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6 травня 2011 року з нагоди 66-ї річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні у Верховному Суді України з квітами і подарун-
ками гостинно зустрічали ветеранів і учасників війни, учасників 
бойових дій — Аполінарія Степановича Вронського, Гаврила 
Івановича Давиденка, Григорія Петровича Тарана, Костянтина 
Петровича Гульченка, Олександра Петровича Сапуна, Лідію Васи-
лівну Ганжину, Валерія Васильовича Житкова, Миколу Миколайо-
вича Мушинського, Арсена Даниловича Гриненка, Володимира 
Вікторовича Бондарєва, Михайла Івановича Гриціва, Володимира 
Антоновича Мазурка, Анатолія Івановича Пузія, Василя Олексан-
дровича Рябцева.

Зібравшись за овальним столом у Кловському палаці, вете-
рани уважно вислухали святкове привітання Голови Верховного 
Суду України Василя Онопенка, який, перебуваючи за межами 
Києва, скористався можливостями телефонного зв’язку і висло-
вив колегам щире шанування й велику вдячність за їх ратну та 
громадянську мужність.

Виконуючий обов’язки Голови Верховного Суду України Ана-
толій Ярема, звертаючись до присутніх на зустрічі, сказав: «Для 
нашого народу свято Перемоги було, є і залишиться святом осо-
бливим. У цей день змішуються воєдино сльози радості і скор-

боти, біль і гордість. Це святий день для всіх, це — день Пам’яті, 
свято торжества Життя! У короткому і ємному слові «перемога» — 
мужність і героїзм мільйонів наших співгромадян, наших земля-
ків, які пішли на фронт. У цьому слові — важка праця тих, хто 
самовіддано працював в тилу в ім’я Перемоги. Вшануймо ж 
світлу пам’ять тих, хто не повернувся з фронтів, бойових завдань, 
військових госпіталів і концентраційних таборів, а також тих, хто 
повернувшись, не дожив, на жаль, до сьогоднішнього дня.

Але давайте у цей день наповнимо наші серця і гордістю за 
свою Батьківщину, за самовідданість наших співвітчизників, за їх 
силу духу і безмежну любов до Віт чизни. Вічна пам’ять полеглим 
на полях битв! Низький уклін Вам за те, що стільки зробили для 
нашої країни, усім ветеранам війни і працівникам тилу, учасни-
кам бойових дій! Бажаю всім присутнім і тим, хто, на жаль, не 
зміг прийти на наше святкування, міцного здоров’я, мирних і 
світлих днів, благополуччя, віри і добра!».

Від колективу суддів Верховного Суду України гостей привітав 
суддя Верховного Суду України Петро  Пилипчук.

За традицією тих ветеранів, які за станом здоров’я не змогли 
взяти участь у зустрічі, представники Верховного Суду України за 
дорученням керівництва відвідали вдома.

День Перемоги —  
  свято особливе
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Судова практика

РІШЕННЯ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

Передбачені ст. 1166 ЦК України підстави відповідальності особи за завдану май-
нову шкоду застосовуються в разі виникнення між сторонами спору в деліктних 
зобов’язаннях. 
Разом з тим підстави, умови, порядок, межі й розмір матеріальної відповідальності 
працівників за шкоду, заподіяну ними підприємству, установі, організації, встанов-
лені  гл. ІХ КЗпП України.  
Задовольняючи позов, суд керувався п. 1 ст. 134 зазначеного Кодексу та водночас 
ст. 1166 ЦК України, у достатньому обсязі не визначився із характером спірних право-
відносин і правовою нормою, що підлягає застосуванню, та безпідставно застосував 
положення ст. 1166 ЦК України. Суд не взяв до уваги відповідних норм КЗпП України 
і не встановив та не зазначив у рішенні, яку саме роботу виконував відповідач, пере-
буваючи в трудових відносинах із приватним підприємцем, чи може бути укладено 
згідно зі ст. 1351 КЗпП України договір про повну матеріальну відповідальність і чи 
має він юридичну силу саме у випадку пошкодження автомобіля позивача, а також 
чи є інші передбачені ст. 134 цього Кодексу підстави для покладення на відповідача 
повної матеріальної відповідальності 

УХВАЛА  
колегії суддів Верховного Суду України  
від 1 вересня 2010 р. 
(в и т я г)

У січні 2009 р. приватний підприємець Ж. 
звернувся до суду із позовом до К. про відшкоду-
вання матеріальної шкоди, пославшись на те, що 
відповідач перебував із ним як приватним підпри-
ємцем у трудових відносинах, між ними укладено 
договір про повну матеріальну відповідальність, а 
19 травня 2008 р. К., керуючи автомобілем, який 
належить йому, позивачу, допустив зіткнення 
цього транспортного засобу  з деревом, внаслідок 
чого автомобіль перекинувся й був пошкоджений. 
Відповідач визнав свою провину в цій дорожньо-
транспортній пригоді та зобов’язався відшкоду-
вати завдані збитки, однак трудові відносини з 
позивачем припинив, не відшкодувавши запо-
діяної шкоди.  

Ж. просив стягнути з К. 23 тис. 548 грн 36 коп. 
на відшкодування матеріальної шкоди, 450 грн — 
оплати вартості проведення експертизи та відшко-
дувати судові витрати. 

