  професійного судді. Особливо 
актуальним у контексті підтримання та підвищення 
кваліфікації суддів видається вивчення та розумін-
ня суддями практики Європейського суду з прав 
людини. Так, у ст. 17 Закону від 23 лютого 2006 р.  
№ 3477-ІV «Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав людини» перед-
бачено, що суди застосовують при розгляді справ 
Конвенцію про захист прав людини і основополож-
них свобод та практику Суду як джерело права. Нові 
процесуальні кодекси — Цивільний процесуальний 
кодекс України та Кодекс адміністративного судочин-
ства України — містять відповідні положення.

На сьогодні існує необхідність перегляду законо-
давства, що регулює процес формування суддівсь-
кого корпусу, проте реформування законодавства у 
зазначеній сфері має бути структурно виваженим. 
Вважаємо, що варто лише усунути нормативні су-
перечності, які заважають системі формування суд-
дівського корпусу злагоджено функціонувати. 

На нашу думку, для вдосконалення  механізму 
призначення особи на посаду судді вперше слід 
передбачити вимогу про те, що голова відповідно-
го суду  повинен невідкладно повідомити ВККСУ 
про відкриття вакансії посади судді у цьому суді. 
Для проведення конкурсу на вакантні посади судді 
ВККСУ має опублікувати оголошення в офіційних 
друкованих виданнях органів судової влади не піз-
ніше ніж за місяць до конкурсу.  

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, повинна 
надати до ВККСУ такі документи: 1) письмову заяву, 
написану власноручно; 2) копію паспорта громадяни-
на України; 3) особовий листок з обліку кадрів та ав-
тобіографію; 4) копію диплома про освіту, наявність 
вченого ступеня або вченого звання; 5) виписку з тру-
дової книжки; 6) довідку медичної установи про стан 
здоров’я; 7) декларацію про доходи за останній рік 
за встановленою формою; 8) письмову згоду на збір, 
зберігання та використання інформації про нього з 
метою оцінювання його готовності до роботи на по-
саді судді; 9) у разі наявності — інші документи, які за-
свідчують готовність до роботи на посаді судді.

Потрібно також передбачити, що прийом до-
кументів слід припиняти за три дні до конкурсу, а 
заяви, що надійдуть після вказаного терміну, роз-
глядатися не повинні. 

Проводити конкурс на зайняття вакантної по-
сади судді має ВККСУ, якій варто надати право зби-

рати інформацію про кандидата, доручати її збір 
іншим державним органам. Між іншим, організації 
та громадяни мають отримати право подавати до 
ВККСУ наявну в них інформацію про кандидата.

Конкурс на посаду судді вважаємо за доцільне 
проводити шляхом складання кандидатом кваліфі-
каційних іспитів і проходження кваліфікаційної 
співбесіди. Кваліфікаційний іспит має проводитись 
державною екзаменаційною комісією, утвореною 
ВККСУ з належних до неї осіб та залучених фахів-
ців. Такий іспит дасть змогу з’ясувати, чи відповідає 
особа, яка виявила бажання бути рекомендованою 
для призначення на посаду судді, кваліфікаційним 
вимогам до судді, а також виявити знання та рівень 
професійної підготовки цього кандидата в судді.  

Кваліфікаційну співбесіду з кандидатом на ва-
кантну посаду судді слід проводити на засіданні 
ВККСУ, у якому мають право брати участь Голова 
Верховного Суду України, голови відповідних ви-
щих спеціалізованих судів та апеляційних судів. 
Вони можуть ставити запитання кандидату на зай-
няття вакантної посади судді та висловлювати свої 
міркування щодо можливості надання рекоменда-
ції про його призначення. До кваліфікаційної спів-
бесіди потрібно допускати осіб, які успішно склали 
кваліфікаційний іспит. Кваліфікаційну співбесіду 
доцільно проводити окремо з кожним кандидатом 
на вакантну посаду судді з метою встановлення сту-
пеня його готовності  здійснювати правосуддя з пи-
тань юрисдикції відповідного суду.

При цьому порядок проведення конкурсу, діяль-
ності державної екзаменаційної комісії при ВККСУ, 
кваліфікаційні вимоги до судді, а також порядок 
складання кваліфікаційних іспитів повинні визна-
чатись положенням, затвердженим Радою суддів 
України та Вищою радою юстиції.

Процедурно рішення Вищої кваліфікаційної ко-
місії про рекомендацію особи на зайняття посади 
судді слід невідкладно надсилати Вищій раді юсти-
ції для внесення подання Президенту України про 
призначення її суддею відповідного суду.   

Вища рада юстиції протягом одного місяця 
з дня отримання рішення ВККСУ про рекомен-
дацію особи для призначення на посаду судді 
має перевірити: 1) дотримання процедури про-
ведення конкурсу на зайняття вакантної посади  
судді; 2) відсутність перешкод для зайняття по-
сади судді з підстав несумісності.  

Слід передбачити, що Вища рада юстиції може 
відмовити у поданні про призначення особи про-
фесійним суддею у разі порушення ВККСУ процеду-
ри проведення конкурсу або виявлення перешкод для 
зайняття посади судді з підстав несумісності, про що 
ухвалюється рішення. Якщо ж підстав для відмови 
у поданні рекомендованої особи для заміщення ва-
кантної посади судді не виявлено, Вища рада юстиції 
ухвалює рішення про внесення Президенту України 
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подання про призначення цієї особи суддею. Його 
готують протягом трьох днів з дня його ухвалення і 
відразу направляють Президенту України.

Потрібно встановити, що рішення Вищої ради 
юстиції може бути оскаржено до суду протягом де-
сяти днів з дня його ухвалення.

Призначення Президентом України на посаду 
судді має здійснюватись у двох формах: 1) якщо осо-
ба раніше не обіймала посаду судді, то вона призна-
чається строком на п’ять років; 2) якщо особа раніше 
обіймала посаду судді менше п’яти років, то вона 
призначається у межах п’ятирічного строку.  

Отже, призначати на посаду професійного суд-
ді має Президент України на підставі рекомендації  
ВККСУ за поданням Вищої ради юстиції протягом 
одного місяця з дня отримання подання. У разі відхи-
лення подання Вищої ради юстиції Президент Украї-

ни може видати відповідне розпорядження із зазна-
ченням порушень порядку призначення судді. Укази 
Президента України про призначення професійних 
суддів мають бути опубліковані в офіційних друкова-
них виданнях органів судової влади, і з дня офіційного 
оприлюднення відповідного Указу особа, призначена 
на посаду судді, набуває статусу професійного судді.

Таким чином, процес формування корпусу про-
фесійних суддів має багато аспектів, не всі з яких 
можна передбачити в нормативних документах та 
дослідити теоретично. Підготовка та перепідго-
товка суддівських кадрів — це процес, який зако-
нодавчо можливо окреслити тільки структурно та 
в основних рисах. Він потребує практичних зусиль 
і постійного коригування, адже стан справ у юри-
дичній сфері змінюється та вимагає, щоб судді вра-
ховували ці зміни.

S u m m a r y
Analyses issues of formation of professional judiciary with due account for international standards and national law reali-
ties and also issues associated with professional judicial training, obtaining of qualification classes and designation of the role  
of qualification commissions of judges in these processes. The author also proposes his own version of legislative regulation of 
existing collisions and uncertainties on selection of professional judges in Ukraine.

Забезпечення безпеки потерпілого — 
актуальна проблема держави

Т.І. Присяжнюк,
суддя Верховного Суду України,
кандидат юридичних наук,
заслужений юрист України

Зважаючи на конституційно-правову осно-
ву забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному судочинстві, а саме проголошення 
у ст. 3 Конституції України того, що держава від-
повідає перед людиною за свою діяльність, а відтак  
гарантує їй здійснення ефективного правосуддя 
стосовно її особи, виникає необхідність в істотному 
удосконаленні законодавства, що забезпечує безпе-
ку таких осіб.

Така потреба зумовлена, зокрема й тим, що в по -
станові Пленуму Верховного Суду України від 18 черв-
ня 1999 р. № 10 «Про застосування законодавства, 
що передбачає державний захист суддів, працівни-
ків суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть 
участь у судочинстві» обґрунтовано визнано, що стан 
забезпечення безпеки таких осіб є незадовільним 
і не гарантує об’єктивного та неупередженого роз-
гляду справ, захисту прав і свобод громадян. Аналіз 
судової практики свідчить, що на сьогоднішній день 

ситуація кардинально не змінилась як у практичній 
площині, так і в законодавчій сфері. 

Із  приводу удосконалення законодавства у сфері 
забезпечення безпеки осіб, які потерпіли від зло-
чинів, потрібно зазначити  таке. 

У чинному Законі від 23 грудня 1993 р. № 3782-ХІІ 
«Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному судочинстві» (далі — Закон) визна-
чені загальні засади забезпечення безпеки всіх осіб, 
які беруть участь у кримінальному судочинстві.

Організація забезпечення безпеки учасників су-
дового процесу здійснюється спеціальним підроз-
ділом судової міліції «Грифон», який діє на підставі 
Положення про спеціальний підрозділ судової мілі-
ції «Грифон» (затверджене наказом Міністерства 
внутрішніх справ України від 19 листопада 2003 р. 
№ 1390; зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
Украї ни 10 грудня 2003 р. за № 1139/8460). У цьому 
положенні передбачені організаційні засади діяль-
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ності зазначеного підрозділу, проте чітко не регла-
ментовано порядок забезпечення ним безпеки осіб, 
які беруть участь у кримінальному судочинстві.

Особливості забезпечення безпеки таких осіб в 
установах кримінально-виконавчої системи (тобто 
тих, які взяті під варту, засуджені до арешту, обме-
ження чи позбавлення волі) передбачені в Інструкції 
про порядок здійснення заходів щодо забезпечення 
безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному су-
дочинстві, в установах кримінально-виконавчої сис-
теми (затверджена наказом Державного департамен-
ту України з питань виконання покарань від 4 квітня 
2005 р. № 61; зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 23 травня 2005 р. за № 553/10833).

Щодо інших категорій осіб, котрі визначені в ст. 2 
Закону, спеціальних законодавчих актів поки що не-
має, що істотно знижує необхідний рівень захисту та 
забезпечення їхньої безпеки. Як приклад неналежного 
рівня захисту можна навести деякі резонансні справи 
про вбивства навіть співробітників правоохоронних 
органів (зокрема, полковника Міністерства внутріш-
ніх справ Романа Єрохіна), конкретні заходи щодо 
забезпечення безпеки яких, вочевидь, не вживалися 
саме через відсутність правових підстав для їх засто-
сування.

У кримінальному судочинстві діє принцип публіч-
ності, тому очевидним є висновок про те, що показання 
потерпілого (або свідка) мають публічну значущість. 
Це, зокрема, й зумовлює наявність у Кримінальному 
кодексі України (далі — КК) статті, в якій встановле-
но відповідальність за завідомо неправдиве показан-
ня потерпілого. Втім, за дотримання  цієї вимоги іде-
альними були б такі відносини потерпілого та особи, 
яка отримує показання останнього, що базуються на 
взаємному виконанні процесуальних зобов’язань: по-
терпілий дає правдиві показання, а правоохоронний 
орган зобов’язується забезпечити його безпеку. Тоб-
то законодавчого вирішення потребує проблема, яка 
нині має радше моральний характер — забезпечення 
безпеки потерпілого (або свідка), як випливає з вимог 
законодавства, здійснюється в обмін на надання ним 
інформації, необхідної для розкриття злочину. Однак 
насправді, коли така інформація надається, правоохо-
ронний орган не виконує свого обов’язку забезпечити 
безпеку потерпілого  1.

Слід зауважити, що численні випадки, коли по-
терпілі та свідки відмовляються й ухиляються від 
участі у кримінальному судочинстві, спричинені 
застосуванням до добросовісних його учасників ре-
тельно спланованих та вдало застосованих прийо-
мів фізичного і психологічного тиску з боку різних 
кримінальних груп. Однак правоохоронні органи до 

1 За даними Л.В. Брусніцина, більшість з опитаних ним у межах спеціального дослідження 
слідчих (253 особи — 96 % опитаних) зазначили, що забезпечити безпеку особи, яка сприяє 
слідству, реальної можливості у правоохоронних органів немає. Докладніше див.: Б р у с -
н и ц и н  Л . В .  Правовое обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному 
правосудию: временной и субъективный аспекты // Государство и право. — 1996. — № 9. — 
С. 76—83.

цього часу на науковій основі не аналізували і не сис-
тематизували причини такої відмови та не вживали 
дієвих заходів, спрямованих на виправлення стано-
вища, що склалося (за винятком названої постанови 
Пленуму Верховного Суду України, яка має реко-
мендаційний характер для судів нижчих інстанцій). 
Хоча вчені уже неодноразово зазначали, що нагальна 
необхідність у ретельному аналізі таких причин є  2.

Із цих міркувань необхідно звернути увагу й на те, 
що наявність тиску на потерпілого не звільняє його від 
обов’язку давати правдиві показання. Притягнення до 
кримінальної відповідальності потерпілого за заві до-
мо неправдиве показання (ст. 384 КК) настає незалеж-
но від мотивації протиправної поведінки. Побоюван-
ня помсти з боку обвинуваченого є, вочевидь, тільки 
мотивом для вчинення злочину проти право суддя. Та-
кий стан речей можна виправити, чітко визначивши в 
законодавстві підстави для звільнення від криміналь-
ної відповідальності або визнавши певний факт обста-
виною, що  виключає злочинність діяння.

Вирішуючи питання про особливості забезпечен-
ня безпеки окремих категорій осіб, які беруть участь 
у кримінальному судочинстві, зокрема тих, які ви-
значені в ст. 2 Закону, зауважимо, що кожна із цих ка-
тегорій має притаманні лише їй ознаки і властивості. 
Проте, незважаючи на те, що кримінологічний порт-
рет потерпілого від злочину істотно відрізняється від 
кримінологічного портрета свідка або підозрюваного, 
обвинуваченого, підсудного, в Законі не визначено 
навіть загальних принципів забезпечення безпеки по-
терпілого від злочину або свідка тощо.