Ленінський районний суд м. Запоріжжя рі-
шенням від 19 жовтня 2009 р., залишеним без 
змін ухвалою Апеляційного суду Запорізької об-
ласті від 14 грудня 2009 р., позов задовольнив: 
постановив стягнути з відповідача на користь по-

зивача 23  тис. 548 грн 36 коп. на відшкодування 
матеріальної шкоди, 450 грн — оплати вартості 
проведення експертизи, 268 грн — на відшкоду-
вання судових витрат, а також зобов’язати пози-
вача повернути відповідачеві замінені запчасти-
ни автомобіля. 

У касаційній скарзі К. просив скасувати ухвале-
ні у справі судові рішення і передати справу на но-
вий розгляд до суду першої інстанції, пославшись 
на порушення судами норм матеріального та про-
цесуального права. 

Заслухавши суддю-доповідача, обговоривши 
наведені у скарзі доводи та перевіривши матеріали 
справи, колегія суддів Верховного Суду України ді-
йшла висновку, що касаційна скарга підлягає задо-
воленню з таких підстав. 

Задовольняючи позов, суд керувався п. 1 ст. 134 
КЗпП та водночас ст. 1166 ЦК й виходив із того, що 
між сторонами було укладено договір про повну ма-
теріальну відповідальність К., а 19 травня 2008 р. з 
його вини пошкоджено автомобіль приватного під-
приємця Ж., тому відповідач зобов’язаний відшко-
дувати позивачеві завдану своїми неправомірними 
діями матеріальну шкоду, розмір якої відповідно до 
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висновку спеціаліста-автотоварознавця від 1 липня 
2008 р. становить 23 тис. 548 грн 36 коп.  

Проте з таким висновком суду цілком погоди-
тися не можна.

Передбачені ст. 1166 ЦК підстави відповідаль-
ності особи за завдану майнову шкоду застосову-
ються в разі виникнення між сторонами спору в 
деліктних зобов’язаннях. 

Разом з тим підстави, умови, порядок, межі й 
розмір матеріальної відповідальності працівників 
за шкоду, заподіяну ними підприємству, установі, 
організації, встановлені  гл. ІХ КЗпП.  

Відповідно до частин 1, 2 ст. 130 цього Кодексу 
працівники несуть матеріальну відповідальність за 
шкоду, заподіяну підприємству, установі, організа-
ції внаслідок порушення покладених на них трудо-
вих обов’язків.  

При покладенні матеріальної відповідальності 
права і законні інтереси працівників гарантують-
ся шляхом встановлення відповідальності тільки за 
пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, перед-
бачених законодавством, і за умови, коли така шкода 
заподіяна підприємству, установі, організації винни-
ми протиправними діями (бездіяльністю) праців-
ника. Ця відповідальність, як правило, обмежується 
певною частиною заробітку працівника і не повинна 
перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за 
винятком випадків, передбачених законодавством.

Згідно з п. 1 ст. 134 КЗпП відповідно до зако-
нодавства працівники несуть матеріальну відпові-
дальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх 
вини підприємству, установі, організації, у випадках, 
коли між працівником і підприємством, установою, 
організацією відповідно до ст.  1351 цього Кодексу 
укладено письмовий договір про взяття на себе пра-
цівником повної матеріальної відповідальності за 
незабезпечення цілості майна та інших цінностей, 
переданих йому для зберігання або для інших цілей. 

У ст. 1351 КЗпП передбачено, що письмові дого-
вори про повну матеріальну відповідальність може 
бути укладено підприємством, установою, органі-
зацією з працівниками (що досягли вісімнадцяти-
річного віку), які займають посади або виконують 
роботи, безпосередньо зв’язані із зберіганням, об-
робкою, продажем (відпуском), перевезенням або 
застосуванням у процесі виробництва переданих їм  
цінностей. Перелік таких посад і робіт, а також ти-
повий договір про повну індивідуальну матеріальну 
відповідальність затверджуються в порядку, який 
визначається Кабінетом Міністрів України.

Також відповідно до ч. 1 ст. 1353 КЗпП роз-
мір заподіяної підприємству, установі, організації 
шкоди визначається за фактичними втратами, на 
підставі даних бухгалтерського обліку, виходячи 
з балансової вартості (собівартості) матеріальних 
цінностей за вирахуванням зносу згідно з установ-
леними нормами.

Суд установив, що сторони перебували в трудо-
вих відносинах і між ними 15 травня 2008 р. було 
укладено договір про повну матеріальну відпові-
дальність К., який 19 травня 2008 р. керував авто-
мобілем, що належить позивачу, та пошкодив цей 
транспортний засіб.   

Заперечуючи проти позову, К. послався на те, 
що його матеріальна відповідальність за пошко-
дження автомобіля не може бути повною, оскіль-
ки договір про повну матеріальну відповідальність 
він уклав із Ж. як експедитор і за таким договором 
відповідає в повному обсязі лише за ввірені (пере-
дані) йому матеріальні цінності, а за пошкодження 
автомобіля несе відповідальність лише як водій у 
загальному порядку.  

Відповідач також не погодився із розміром мате-
ріальної шкоди, визначеним у висновку спеціаліста-
автотоварознавця від 1 липня 2008 р., навів відповід-
ні мотиви своїх заперечень проти цього висновку та 
заявив клопотання про призначення експертизи для 
визначення розміру дійсної шкоди, завданої позива-
чу, а також зазначив, що Ж. на відшкодування шкоди 
вже утримав із його заробітної плати 1 тис. 800 грн та 
із заробітної плати його брата — 900 грн. 