Утім, уже кілька десятків років тому було обґрун-
товано, що питання захисту та забезпечення безпеки 
потерпілих від злочинів посідають окреме місце в 
науках кримінально-правового циклу. Так, питання 
про програми та заходи забезпечення безпеки жертв, 
організації системи віктимологічної профілактики є 
окремими складовими досліджень у віктимології  3. 
Водночас вчені, які вивчають проблеми щодо жерт-
ви злочину у межах комплексного вчення (з пози-
ції кримінального права, кримінального процесу та 
кримінології), також визначають як одну з його по-
зицій питання про форми та методи захисту цих осіб 
від злочинних посягань  4.

Заходи забезпечення безпеки, що визначені в 
ст. 7 Закону (особиста охорона, охорона житла та 
майна, заміна документів, зміна зовнішності тощо), є 
заходами фізичного захисту як особи, до якої ці захо-
ди застосовуються, так і її житла та майна. Проте, на 
нашу думку, в цьому Законі доцільно зазначити, що 

2  Див.: Б р у с н и ц и н  Л . В .  Обеспечение безопасности потерпевших и свидетелей // 
Законность. — 1997. — № 1. — С. 35—38; М а л ю т і н  І .  Проблеми практичної реаліза-
ції Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 
судочинстві» // Право України. —2002. — № 12. — С. 98—102.

3 Див.: Р и в м а н  Д . В .  Криминальная виктимология. — С.-Пб, 2002.— С. 304.

4  Див.: П о л у б и н с к и й  В . И .  Правовые основы учения о жертве преступления. — Горь-
кий, 1979. — С. 37. 



43№ 3 ( 7 9 ) ´ 2 0 0 7

ТО
Ч

К
А

 З
О

РУ

разом із вказаними заходами до окремих категорій 
осіб (наприклад, потерпілих) потрібно застосовува-
ти і заходи психологічної реабілітації. Ці заходи в 
постзлочинний період мають дуже важливе значен-
ня з огляду на особливості віктимологічної характе-
ристики потерпілого від злочину і можуть полягати 
у поєднанні заходів безпеки із  віктимологічною про-
філактикою  5. Також ці заходи забезпечили б захист 
потерпілого від повторної віктимізації.

Аналізуючи вказані проблеми та пропонуючи 
можливі шляхи їх вирішення, наведемо світовий 
досвід у сфері забезпечення безпеки потерпілих від 
злочинів. 

29 листопада 1985 р. Генеральна Асамблея ООН 
прийняла Декларацію основних принципів право-
суддя для жертв злочинів та зловживання владою 
(далі — Декларація ООН). ООН поставила вимогу 
вживати заходів для мінімізації незручностей, що 
виникають у зв’язку зі здійсненням  правосуддя сто-
совно потерпілих від злочинів, охорони їх особисто-
го життя у разі необхідності та забезпечення їхньої 
безпеки, а також безпеки їхніх сімей з метою захисту 
від залякування та помсти. У ряді країн Західної Єв-
ропи, Латинської Америки та в Японії на основі цієї 
Декларації була значною мірою реформована право-
ва система та змінена практика поводження із жерт-
вами злочинів  6.

У Римському статуті Міжнародного криміналь-
ного суду 17 липня 1998 р. також встановлено три 
принципи забезпечення посиленого захисту осіб, які 
потерпіли від злочинів: участь потерпілого в розгляді 
справи, захист потерпілих і свідків, право на відшкоду-
вання шкоди. У межах секретаріату зазначеного суду 
передбачено створити підрозділ потерпілих і свідків, 
який би вживав заходів щодо захисту, забезпечення 
безпеки потерпілих та інших осіб і надання їм, зокре-
ма, юридичної допомоги. У наведеному статуті також 
зазначено, що прокурор зобов’язаний вживати за-
ходів, які забезпечують безпеку, фізичну та психоло-
гічну недоторканність, захист гідності та приватного 
життя потерпілих.

У США чинний спеціальний Закон від 1982 р. 
«Про захист жертв злочинів та свідків», який істотно 
вдосконалювався у період його застосування (так, вже 
у 1984 р. було розширене коло осіб, які мають право на 
державний захист). У законодавстві всіх штатів перед-
бачені норми про захист «спеціальних категорій» жертв 
злочинів. Особливими повноваженнями щодо вжиття 
заходів безпеки має прокуратура. У США також діє 

5 Див.: Р и в м а н  Д . В .  Зазнач. праця.

6 Див.: С и л ь н о в  М . А .  Защита свидетелей как проблема общественной безопасности // 
Право и безопасность. — 2002. — № 4 (5). — С. 103—108. 

спеціальна «гаряча телефонна лінія», скориставшись 
якою, потерпілі від злочинів можуть з’ясувати, в яких 
кримінально-виконавчих закладах перебувають винні 
у вчиненні злочину, коли їх звільняють тощо. Водночас 
і організатори цієї телефонної лінії за певних умов мо-
жуть через комп’ютерну систему оповістити потерпі-
лого про звільнення засудженого вже через 10 хвилин 
після цього  7.

У Великобританії надання допомоги особам, які 
потерпіли від злочину, є складовою  кримінальної 
політики держави, у зв’язку з чим було ухвалено так 
звану «Хартію прав жертв». У ряді норм законодавства 
цієї країни відтворено положення Декларації ООН.  
Зо крема, потерпілий має право заявити клопотання 
про нерозголошення в судовому засіданні його анкет-
них даних  8. Це положення узгоджується із нормою 
Конвенції про захист прав людини та основополож-
них свобод, коли рішенням Європейського суду з прав 
людини (Haase v. Federal Republic of Germany (7412/76), 
12 July 1977, 11 DR 78) було встановлено, що сторона 
у справі не зобов’язана повідомляти обвинуваченому 
про всі докази, які вона має намір надати суду  9.  

В Естонії прийнято спеціальні законодавчі акти 
щодо забезпечення безпеки потерпілих від злочинів 
та свідків, а в міському суді м. Таллінна відкрито спе-
ціальний зал судових засідань, в якому встановлено 
систему для зміни тембру голосу при допиті свідка та 
аудіо- й відеотехніку для фіксації та перегляду всіх 
деталей судового засідання. У наведених актах перед-
бачено, що в деяких випадках вказані особи можуть 
давати показання у найбільш безпечних місцях, та-
кож вдома, і при цьому спостерігати за перебігом су-
дового засідання  10.

Проблем, що стосуються інституту забезпечення 
безпеки потерпілого в кримінальному судочинстві, 
багато, і всі їх неможливо розглянути в одній статті. 
Однак уже на першому етапі вирішення цих проблем 
виникає нагальна необхідність в аналізі на науково-
практичному рівні стану забезпечення безпеки за-
значених осіб та в ухваленні відповідного закону з 
огляду на особливості їх правового статусу та пси-
хологічного стану. При розробленні законопроекту 
про особливості забезпечення безпеки потерпілих 
від злочинів необхідно ретельно вивчити міжнарод-
ний досвід з цього питання та, адаптуючи його до 
вітчизняних умов, використати успішні досягнення 
застосування законодавства інших країн.
7  Див.: С и л ь н о в  М . А .  Зазнач. праця.

8 Див.: Б е з н а с ю к  А . , А б а б к о в  А .  Государственная защита лиц, содействующих уго-
ловному судопроизводству // Российская юстиция. — 1997. — № 8. — С. 38—39.

9 Див.:  Ш е в ч у к  С. Судовий захист прав людини: практика Європейського суду з прав лю-
дини у контексті західної правової традиції. — К., 2006. — С.  344.