Суд на порушення вимог статей 214, 215 ЦПК 
на зазначене уваги не звернув, пояснень відповідача 
належним чином не перевірив, у достатньому обсязі 
не визначився із характером спірних правовідносин 
і правовою нормою, що підлягає застосуванню, та 
безпідставно застосував положення ст. 1166 ЦК. Суд 
не взяв до уваги відповідних норм КЗпП і не вста-
новив та не зазначив у рішенні, яку саме роботу ви-
конував К., перебуваючи в трудових відносинах із 
приватним підприємцем Ж., чи може бути укладено 
згідно зі ст. 1351 КЗпП договір про повну матеріаль-
ну відповідальність і чи має він юридичну силу саме 
у випадку пошкодження автомобіля позивача, що 
стався 19 травня 2008 р., а також чи є інші передбаче-
ні ст. 134 цього Кодексу підстави для покладення на 
К. повної матеріальної відповідальності. 

У достатньому обсязі не визначився суд і з роз-
міром шкоди, оскільки взяв до уваги висновок спе-
ціаліста-автотоварознавця від 1 липня 2008 р., од-
нак не з’ясував, чи відповідає визначений у цьому 
висновку розмір матеріальної шкоди передбаченим 
ст. 1353 КЗпП правилам, а також не перевірив по-
яснень відповідача щодо попереднього утримання 
позивачем 2 тис. 700 грн на відшкодування шкоди й 
у рішенні не зазначив мотивів, через які не взяв до 
уваги таких пояснень К. 

Також суд в ухвалі не вирішив клопотання відпо-
відача про призначення експертизи для визначення 
розміру дійсної шкоди. Перевірити, як розглядалося 
це питання в судовому засіданні, неможливо, оскіль-
ки на порушення ст. 197 ЦПК диск, на який здійсню-
вався технічний запис судових засідань 15  червня 
2009 р. та 19 жовтня 2009 р., до матеріалів справи не 
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приєднано, а до справи долучено довідки про те, що з 
технічних причин звукозапис не зберігся. 

Крім того, у висновку спеціаліста-автотоваро-
знавця від 1 липня 2008 р. зазначено, що ремонтувати 
автомобіль економічно недоцільно, й розмір матері-
альної шкоди спеціаліст визначив у 23  тис. 548  грн 
36 коп., що становить дійсну ринкову вартість авто-
мобіля, натомість представник позивача у своїх пояс-
неннях суду зазначила, що автомобіль  Ж. відремон-
тований і використовується за призначенням.

Такі обставини суд залишив без перевірки й 
оцінки і не визначився з розміром фактичних втрат, 
понесених позивачем.  

Апеляційний суд на зазначене уваги не звернув, 
на порушення вимог статей 303, 315 ЦПК у достат-
ній мірі не перевірив доводів апеляційної скарги, в 
ухвалі не зазначив конкретних обставин і фактів, 
що спростовують такі доводи, і залишив рішення 
суду першої інстанції без змін.    

Керуючись статтями 336, 338 ЦПК, колегія суд-
дів Верховного Суду України касаційну скаргу К. за-
довольнила: рішення Ленінського районного суду 
м. Запоріжжя від 19 жовтня 2009 р. та ухвалу Апеля-
ційного суду Запорізької області від 14 грудня 2009 р. 
скасувала, справу передала на новий розгляд до суду 
першої інстанції.

Відповідно до ст. 1200 ЦК України в разі смерті потерпілого право на відшкодування 
шкоди мають непрацездатні особи, які були на його утриманні або мали на день його 
смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина потерпілого, наро-
джена після його смерті. 
Шкода відшкодовується: 1) дитині — до досягнення нею вісімнадцяти років (учню, 
студенту — до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ним двадцяти 
трьох років); 2) чоловікові, дружині, батькам (усиновлювачам), які досягли пенсій-
ного віку, встановленого законом, — довічно; 3) інвалідам — на строк їх інвалідності; 
4) одному з батьків (усиновлювачів) або другому з подружжя чи іншому членові сім’ї 
незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і здійснюють догляд за: 
дітьми, братами, сестрами, внуками померлого, — до досягнення ними чотирнадцяти 
років; 5) іншим непрацездатним особам, які були на утриманні потерпілого, — про-
тягом п’яти років після його смерті. 
Особам, визначеним у пунктах 1—5 ч. 1 цієї статті, шкода відшкодовується у розмірі 
середньомісячного заробітку (доходу) потерпілого з вирахуванням частки, яка при-
падала на нього самого та працездатних осіб, які перебували на його утриманні, але 
не мають права на відшкодування шкоди. До складу доходів потерпілого також вклю-
чаються пенсія, суми, що належали йому за договором довічного утримання (догля-
ду), та інші аналогічні виплати, які він одержував.
З’ясувавши, що особа досягла пенсійного віку, встановленого законом, та перебувала 
на утриманні померлого, суди дійшли обґрунтованого висновку про те, що позивачка 
має право на стягнення з винної особи довічного утримання

УХВАЛА  
колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України  
від 27 січня 2010 р. 
(в и т я г)

У липні 2007 р. К. звернулася до суду з позовом 
до Х. про відшкодування шкоди, завданої внаслідок 
смерті її чоловіка.

Позивачка зазначила, що 4 листопада 2006 р. Х. 
керував автомобілем ЗАЗ «Славута», перебуваючи 
в стані алкогольного сп’яніння, і вчинив наїзд на її 
чоловіка, який від отриманих травм помер у лікарні.

Пославшись на те, що смертю чоловіка, яка на-
стала внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки, 
їй завдано матеріальної та моральної шкоди, К. про-
сила стягнути з Х. на її користь 4 тис. 135 грн мате-
ріальної шкоди, 25 тис. грн — моральної шкоди та 
1 тис. грн — понесених витрат на правову допомогу.