10 Див.: С и л ь н о в  М.А. Зазнач. праця.

S u m m r y 
Portrays main tendencies of ensuring safety of persons participating in criminal proceeding; designs terms and criteria for 
guarantying safety of crime victim as specific participant of criminal process; analyses abroad experience with regard to ensure 
safety of such a person during criminal investigation and trial.  
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11 березня 2007 р. Верховному Суду 
України виповнилося 84 роки.

За цей час багато змін відбулося в су
дочинстві України, але кожен прожитий 
день — це історія. І якою б вона не була — 
суперечливою, а інколи і жорсткою — треба 
її берегти та уважно вивчати.

Для розуміння різних епох в діяльності 
Вер ховного Суду України важливими є до
кументи і матеріали, залишені нащадкам у 
спадщину, які висвітлюють шляхи розвит
ку судоустрою та судочинства на теренах 
України впродовж минулого століття.

Здавна відомо, що забуття минулого за
грожує повторенням його помилок, тому не 
все з минулого треба, як це нерідко робиться, 
відкидати. Багато чому є повчитися у суддів 
Верховного Суду України, котрі працювали у  
минулі десятиліття та працюють нині, і музей 
Верховного Суду України є підґрунтям для 
вивчення їх досвіду.

Верховний Суд України заснований піс
ля проведення судової реформи 1922 р., 
відповідно до Положення про судовий  
устрій Української Соціалістичної Радян
ської Республіки (далі — УСРР), прий
нятого Все українським Центральним 
Ви  ко  навчим Комі тетом (ВУЦВК) 16 груд
ня 1922 р. По перед никами Верховного 
Суду були Верховний судовий контроль 
Народного Комісаріату Юстиції УСРР та 
Єдиний Вер ховний Трибунал при ВУЦВК, 
створені відповідно до Постанови ВУЦВК від 
23 липня 1921 р. для керівництва судами 
та революційними трибуналами, в тому 
числі військовими і транспортними, діючи
ми на території країни. Єдиний Верховний 
Трибунал України закінчив свою діяльність 
10 березня 1923 р.

Найвищий суд країни — Верховний Суд 
Української республіки урочисто присту
пив до роботи 11 березня 1923 р. Перший 
склад цього Суду був у кількості 13 осіб.   

Першим Головою, який очолював 
Вер ховний Суд, був на той час відомий 
дер жавний діяч республіки — Сергій Феок
тистович Буздалін.

Головами колегій Суду на той час були 
ві  домі радянські юристи: О.Л. Мали цький —  
з цивільних справ; С.М. Канар ський — з 
кри мінальних справ. У першому складі 
суду були також дві жін ки — О.В. Єсава і 
Г.Є. Семенова. Відповідно до діючих за  ко нів 
у республіці до 1934 р. Голова Верховного 
Суду скарги на вироки, ви значення і поста
нови судів, які вступили в законну силу, не 
розглядав і протестів у порядку судового на
гляду не вносив. Лише за своєю ініціативою, 
при незгоді з вироком, ухвалою чи постано
вою, що вступили в законну силу, маючи 
думку суддів і в справах, які були витребу
вані при оперативних обставинах (ревізії, 

сигнали преси і та ін.), С.Ф. Буздалін вносив 
справи на розгляд відповідної судової коле
гії або пленуму своїм поданням.

Після утворення СРСР відповідно до 
його Конституції друга сесія Центрального 
Виконавчого Комітету СРСР (ЦВК) 29 жовт
ня 1924 р. затвердила «Основи судоустрою 
Союзу РСР і союзних республік». За цим 
актом суди Української СРР стали частиною 
єдиної судової системи СРСР.

До складу Української республіки вхо
дила до 1940 р. Молдавська Автономна 
Радянська Соціалістична Республіка 
(МАРСР), Головний суд якої був заснова
ний постановою ВУЦВК і Ради Народних 
Комісарів (далі — РНК) від 27 березня 
1925 р. В його складі, як і в окружних судах, 
була надзвичайна сесія.

Відповідно до Постанови ВУЦВК і РНК 
УСРР від 26 червня 1934 р. «Про розширен
ня прав Верховного Суду УСРР, Головного 
Суду Молдавської Автономної Радянської 
Республіки і обласних судів у відношенні 
керівництва судовими органами на місцях» 
Верховний Суд УСРР здійснював не тіль
ки судовий нагляд, але і функції судового 
управління обласними судами. Голова Вер
ховного Суду і голови обласних судів в цей 
період вносили протести у порядку нагляду 
не тільки зі своєї ініціативи, а також за скар
гами, проте не мали права вносити протес
ти на необґрунтованість виправдання і на 
м’якість міри покарання.

На перших етапах розвитку молодої 
країни в складних історичних умовах бо
ротьби з найбільш небезпечними проявами 
«пережитків старого суспільства» — усіля
кого роду злочинів — судові органи респуб
ліки,  в тому числі Верховний Суд, з честю 
виконували по кладені на них у той час від
повідальні завдання з укріплення соціалі
стичної законності і правопорядку.

Водночас у той тяжкий для країни час 
не вистачало кваліфікованих фахівців з 
юридичною освітою.

До Великої Вітчизняної війни в різні 
роки у складі Верховного Суду республіки 
серед інших плідно працювали членами 
Суду  Б.С. Собчак (з дня створення Суду), 
В.С. Вольдинер, В.Е. Баранов (голова Вій
ськового трибуналу армії в період Великої 
Вітчизняної війни), В.І. Смоленський (в по
дальшому працівник органів прокуратури). 

У період Великої Вітчизняної війни Вер
ховний Суд діяв в прифронтових умовах. 
Голова Верховного Суду К.Т. Топчій і біль
шість членів Верховного Суду та його праців
ників пішли на фронт, де служили в системі 
військових трибуналів. У серпні 1941 р. де
кілька працівників Суду на чолі із заступником 
Голови Верховного Суду М.Г. Розановим 
були евакуйовані в тил.

Після визволення окупованої території 
України від фашистів органи влади відно
вили свою роботу.

Верховний Суд знову почав свою 
діяльність у м. Старобільську Луганської 
області (лютий—липень 1943 р.); у м. Хар
кові (серпень—листопад 1943 р.) під 
ке рівництвом М.Г. Розанова — заступ
ника Голови Суду з цивільних справ, 
Д.С. Сусла — заступника Голови з кримі
нальних справ. 

Після визволення м. Харкова 23 серпня 
1943 р. був відкликаний з фронту Голова 
Верховного Суду УРСР К.Т. Топчій (при
значений у травні 1938 р.) та інші члени 
Верховного Суду, які були на фронті.

У грудні 1943 р. Верховний Суд уже 
на чолі з Головою Суду  повертається до 
м. Києва і після визволення України від 
окупантів відновлюють роботу обласні та 
народні суди.

У післявоєнні роки від усіх судових 
працівників республіки і особливо від 
працівників Верховного Суду вимагалися 
мобілізація зусиль, досвіду і знань для ви
рішення нових відповідальних завдань, а 
саме для організації та діяльності судових 
органів, підвищення рівня відправлення 
правосуддя, розширення зв’язків судових 
органів з громадськістю для боротьби із 
злочинністю та іншими антигромадськими 
проявами. 

Важлива роль у цій складній і багато
гранній роботі належала вищому судовому 
органу республіки — Верховному Суду, 
який із 1963 р. наділений не тільки функція
ми вищого судового нагляду, але й судово
го управління.

Потрібно зазначити, що в складі Вер
ховного Суду УСРР в 1930 р. бу ло лише 
три члени Суду з вищою освітою, про
те до його 40ї річниці весь склад Суду 
мав вищу юридичну освіту і стаж судової  
роботи.

У 1991 р. Українська Радянська Соціа
лістична Республіка стала незалежною 
дер жавою. Значну роль у створенні її су
дової системи, розвитку законодавства, 
основних принципів здійснення судово
правової реформи відіграв перший Голова 
Верховного Суду незалежної України 
О.Н. Якименко.

Верховний Суд України, дотримую
чись принципу верховенства права, стояв 
у витоків становлення та розбудови судів, 
нині бере участь у вирішенні складних і від
повідальних завдань, пов’язаних із утвер
дженням України як правової демократич
ної держави. 

М.Д. Мигашко,
завідувачка  музею 
Верховного Суду України

Cторінки історії

До 84-ї річниці Верховного Суду України



Народилася Галина Миколаївна у квітні 1932 р. на 
Чернігівщині. Згодом родина переїхала до м. Крама-
торська, куди на Машинобудівний завод отримав 
призначення інженером-машинобудівником бать-
ко, Микола Прокопович. Мама ж, Галина Григорівна, 
вчителювала. 

1941 рік. ... Микола Прокопович щодня ходив до 
військової комендатури, маленька Галинка постійно 
його супроводжувала. У неї було важливе завдання: 
якщо батька призвуть на фронт — донька повинна 
принести його речі (військкомат знаходився непо-
далік від їхнього дому). І це сталося... Миколу Проко-
повича призвали захищати Вітчизну, а його дружина 
залишилася чекати чоловіка з двома малими дітьми. 
У 1941 р. Краматорськ зайняли фашист ські війська. 
«Життя було дуже важке, — згадує Галина Миколаїв-
на. — Працювати мама не могла, адже хворіла після 
пологів. Сестричці виповнилося чотири місяці. Як 
пережили окупацію — не легко згадувати. Ці роки 
залишилися у моїй пам’яті як найтяжчі спогади». Піс-
ля звільнення міста Галинка продовжила навчання у 
жіночій середній школі № 11. 

Ще в шкільні роки вона розмірковувала над пи-
танням — «Ким бути?» У сім’ї поважали справед-
ливість. Це позначилося і на ній.  Галинка зрозуміла, 
що хоче бути юристом. Подружки навіть жартома 
називали її «міністром юстиції».  Де здобувати вищу 
освіту вирішила відразу: звичайно ж у Харкові, там 
і батько навчався. Тому вступила до Харківсько-
го юридичного інституту. Студентські роки Галина 
Миколаївна згадує з особливою теплотою. Жила 
неподалік від інституту. Стипендії вистачало тільки 
на житло («куток» у загальній кімнаті) і харчування 
один раз на день. А ще потрібні були гроші на квит-
ки у кінотеатр, інколи в театр, філармонію. І все ж 
вдалося почути спів Клавдії Шульженко, гру Дави-
да Ойстраха. Спасибі батькам, вони допомагали як 
могли. Інститут для Галини став рідною домівкою з 
першого дня (тут навчання і дозвілля, а головне — 
улюблений баскетбол). Вчитися подобалось, цікави-
ло абсолютно все. Допитлива студентка хотіла стати 
юристом широкого профілю, але найбільше приваб-
лював процес. Тому в 1953 р. випускниця обрала ад-
вокатуру і за направленням працювала адвокатом, 

а згодом — завідувала Краснодонською юридичною 
консультацією. Згадуючи той час, Галина Миколаївна 
підсумовує: «Я навчилась головному — бачити в об-
винуваченому людину, не піддаватися враженням, 
аналізувати факти і шукати істину. Для цього у мене 
був дуже авторитетний наставник — адвокат, в яко-
го я стажувалася».

У характеристиці президії Ворошиловградської 
обласної колегії адвокатів зазначалося: «Г.М. Омель-
яненко — працівник високої кваліфікації… Її висту-
пи в судах вирізняються юридичною грамотністю й 
принциповим підходом до справи». 

Звичайно, високий професіоналізм та людські 
якості не залишились непоміченими — у листопаді 
1955 р. Галину Миколаївну обрали суддею Вороши-
ловградського (нині Луганського) обласного суду. 
А виповнилося їй тоді 23 роки.

Вона згадує: «Мені пощастило: я стала суддею в 
той час, коли активно відбувалося розвінчання те-
орії  А.Я. Вишинського, життєвим кредо якого було 
«зізнання підсудного — цариця доказів». Його «пре-
зумпція винуватості» полягала у тому, що вирішаль-
не значення має визнання підсудним своєї вини, 
отримане під час допитів слідчим, навіть якщо вони 
проводилися із порушенням законності і «визнан-
ня» було вимушеним».

Глибока повага до законів, всебічна перевірка 
причин відмови підсудних від «визнання» вини під 
час слідства допомагали молодій судді під час роз-
гляду справ. Одна з них особливо запам’яталася. 

Двоє молодих людей були затримані за обвину-
ваченням у вчиненні крадіжки (вони її й вчинили). 
У ході слідства вони «взяли на себе» вину ще й за 
навмисне вбивство, вчинене за обтяжуючих обста-
вин (з метою приховання зґвалтування). У справі 
були зізнання обвинувачених та їх документальні 
підтвердження: фото, зроблені під час слідчого екс-
перименту, на яких було зафіксоване місце злочи-
ну, вказане обвинуваченими і свідками. Але під час 
судового засідання обвинувачені відмовилися від 
своїх показань і заявили, що свідчення проти себе 
дали під тиском оперативних працівників ОВС, які 
змусили їх це зробити (застосували до них фізичне 
насильство). Перевіряючи доводи, суд беззаперечно 

ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТІ

 
Галина Миколаївна ОМЕЛЬЯНЕНКО: 
«Я навчилась головному — бачити  
в обвинуваченому людину, не піддаватися 
враженням,  аналізувати факти  
і шукати істину».



уста новив, що первинні свід-
чення обвинувачених не були 
підтверджені доказами: місце 
вчинення злочину, вказане об-
винуваченими при відтворен-
ні обставин вчинення зло чину 
і свідком, виявилось не іден-
тичним (це було зафіксовано  
на фото). Результат — суд ви-
правдав підсудних у вчиненні 
вбивства (державний обви-
нувач вимагав засудити їх до 
розстрілу). Потім був протест 
прокурора області, «розбір 
польотів» в обкомі партії, 
 після закінчення якого голова 
Луганського обласного суду 
Ф.В. Бєлах передав Галині Ми-

колаївні одну з прокурорських реплік, кинуту зопа-
лу: «Це не суд вирішив, а дівчисько!» Звичайно, такі 
слова образили молоду суддю, але Федір Васильо-
вич заспокоїв її: «Вам іще буде приємно згадати, що 
ви були дівчиськом». Коли Галина Миколаївна зга-
дує цей випадок, то зауважує: «Суддя повинен бути 
сміливим і вміти захищати свій вирок». Тоді, у свої 
27, вона була смілива і переконана, що суд прийняв 
правильне рішення, і не помилилася: прокурор ре-
спубліки не підтримав протест прокурора області 
й виправдовувальний вирок набрав сили. Були й 
інші небезпечні справи,  про які вона не хотіла б 
розповідати, мовляв, «це нормальна суддівська ро-
бота». Але вони залишили в її житті глибокий слід.