Пізніше позивачка змінила свої вимоги й, по-
славшись на те, що вона на час смерті чоловіка 
була пенсіонеркою та перебувала на його утри-
манні, просила стягнути з відповідача на її ко-
ристь довічне утримання щомісячно в сумі 1 тис. 
37 грн.

Справу суди розглядали неодноразово.
Пологівський районний суд Запорізької області 

рішенням від 10 червня 2008 р., залишеним без змін 
ухвалою Апеляційного суду Запорізької області від 
14 серпня 2008 р., позовні вимоги К. задовольнив: 
з  Х. стягнуто на її користь довічне утримання що-
місячно в сумі 1 тис. 37 грн, на користь держави — 
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374 грн судового збору і 30 грн витрат на інформа-
ційно-технічне забезпечення розгляду справи.

У касаційній скарзі Х., пославшись на непра-
вильне застосування судами норм матеріального 
права й порушення норм процесуального права, 
просив скасувати постановлені у справі судові рі-
шення та ухвалити нове рішення про відмову в за-
доволенні позовних вимог.

Заслухавши суддю-доповідача, обговоривши 
наведені в скарзі доводи та перевіривши матеріали 
справи, колегія суддів Судової палати у цивільних 
справах Верховного Суду України дійшла висновку, 
що касаційна скарга не підлягає задоволенню з та-
ких підстав.

Суд установив, що 4 листопада 2006 р. Х., пере-
буваючи у стані алкогольного сп’яніння, керував 
автомобілем і вчинив наїзд на чоловіка позивачки, 
який від отриманих травм помер у лікарні.

19 квітня 2007 р. Х. був притягнутий до кримі-
нальної відповідальності за ч. 2 ст. 286 КК; поста-
новою Пологівського районного суду Запорізької 
області від 19 червня 2007 р. його було звільнено від 
кримінальної відповідальності з підстав, передбаче-
них п. б ст. 1 Закону від 19 квітня 2007 р. № 955-V 
«Про амністію». 

К. досягла пенсійного віку й за життя перебува-
ла на утриманні чоловіка.

Відповідно до ст. 1200 ЦК в разі смерті потер-
пілого право на відшкодування шкоди мають не-
працездатні особи, які були на його утриманні або 
мали на день його смерті право на одержання від 
нього утримання, а також дитина потерпілого, на-
роджена після його смерті. 

Шкода відшкодовується: 1) дитині — до досяг-
нення нею вісімнадцяти років (учню, студенту — до 
закінчення навчання, але не більш як до досягнення 
ним двадцяти трьох років); 2) чоловікові, дружині, 
батькам (усиновлювачам), які досягли пенсійного 
віку, встановленого законом, — довічно; 3) інвалі-
дам — на строк їх інвалідності; 4) одному з батьків 

(усиновлювачів) або другому з подружжя чи іншо-
му членові сім’ї незалежно від віку і працездатності, 
якщо вони не працюють і здійснюють догляд за: ді-
тьми, братами, сестрами, внуками померлого, — до 
досягнення ними чотирнадцяти років; 5) іншим не-
працездатним особам, які були на утриманні потер-
пілого, — протягом п’яти років після його смерті. 

Особам, визначеним у пунктах 1—5 ч. 1 цієї статті, 
шкода відшкодовується у розмірі середньомісячного 
заробітку (доходу) потерпілого з вирахуванням част-
ки, яка припадала на нього самого та працездатних 
осіб, які перебували на його утриманні, але не мають 
права на відшкодування шкоди. До складу доходів 
потерпілого також включаються пенсія, суми, що на-
лежали йому за договором довічного утримання (до-
гляду), та інші аналогічні виплати, які він одержував.

З’ясувавши, що К. досягла пенсійного віку, уста-
новленого законом, та перебувала на утриманні по-
мерлого, суди дійшли обґрунтованого висновку про 
те, що вона має право на стягнення з Х. довічного 
утримання, і правильно визначили суму щомісячних 
платежів.

Згідно з вимогами ст. 335 ЦПК суд касаційної 
інстанції не може встановлювати або (та) вважати 
доведеними обставини, що не були встановлені в 
рішенні суду чи відкинуті ним, вирішувати питання 
про достовірність або недостовірність того чи іншо-
го доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

Установлено і вбачається з матеріалів справи, 
що оскаржувані судові рішення ухвалено з додер-
жанням норм матеріального та процесуального 
права, а доводи, неведені в касаційній скарзі, цих 
висновків не спростовують.

Керуючись статтями 336, 337 і 342 ЦПК, колегія 
суддів Судової палати у цивільних справах Верхов-
ного Суду України касаційну скаргу Х. відхилила: 
рішення Пологівського районного суду Запорізької 
області від 10 червня 2008 р. та ухвалу Апеляційного 
суду Запорізької області від 14 серпня 2008 р. зали-
шила без змін. 

РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ *

Порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари не пов’язує 
обов’язок суб’єкта господарювання декларувати зміни оптово-відпускних цін на пере-
лічені в п. 1 зазначеного Порядку продовольчі товари з метою подальшого використання 
такого товару покупцем, зокрема, як сировини для переробки чи як готової продукції

ПОСТАНОВА 
Іменем України

7 лютого 2011 р. Верховний Суд України, роз-
глянувши в порядку письмового провадження за  1

* Публікується повний текст судових рішень з незначною редакційною правкою.