У 1960 р. Г.М. Омельяненко почала працювати 
у Києві в Управлінні судових органів Міністерства 
юстиції (пізніше — Верховного Суду УРСР). За ха-
рактером обов’язків займалася перевіркою роботи 
обласних судів, надавала кваліфіковану практичну 
допомогу судовим працівникам, займалася узагаль-
ненням судової практики, брала участь у підготовці 
проектів постанов Пленуму Верховного Суду з окре-
мих питань. Під час ревізій і перевірок  виявляла по-
милки та недоліки в роботі судів, разом із керівницт-
вом Верховного Суду УРСР вживала заходів щодо 
їх усунення, надавала допомогу на місцях. Часто 
виступала з лекціями щодо роз’яснення законодав-
ства. Статті Г.М. Омельяненко друкувалися в київ-
ських і московських юридичних журналах. 

У той час вона почала поєднувати роботу з 
викладанням на юридичному факультеті Київського 
університету ім. Т.Г. Шевченка  і підготовкою канди-
датської дисертації. У відрядженнях вивчала судо-
ву практику і літературу (вирішальне значення мав 
досвід, здобутий в обласному суді), а писала вдома 
ночами. Науковим керівником був Олександр Дми-
трович Соловйов — начальник кафедри криміналь-
ного права і процесу Київської вищої школи МВС 
СРСР. Дисертація, захист якої відбувся у 1968 р., була 
присвячена підставам і порядку повернення судом 
кримінальних справ на додаткове розслідування. 

«Першим опонентом під час захисту був відомий 
російський учений-процесуаліст І.Д. Перлов. Оці-
нюючи мою роботу, він зауважив, що гарного життя 
органам досудового слідства ця дисертація не при-
несе», — з посмішкою згадує Галина Миколаївна. 

У 1967 р. Г.М. Омельяненко була обрана суддею 
Верховного Суду УРСР. Їй пощастило. Працювала з 
багатьма суддями, які дійсно були корифеями юри-
спруденції. У своїй роботі вона використала їхній до-
свід, за який вдячна і досі. 

У той час Верховний Суд УРСР діяв у складі двох 
судових колегій (нині — палат), Пленуму Суду, а ор-
ганізаційні питання розглядала Президія Верховного 
Суду УРСР. Галина Миколаївна розглядала справи  у 
касаційному порядку, у порядку судового нагляду у 
зв’язку з нововиявленими обставинами і по першій 
інстанції. Останні були тільки складними, інших Вер-
ховний Суд УРСР до провадження не брав. Важливим 
завданням Суду в той час було підвищення рівня ро-
боти судових органів, ефективності попередження 
злочинів. Тому при розгляді справ суддя Г.М. Оме-
льяненко виносила окремі ухвали щодо причин та 
умов, що сприяли злочинам, і на порушення закону 
при розслідуванні та вирішенні справ. Схильна до 
аналітичної роботи, вона вивчала й узагальнювала 
судову практику, брала участь у підготовці постанов 
Пленуму Верховного Суду УРСР з роз’яснення законо-
давства.

 У грудні 1976 р. Г.М. Омельяненко була призначе-
на заступником голови судової колегії з криміналь-
них справ Верховного Суду УРСР, а згодом стала й 
членом Президії цього Суду. Тепер навантаження у 
неї збільшилося. Перебуваючи на відповідальній по-
саді, ця тендітна жінка, крім безпосередньої судової 
діяльності з розгляду судових справ, контролювала 
проходження і вирішення скарг, що надходили в по-
рядку судового нагляду до Верховного Суду УРСР, 
організовувала та перевіряла роботу консультантів 
і секретаріату судової колегії, приймала громадян 
із заявами та скаргами. Для прикладу: за два роки 
вона прийняла майже півтори тисячі громадян. У 
середньому це 15—20 відвідувачів за один прий-
ом, але бували дні, коли доводилося спілкуватися із 
більш ніж 30 особами. І не просто вислухати та по-

Суддя Луганського обласного суду (1960 р.) 

Під час робочого візиту до Нідерландів (1997 р.)



співчувати, а прийняти правильне та обґрунтоване 
рішення з подальшого руху скарги у Верховному 
Суді УРСР.

«У процесі роботи мені як заступнику начальника 
відділу скарг на судові рішення в порядку нагляду 
(начальнику приймальні Верховного Суду УРСР) часто 
доводилося контактувати з Галиною Миколаївною, — 
згадує суддя Верховного Суду України Микола Бори-
сович Гусак. — Перебуваючи на посаді заступника 
голови колегії, вона особисто проводила прийом 
громадян. З Галиною Омельяненко було дуже легко 
і комфортно працювати, незважаючи на величезну 
кількість відвідувачів. Вона була спеціалістом високої 
категорії, суддею, як кажуть, від Бога. Вміла спілкува-
тися з людьми і чемно направити розмову в  необхід-
не русло, незважаючи на те, що часто дехто з відві-
дувачів перебував в емоційно збудженому стані. Для 
мене Галина Миколаївна — приклад керівника. Завж-
ди була коректна, витримана, ніколи не зривалася, 
навіть коли хтось підводив. Співробітники цінували її 
думку. Але разом з тим не переставала бути вимогли-
вою, в першу чергу до себе, і , звичайно, до підлеглих: 
якщо давала доручення, то згодом обов’язково пере-
віряла його виконання». 

У характеристиках Г.М. Омельяненко зазначено, що 
колеги її поважали. Але з розповідей про Галину Мико-
лаївну стає зрозумілим, що це не просто штамп з офіцій-
ного документа:  її не лише поважали, але й любили.

Згадує суддя Верховного Суду України Олена 
Тимофіївна Кузьменко: «Галину Миколаївну знаю 
з 1977 р., коли після закінчення університету я 
прийшла працювати консультантом у колегію з 
кримінальних справ Верховного Суду УРСР. Головою 
цієї колегії тоді був Петро Григорович Цупренко, а 
його заступником — Галина Миколаївна Омелья-
ненко. Це люди, які навчили мене працювати. Саме 
завдяки їм я досягла того професійного рівня, який 
дозволив мені стати суддею Верховного Суду Украї-
ни. Я пропрацювала з Г.М. Омельяненко майже де-
сять років. Вона була надзвичайним фахівцем своєї 
справи — вражала знанням предмету, розуміла суть 
справи з півслова. На вигляд заступник голови  ко-
легії з розгляду кримінальних справ здавалася су-
ворою, вимогливою жінкою (мабуть — це відбиток 
професії). Але ми знали її й іншою — дотепною, з 
почуттям гумору. До нас ставилася як до своїх дітей, 
завжди знала про наші проблеми, уміла вислухати, 
дати слушну пораду. Ми називали її за очі «наша 
мама». З Галиною Миколаївною ми, її колишні учні, й 
досі підтримуємо приязні стосунки. У той час  зви-
чайним явищем були квітневі комуністичні субот-
ники. За Верховним Судом УРСР була закріплена ча-
стина території парку Слави. Під час таких подій усі 
працівники суду не тільки дружно працювали, але й 
мали можливість поспілкуватися, ближче познайо-
митися. А потім Галина Миколаївна запрошувала нас 
до себе додому, пригощала чаєм, розповідала про 
подорожі, показувала кінофільми і слайди. До речі, 

в неї вдома висіла карта, де прапорцями відмічено 
країни, в яких вона побувала».  

Подорожі — особлива тема для Галини Ми-
колаївни. Вона згадує: «Коли я була маленькою, з 
батьками ми не подорожували, у студентські роки 
я теж не могла дозволити собі таку розкіш: у мене 
був моральний обов’язок перед моїми рідними 
(та й грошей на подорожі не було). Мамі потрібно 
було періодично виїжджати на курси підвищення 
кваліфікації, а зробити це вчителька могла лише під 
час літніх канікул. Тому хазяйнувати влітку з батьком 
і молодшою сестричкою доводилося мені». Але жага 
нових знань і вражень не давала Галині Миколаївні 
спокою. Почавши працювати, стала заповзятою ту-
ристкою. Це стало її хобі. З друзями пішки прой шла 
кількасот кілометрів туристичним маршрутами  ко-
лишнього Радянського Союзу, брала участь у сплаві 
на плотах по р. Уралу, плавала по р. Єнісею, була на 
Далекому Сході, Курильських островах, Камчатці й 
Сахаліні. Навіть Заполяр’я не оминула своєю увагою: 
полюбила цей край і неодноразово його відвіда-
ла, дійшла до Землі Франца-Йосипа. А гори стали 
її «хворобою» — підкорювала вершини Кавказу та 
Алтаю. Особливе місце серед спогадів Галини Ми-
колаївни посідають закордонні тури. Вона відвіда-
ла багато країн Європи (Великобританію, Францію, 
Італію, Іспанію, Данію, Швейцарію, Туреччину) та Азії 

Подорож до Лондона  (Г.М. Омельяненко – третя ліворуч, 1972 р.)



(Японію, Філіппіни, Малайзію, Сингапур, В’єтнам, Ін-
дію, Шрі-Ланку). Але найбільше вражень залишив у її 
спогадах Париж: «Я захопилася красою  і розкутістю 
цього міста... «Свято, яке завжди з тобою...», — так 
ніжно про столицю Франції писав Хемінгуей. Все 
місто — музей пам’яток і шедеврів архітектури, се-
ред яких собор Паризької Богоматері, Тріумфальна 
арка, Лувр і багато інших місць, гідних захоплення». 
Чекала зустрічі з Лондоном. У пам’яті залишився від-
биток захоплюючих розповідей про нього із «Саги 
про Форсайтів» Дж. Голсуорсі. І зустріч з цим містом 
її не розчарувала. Серед товаришів та колег Галини 
Миколаївни, мабуть, не було жодної людини, яку б 
залишили байдужою розповіді про подорожі. Про-
довжує подорожувати вона й зараз.

Про її турботу й опіку над працівниками-почат-
ківцями навіть було зазначено, зокрема, у службовій 
характеристиці судді Г.М. Омельяненко: «Надає  допо-
могу вперше обраним суддям Верховного Суду  УРСР, 
судам нижчого рівня і консультантам судової колегії». 

Згадує суддя Верховного Суду України у відставці 
Василь Васильович Земляной: «Із ім’ям Галини Ми-
колаївни у мене пов’язані найкращі спогади. Вона 
вирішувала усі складні питання, які виникали в коле-
гії: і правового, і особистого характеру. Я прийшов 
до Верховного Суду УРСР у 1977 р. разом із дванад-
цятьма новообраними суддями. Галина Миколаїв-
на стала нашим наставником, товаришем по духу 
і сформувала своєрідну когорту. Усі негаразди, які 
виникали в процесі роботи, згладжувалися зав дяки 
її вмінню коректно пояснити помилку.  Критика 
зав жди була справедливою. Це надзвичайно від-
повідальна, об’єктивна і працелюбна людина». 

Згадує суддя Верховного Суду України Віра Ми-
колаївна Верещак: «Галину Миколаївну я пам’ятаю 
стрункою, елегантною, завжди зібраною і впевне-
ною у собі жінкою. З часом я переконалася, що у 
неї є достатньо підстав для такої впевненості: вона 
завжди переконливо уміла відстояти свою думку. 
Ті, хто її погано знав, вважали, що вона сувора та  

аскетична. Але це не так. Насправді це людина 
товари ська, з чудовим почуттям гумору, чуйна».

У 1988 р. захворіла мама Галини Миколаївни. Щоб 
її доглядати, вона змушена була піти у відставку. 
Але Галина Миколаївна продовжувала викладати у 
Київському університеті ім. Т.Г. Шевченка. 

З 1993 р. працювала начальником департаменту 
Міністерства юстиції України. Шляхи її службових 
відряджень пролягали у такі країни, як Франція, 
Угорщина, Швейцарія, Італія. Була у складі Робочої 
комісії Верховної Ради України з підготовки судо-
во-правової реформи. Пізніше працювала в Інсти-
туті законодавства Верховної Ради України. Разом 
із представниками Верховного Суду України брала 
участь у розробці проектів закону «Про судоустрій 
України», Кримінально-процесуального кодексу 
України та інших законів. У складі делегації членів 
Робочої групи з підготовки проектів Кримінального 
та Кримінально-процесуального кодексу (В. Маля-
ренком, В. Тацієм та ін.) у лютому 1997 р. Галина Ми-
колаївна брала участь у міжнародній робочій сесії з 
обговорення цього проекту у м. Гаазі (Нідерланди).

Зараз Галина Миколаївна активно займаєть-
ся нау ковою і викладацькою діяльністю, працює 
професором кафедри кримінального права і про-
цесу Київ ського міжнародного університету, бере 
активну участь у міжнародних конференціях, у 
співавторстві зі своїм колегою  Віктором Володи-
мировичем Назаровим закінчує роботу над новим 
підручником для студентів «Кримінальний процес 
України». Загалом же її творчий доробок скла-
дає майже 100 публікацій: це науково-практичні 
коментарі до законодавства, навчальні посібни-
ки, підручники, наукові та публіцистичні статті. 
Г.М. Омель яненко виступає офіційним опонентом 
на захистах кандидатських дисертацій.

Її праця не залишилася поза увагою керівництва і 
держави. За добросовісну і наполегливу працю Гали-
на Миколаївна отримала Почесну грамоту Президії 
Верховної Ради УРСР та орден «Знак Пошани». Але 
головна нагорода в її житті — повага людей, долі 
яких вона врятувала, шана та любов учнів, яким 
вона допомогла стати справжніми професіоналами. 
Своє 75-річчя Галина Миколаївна зустрічає з новими 
творчими ідеями й великим бажанням їх здійснити.

Зі студентами Київського міжнародного університету (2006 р.)

Орден «Знак Пошани» вручає Голова Президії Верховної Ради УРСР В.С. Шевченко (1986 р.)