наявними матеріалами справу за позовом това-
риства з обмеженою відповідальністю «Торго-
вельний будинок «Богодухівська птахофабрика» 



7№ 5 ( 1 2 9 ) ’ 2 0 1 1

С
УД

О
В

А
 П

РА
К

ТИ
К

А

(далі— ТОВ) до Державної інспекції з контролю за 
цінами в Харківській області (далі — Інспекція) про 
визнання протиправним та скасування рішення,  
в с т а н о в и в:

У жовтні 2008 р. ТОВ звернулося до суду з по-
зовом, у якому просило визнати протиправним та 
скасувати рішення Інспекції від 19 вересня 2008 р. 
№ 120 про застосування економічних санкцій за по-
рушення державної дисципліни цін.

Оскаржуване рішення прийняте на підставі 
акта від 10 липня 2008 р. № 00463 про результати 
перевірки позивача з питань дотримання порядку 
встановлення та застосування цін на окремі види 
продовольства, у якому вказано на порушення ТОВ 
вимог розпорядження Харківської обласної держав-
ної адміністрації від 8 травня 2008 р. № 277 «Про де-
кларування зміни оптово-відпускних цін на продо-
вольчі товари» (далі — розпорядження ОДА № 277), 
прийнятого на виконання постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1222 «Про 
затвердження Порядку декларування зміни опто-
во-відпускних цін на продовольчі товари» (далі — 
постанова КМУ № 1222). Так, ТОВ, збільшую чи 
протягом місяця на 1 % оптово-відпускні ціни на 
реалізовувані ним яйця курячі, такі зміни цін у 
порядку, встановленому п. 3 розпорядження ОДА 
№ 277, не декларувало, внаслідок чого необґрунто-
вано одержало виручку в сумі 577 тис. 756 грн.

Харківський окружний адміністративний суд 
постановою від 14 липня 2009 р., залишеною без 
змін ухвалою Харківського апеляційного адміні-
стративного суду від 24 листопада 2009 р., у задо-
воленні позову відмовив.

Вищий адміністративний суд України ухвалою 
від 5 жовтня 2010 р. рішення судів попередніх ін-
станцій залишив без змін.

У заяві про перегляд судових рішень Верхов-
ним Судом України з підстави, передбаченої п.  1 
ч.  1 ст.  237 КАС, ТОВ просило скасувати ухвалу 
Вищого адміністративного суду України від 5 жов-
тня 2010 р. та направити справу на новий касацій-
ний розгляд.

На обґрунтування заяви додано ухвалу Вищо-
го адміністративного суду України від 26 серпня 
2010 р. у справі за позовом споживчого товариства 
«Леховіцер» до Державної інспекції з контролю за 
цінами у Вінницькій області про визнання проти-
правним і скасування рішення. У цій ухвалі каса-
ційний суд дійшов висновку, що оскільки позивач  
у зазначеній справі реалізував яловичину перероб-
ним підприємствам як сировину для подальшого 
виготовлення готової продукції, то вона не є продо-
вольчим товаром у розумінні п. 1 Порядку деклару-
вання зміни оптово-відпускних цін на продовольчі 
товари, затвердженого постановою КМУ № 1222 
(далі — Порядок декларування). А тому зміна цін 
на неї не підлягає обов’язковому декларуванню.

Перевіривши за матеріалами справи наведені у 
заяві доводи, Верховний Суд України дійшов висно-
вку про відсутність підстав для її задоволення.

Відповідно до абз. 38 п. 12 додатка до постано-
ви Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. 
№  1548 «Про встановлення повноважень органів 
виконавчої влади та виконавчих органів міських 
рад щодо регулювання цін (тарифів)» (у редакції, 
чинній на час виникнення спірних відносин) Рада 
міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севасто-
польська міські державні адміністрації регулюють 
(встановлюють) оптово-відпускні ціни на борошно 
пшеничне вищого, першого і другого сорту, борош-
но житнє обдирне, яловичину, свинину, м’ясо птиці, 
ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло 
вершкове, яйця курячі, цукор, олію соняшникову 
шляхом декларування їх зміни.

Механізм декларування зміни оптово-відпус-
кних цін на перелічені вище продовольчі товари ви-
значено Порядком декларування.

За правилами пунктів 2, 3 зазначеного Порядку 
(у редакції, чинній на час виникнення спірних від-
носин) декларуванню підлягають зміни оптово-від-
пускних цін на продовольчі товари, зазначені у п. 1 
цього Порядку, у разі, коли такі ціни збільшуються 
протягом місяця на 1 %. Суб’єкти господарювання, 
які провадять діяльність з виробництва та/або реа-
лізації продовольчих товарів, у разі зміни їх оптово-
відпускних цін подають до Ради міністрів АР Крим, 
обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій декларацію за встанов-
леною формою згідно з додатком і такі документи: 
пояснювальну записку щодо обґрунтування необ-
хідності зміни оптово-відпускних цін разом з еко-
номічним аналізом фактичних витрат; калькуляцію 
собівартості продовольчих товарів (послуг з реалі-
зації) із зазначенням обсягу матеріальних та трудо-
вих витрат; довідку про фактичну та декларовану 
рентабельність від реалізації продовольчих това-
рів. Зазначені документи підписуються керівником 
суб’єкта господарювання та завіряються печаткою. 
Декларація та документи, зазначені у цьому пунк-
ті, подаються не пізніше ніж за 10 днів до запро-
вадження оптово-відпускних цін на продовольчі 
товари.