1 березня 2007 р. Голова Верховного Суду України Василь 
Онопенко та голова Ради суддів України Петро Пилипчук прове
ли зустріч із співдоповідачами Моніторингового комітету ПАРЄ  
Ренатою Вольвенд і  Ханне Северінсен, які перебували в Україні 
у рамках підготовки доповіді з виконання нашою державою зо
бов’язань перед Радою Європи. У зустрічі також брали участь 
керівник служби Голови Верховного Суду України Микола Мельник 
та начальник управління міжнародноправового співробітництва 
Верховного Суду України Віктор Потапенко.

Співдоповідачів Моніторингового комітету ПАРЄ, насамперед, 
цікавила думка Василя Онопенка щодо законопроектів зі змінами 
до законів «Про судоустрій України» та «Про статус суддів», внесе
них нещодавно Президентом України на розгляд Верховної Ради 
України, а також щодо  створюваної нині в Україні системи ад
міністративних судів.

«Ми повинні визнати, що сьогодні у тих, хто визначає напрями 
судової реформи, немає чіткого бачення майбутнього судоустрою 
України. Пропонована ж у законопроекті система судоустрою є 
громіздкою, складною і незрозумілою навіть для фахівців. За умо
ви реалізації його положень політична та економічна нестабіль
ність в державі доповняться ще й правовою», — наголосив Голова 
Верховного Суду. 

Верховний Суд України як найвищий  судовий орган держави 
буде позбавлений можливості забезпечувати єдність судової си
стеми, єдність та однаковість судової практики і, що головне, реа
лізація положень законопроекту погіршить доступність громадян 
до правосуддя. Розбудова додаткових вертикалей судів, а посуті, 
створення автономних судових систем поглибить ті негативні явища, 

які вже існують в українському судочинстві. Крім того, це спричинить 
виникнення правового конфлікту між цими судовими системами. 

«Ми не хотіли б, — зазначив Петро Пилипчук, — щоб українське 
суспільство і Рада Європи сприймали суддівський корпус України 
як таких собі ретроградів, що не бажають змін у судовій сис
темі. Ми бачимо кризові явища і вбачаємо їх основні причини не  
в тому, як вибудувана система судоустрою, а, передусім, у недоско
налості процесу судового розгляду справ, законодавчого регулю
вання добору суддівських кадрів, неналежному фінансуванні судової 
влади, що породжує її залежність. До реформування судочинства 
підходимо надзвичайно виважено, відповідально і прагматично».

Поліпшенню ситуації, на думку Василя Онопенка, сприятимуть 
не поспішні та необґрунтовані зміни в судовій системі України, а 
вдосконалення процедури розгляду судових справ, ефективне, 
європейське не за формою, а за суттю, реформування судочин
ства, створення умов для незалежності суддів, посилення вимог до  
добору суддівських кадрів.

Голова Верховного Суду України також підкреслив, що, підда
ючи критиці положення законопроекту, яке передбачає створення 
додаткових автономних судових систем, він жодним чином не висту
пає проти спеціалізації судочинства (зокрема, запровадження ад
міністративної юстиції), як дехто йому закидає. Ідеться про те, щоб 
ця спеціалізація забезпечувала ефективність правосуддя і слугувала 
людям, не створювала для них додаткових проблем та незручностей. 
Адміністративну та іншу спеціалізовану юрисдикцію можна і потрібно 
запровадити з максимальним використанням існуючих можливостей 
вітчизняної судової системи, що забезпечить простоту й доступність 
правосуддя і не вимагатиме великих бюджетних витрат.

У Верховному Суді України 27 лютого 2007 р. відбулася робоча 
зустріч офіційних представників Верховного Суду України з керуючим 
консульською службою Посольства Угорської Рес публіки в Україні 
Алмаші Шандором. Верховний Суд України представляли начальник 
управління міжнародноправового співробітництва Віктор Потапенко 
та начальник управління кадрової роботи Олена Неділько. Зустріч 
була  присвячена напрямам розвитку подальшого співробітництва  у 
галузі навчання та підвищення кваліфікації суддів та працівників судів.

Алмаші Шандор повідомив, що у вересні 2006 р. під нагля
дом Ради юстиції Угорської Республіки було створено в Угорщині 
Академію суддів. Окрім надання спеціальної освіти Академія в  
майбутньому стане центром міжнародного співробітництва в 
Центральній Європі, надаватиме допомогу в підвищенні кваліфі

кації спеціалістів цього регіону, а також сприятиме реформуван
ню орга нів юстиції. 

Віктор Потапенко розповів, що в Україні вже відомий позитивний 
досвід Угорщини в досягненні європейських стандартів і дотриманні 
вимог Ради Європи та Європейської комісії. Він також повідомив, що 
згідно з Указом Президента України при Державній судовій адміні
страції України створено Академію суддів України і що Верховний 
Суд України, Рада суддів України і Академія суд дів України зацікав
лені у співробітництві з Угорською Академією суддів. 

Сторони висловили пропозиції щодо подальшої співпраці 
та домовилися про проведення наступної зустрічі, на яку будуть 
запрошені представники Академії суддів України та Ради суддів 
України.
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За ред. М.П. Стрельбицького. — К., 2006. — 176 с.

Збірник містить зразки процесуальних документів, які складають під час провадження досу-
дового слідства. Вони розроблені відповідно до Кримінального та Кримінально-процесуального 
кодексів України та сучасних вимог правозастосовної діяльності.
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Зразки цивільно-правових документів: Науково-практичний посібник /  
За ред. В.О. Кузнєцова. — К., 2007. — 712 с.

У посібнику викладені матеріали (зразки заяв, договорів, статутів, судових рішень та ін.), що 
надають читачу цілісне уявлення про всі документально оформлені юридичні факти, які є під-
ставою виникнення, реалізації та припинення цивільних правовідносин. Крім того, наводяться 
зразки документів, що регулюють трудові правовідносини. В окремих випадках викладення 
матеріалів документів або їх окремих пунктів супроводжується коментарями, примітками та 
посиланнями на нормативні акти.

Книга стане у нагоді як фахівцям-правникам, які використовуватимуть її матеріали у право-
застосовній практиці, так і викладачам, аспірантам, студентам у процесі викладання і засвоєння 
відповідних навчальних курсів.

Кравчук В.М. Корпоративне право: Науково-практичний коментар законодавства 
та судової практики. — К., 2005. — 720 с.

У роботі з практичної точки зору прокоментовано основні положення законодавства та судо-
вої практики з питань корпоративних відносин, висвітлені найважливіші проблеми сучасного 
корпоративного права України.

Видання зацікавить, насамперед, адвокатів, нотаріусів, суддів, юрисконсультів, а також 
керівників господарських товариств, акціонерів, викладачів і наукових співробітників юридич-
них вузів та факультетів.

Дудоров О.О. Ухилення від сплати податків: кримінально-правові аспекти: 
Монографія. — К., 2006. — 648 с.

У книзі із широким залученням положень податкового законодавства і матеріалів правоза-
стосовної практики розглядаються найбільш складні та спірні питання, пов’язані з кваліфікацією 
порушень податкового законодавства за ст. 212 Кримінального кодексу України, якою передба-
чено відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів. 
Висвітлюються особливості звільнення від кримінальної відповідальності за цей господарський 
злочин. Дається історичний нарис розвитку кримінального законодавства України про відпові-
дальність за злочини, пов’язані з оподаткуванням. На підставі проведеного дослідження сфор-
мульовані конкретні рекомендації, спрямовані на вдосконалення кримінального законодавства 
та практики його застосування. 
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