У справі, що розглядається, суди встановили, 
що позивачем реалізовувався продовольчий товар, 
зміна оптово-відпускних цін на який згідно з По-
рядком декларування підлягає обов’язковому де-
кларуванню. Однак всупереч вимогам зазначеного 
Порядку та розпорядження ОДА № 277 збільшення 
такої ціни протягом місяця на 1 % ТОВ не задекла-
ровано, що відповідно до Інструкції про порядок 
застосування економічних та фінансових (штраф-
них) санкцій органами державного контролю за 
цінами, затвердженої наказом Міністерства еконо-
міки та з питань європейської інтеграції України, 
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Міністерства фінансів України від 3 грудня 2001 р. 
№ 298/519 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 18 грудня 2001 р. за № 1047/6238), є пору-
шенням порядку встановлення та застосування цін 
і тарифів, які регулюються уповноваженими орга-
нами, та призвело до отримання позивачем необ-
ґрунтованої виручки.

У заяві про перегляд судових рішень ТОВ по-
силалося на те, що зміна цін на реалізовані ним 
яйця курячі не підлягає декларуванню у зв’язку 
з тим, що вони продавались не як продовольчий 
товар, а як сировина для подальшої переробки. 
Такі доводи позивача є безпідставними, оскіль-
ки зазначений вище нормативно-правовий акт не 
пов’язує обов’язок суб’єкта господарювання де-
кларувати зміни оптово-відпускних цін на пере-
лічені у п. 1 Порядку декларування продовольчі 

товари (серед яких і яйця курячі) із подальшим 
використанням такого товару покупцем, зокрема, 
як сировини для подальшої переробки чи як гото-
вої продукції.

Таким чином, висновок судів першої та апеля-
ційної інстанцій про правомірність оскаржуваного 
рішення Інспекції щодо застосування до ТОВ еко-
номічних санкцій за порушення державної дис-
ципліни цін, з яким погодився і касаційний суд, 
ґрунтується на правильному застосуванні норм ма-
теріального права.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 244 КАС, 
Верховний Суд України п о с т а н о в и в:

У задоволенні заяви ТОВ відмовити.
Постанова є остаточною і не може бути оскар-

жена, крім випадку, встановленого п. 2 ч. 1 ст. 237 
КАС.

Відповідно до абз. 2 ч. 12 ст. 20 Закону України «Про загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування» (у редакції, чинній на час виникнення спірних право-
відносин) установи банків приймають від страхувальників платіжні доручення 
та інші платіжні документи на видачу (перерахування) коштів для виплат заро-
бітної плати (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові 
внески, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови 
одночасного подання страхувальником платіжних документів про перерахування 
коштів для сплати відповідних сум страхових внесків або документів, що підтвер-
джують фактичну сплату цих сум. У разі невиконання банками цієї вимоги вони 
за рахунок власних коштів у порядку, встановленому НБУ, сплачують відповід-
ному територіальному органу Пенсійного фонду України суму, що дорівнює сумі 
несплачених страхових внесків, з правом зворотної вимоги до страхувальників 
щодо відшкодування цієї суми

ПОСТАНОВА 
Іменем України

7 лютого 2011 р. Верховний Суд України, роз-
глянувши справу за позовом публічного акціонер-
ного товариства «Брокбізнесбанк» (далі — Банк) 
до управління Пенсійного фонду України в За-
річному районі м. Суми (далі  — ПФУ, управлін-
ня ПФУ відповідно) про визнання незаконним 
рішення про застосування фінансових санкцій 
за заявою Банку про перегляд Верховним Судом 
України ухвали Вищого адміністративного суду 
України від 5 жовтня 2010 року, в с т а н о в и в:

У листопаді 2009 р. Банк звернувся до Сум-
ського окружного адміністративного суду з позо-
вом до управління ПФУ, в якому просив визнати 
незаконним рішення відповідача від 17  серпня 
2009  р. №  606 про застосування фінансових 
санкцій у розмірі 1 млн 590 тис. 640 грн 69 коп.  
за прийняття платіжних доручень на видачу коштів 
для виплати заробітної плати та перерахування  
зазначених коштів без одночасного подання 
страхувальником платіжних документів про пе-

рерахування на банківські рахунки органів ПФУ 
сум страхових внесків.

Свої позовні вимоги позивач мотивував тим, 
що з урахуванням ч. 12 ст. 20 Закону від 9 лип-
ня 2003  р. №  1058-IV «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» (далі — Закон 
№  1058-IV) та п.  3.9 Інструкції про безготівко-
ві розрахунки в Україні в національній валюті, 
затвердженої постановою Правління НБУ від 
21  січня 2004 р. №  22 (зареєстровано в Мініс-
терстві юстиції України 29  березня 2004 р. за 
№  377/8976; далі  — Інструкція №  22), відпові-
дальність за правильність та повноту нарахо-
ваних страхових внесків до ПФУ покладена на 
платників (страхувальників), а не на банківську  
установу.

Постановою Сумського окружного адміністра-
тивного суду від 25 лютого 2010 р., залишеною без 
змін ухвалами Харківського апеляційного адмі-
ністративного суду від 5 серпня 2010 р. та Вищо-
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го адміністративного суду України від 5 жовтня 
2010 р., в задоволенні позовних ви мог відмовлено.

Не погоджуючись із ухвалою суду касаційної 
інстанції, Банк звернувся із заявою про її пере-
гляд Верховним Судом України з підстав неодна-
кового застосування касаційним судом ч. 12 ст. 20 
Закону № 1058-IV у подібних правовідносинах. На 
обґрунтування заяви додано копії ухвал Вищого 
адміністративного суду України від 16 листопада 
2006 р. та від 10 травня 2007 р., які, на його думку, 
підтверджують неоднакове застосування норм ма-
теріального права.

Перевіривши наведені заявником доводи, Вер-
ховний Суд України визнав, що у задоволенні заяви 
слід відмовити з таких підстав.

Суди встановили, що відповідачем було про-
ведено планову документальну перевірку клієнта 
Банку  — відкритого акціонерного товариства «Су-
михімпром» (далі — ВАТ) — з питань дотримання 
ним вимог законодавства щодо своєчас ності, до-
стовірності, повноти нарахування, обчислення та 
сплати внесків на загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування за період з 1 квітня 2007  р. 
по 1 квітня 2009 р., за результатами якої складено 
акт від 5 червня 2009 р. №  1/3-27 про порушення 
позивачем вимог, передбачених ч. 12 ст. 20 Закону  
№  1058-IV, зокрема, незабезпечення банківською 
установою при прийнятті від ВАТ платіжних дору-
чень та інших платіжних документів на видачу (пере-
рахування) коштів для виплат заробітної плати (до-
ходу) та видачі (перерахування) зазначених коштів 
одночасного подання страхувальником платіжних 
документів про перерахування коштів для сплати 
відповідних сум страхових внесків. Так, Банк здій-
снив виплату заробітної плати без забезпечення од-
ночасного перерахування ВАТ страхових внесків на 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 
у розмірах, перед бачених Законом № 1058-IV, на за-
гальну суму 1 млн 509 тис. 640 грн 69 коп.

Касаційний суд, залишаючи без змін рішення 
судів попередніх інстанцій, виходив із того, що по-
силання позивача на норми абз. 4 п. 3.9 Інструкції 
№ 22, за змістом якого банк не повинен перевіряти 
правильність нарахування (обчислення) платежів, 
утриманих із заробітної плати, є помилковим і не 
підлягає застосуванню, оскільки цей норматив-
но-правовий акт є підзаконним, а отже, має меншу 
юридичну силу по відношенню до Закону № 1058-IV,  
а тому саме останній і слід застосовувати.

В ухвалах, наданих на підтвердження неоднако-
вого застосування норм матеріального права, Вищий 
адміністративний суд України дійшов висновку, що 
зобов’язання банку перевіряти правильність нара-

хування страхувальником суми страхових внесків 
відносно суми нарахованої ним заробітної плати за-
конодавством України не передбачено.

Висновки касаційного суду у справі, що розгля-
дається, відповідають правильному застосуванню 
норм матеріального права й узгоджуються із право-
вими позиціями Верховного Суду України при ви-
рішенні спорів цієї категорії.

Так, згідно з абз. 2 ч. 12 ст. 20 Закону № 1058-IV 
(у редакції, чинній на час виникнення спірних пра-
вовідносин) установи банків приймають від стра-
хувальників платіжні доручення та інші платіжні 
документи на видачу (перерахування) коштів для 
виплат заробітної плати (доходу), на які відповід-
но до цього Закону нараховуються страхові внески, 
та здійснюють видачу (перерахування) зазначених 
коштів лише за умови одночасного подання стра-
хувальником платіжних документів про перераху-
вання коштів для сплати відповідних сум страхових 
внесків або документів, що підтверджують фактич-
ну сплату цих сум. У разі невиконання банками цієї 
вимоги вони за рахунок власних коштів у порядку, 
встановленому НБУ, сплачують відповідному тери-
торіальному органу ПФУ суму, що дорівнює сумі 
несплачених страхових внесків, з правом зворотної 
вимоги до страхувальників щодо відшкодування 
цієї суми.

Згідно з п. 2 ч. 10 ст. 106 Закону № 1058-IV за по-
рушення вимог, передбачених ч. 12 ст. 20 цього За-
кону, накладається штраф у розмірі суми страхових 
внесків, яка підлягає сплаті страхувальником.

Аналіз зазначених норм дає підстави вважа-
ти, що Законом № 1058-IV на банки покладено 
обов’язок перевіряти повноту сплати страхових 
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування при прийнятті ними платіжних дору-
чень на видачу заробітної плати. У протилежному 
випадку банк буде зобов’язаний сам відшкодувати 
недоплачену суму.

Аналогічна правова позиція вже була висловле-
на Верховним Судом України у постановах від 8 ве-
ресня 2009 р. (справа № 21-968во09) та від 19 січня 
2010 р. (справа № 21-2150во09).

Оскільки при вирішенні спору касаційний суд 
правильно застосував норми матеріального права 
до встановлених у справі обставин, то у задоволенні 
заяви Банку слід відмовити.

Керуючись ст. 244 КАС, Верховний Суд України 
п о с т а н о в и в:

У задоволенні заяви Банку відмовити.
Постанова є остаточною і оскарженню не під-

лягає, крім випадку, встановленого п. 2 ч. 1 ст. 237 
КАС.
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РІШЕННЯ У ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ

Відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та ре-
єстрацію обтяжень» звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження 
здійснюється на підставі рішення суду в порядку, встановленому законом, або в поза-
судовому порядку згідно із цим Законом. Звернення стягнення на предмет забезпечу-
вального обтяження на підставі виконавчого напису нотаріуса зазначеним Законом 
не передбачено

ПОСТАНОВА 
Верховного Суду України від 15 листопада 2010 р. 
( в и т я г )

У листопаді 2009 р. товариство з обмеженою 
відповідальністю «Наола» (далі — ТОВ) зверну-
лося до Господарського суду Рівненської області 
з позовом до відкритого акціонерного товариства 
«Райффайзен Банк Аваль» в особі Рівненської об-
ласної дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (далі — 
Банк), третя особа, яка не заявляла самостійних 
вимог на предмет спору на стороні відповідача, — 
приватний нотаріус Рівненського міського нотарі-
ального округу Б., про визнання частини договору 
застави недійсним та скасування виконавчого на-
казу від 27 серпня 2009 р. № 319.

Обґрунтовуючи свій позов, позивач зазначив, що 
п.  2.12 договору застави транспортного засобу від 
15 жовтня 2008 р. № 014/52/940-з3 (далі — договір за-
стави), укладеного між ТОВ і Банком, не відповідає 
вимогам статей 24, 26 Закону від 18 листопада 2003 р. 
№ 1255-IV «Про забезпечення вимог кредиторів, та 
реєстрацію обтяжень» (далі — Закон № 1255-IV), 
оскільки не передбачає такого позасудового способу 
звернення стягнення на предмет забезпечувального 
обтяження за виконавчим написом нотаріуса.

Господарський суд Рівненської області рішен-
ням від 21 грудня 2009 р. позов задовольнив: ви-
знав недійсним п. 2.12 договору застави і скасу-
вав виконавчий напис від 27 серпня 2009 р. № 319, 
вчинений Б. щодо звернення стягнення на пред-
мет застави.

Львівський апеляційний господарський суд по-
становою від 6 липня 2010 р., залишеною без змін 
постановою Вищого господарського суду України 
від 19 серпня 2010 р., зазначене рішення Господар-
ського суду Рівненської області скасував і в задово-
ленні позову відмовив.

В основу постанов судів апеляційної і касаційної 
інстанцій покладено висновок про те, що перелік по-
засудових способів звернення стягнення на застав-
лене майно, визначений ст. 26 Закону № 1255-IV, не 
є вичерпним і не містить заборони щодо звернення 
стягнення на заставлене майно шляхом вчинення 
виконавчого напису, передбаченого п. 6 ст. 20 За-
кону від 2 жовтня 1992 р. № 2654-ХІІ «Про заставу» 
(далі — Закон № 2654-ХІІ).

ТОВ у порядку ст. 11119 ГПК подало заяву про 
перегляд Верховним Судом України постанови Ви-
щого господарського суду України від 19 серпня 
2010 р. з мотивів неоднакового застосування судом 
касаційної інстанції статей 24, 26 Закону № 1255-IV 
та ст. 20 Закону № 2654-ХІІ.

На обґрунтування неоднакового застосування 
касаційним судом одних і тих самих норм матеріаль-
ного права, внаслідок чого ухвалені різні за змістом 
судові рішення у подібних правовідносинах, заявник 
надав постанови Вищого господарського суду Украї-
ни від 11 лютого та від 14 березня 2009 р.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення пред-
ставників сторін, дослідивши наведені у заяві ТОВ 
доводи,  Верховний Суд України визнав, що заява 
підлягає задоволенню з таких підстав.

Господарські суди встановили, що 15 жовтня 
2008 р. ТОВ (заставодавець) і Банк (заставодержа-
тель) уклали нотаріально засвідчений договір за-
стави з метою забезпечення вимог заставодержа-
теля за кредитним договором від 26 липня 2006 р. 
№ 014/52/940.

У п. 2.12 договору застави передбачено, що у 
випадку невиконання заставодавцем зобов’язань 
за кредитним договором заставодержатель, на під-
ставі виконавчого напису нотаріуса про звернення 
стягнення на заставлене майно, реалізує його са-
мостійно або через третіх осіб за власним розсу-
дом. Якщо суми, отриманої від реалізації заставле-
ного майна, недостатньо для повного задоволення 
заставодержателя, він має право отримати суму, 
якої недостатньо для повного погашення заборго-
ваності, за рахунок звернення стягнення на інше 
майно заставодавця у першочерговому порядку.

За ч. 1 ст. 203 ЦК (у редакції, що була чинною 
на час розгляду справи) зміст правочину не може 
 суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивіль-
ного законодавства, а також моральним засадам 
 суспільства.

Підставою недійсності правочину згідно з ч.  1 
ст. 215 ЦК є недодержання в момент вчинення пра-
вочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені 
частинами 1—3, 5 та 6 ст. 203 зазначеного Кодексу. 
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Предметом договору застави визначено рухоме 
майно заставодавця.

Відповідно до ч. 1 ст. 590 ЦК звернення стяг-
нення на предмет застави здійснюється за рішен-
ням суду, якщо інше не встановлено договором або 
 законом.

Згідно з  ч. 6 ст. 20 Закону № 2654-ХІІ звернен-
ня стягнення на заставлене майно здійснюється за 
рішенням суду або третейського суду, на підставі 
виконавчого напису нотаріуса, якщо інше не перед-
бачено законом або договором  застави.

Інше передбачене Законом № 1255-IV, чинного 
з 1 січня 2004 р., який визначає правовий режим 
регулювання обтяжень рухомого майна, встановле-
них з метою забезпечення виконання зобов’язань, а 
також правовий режим виникнення, оприлюднен-
ня та реалізації інших прав юридичних і фізичних 
осіб стосовно рухомого майна.

Прикінцевими і перехідними положеннями за-
значеного Закону передбачено, що законодавчі та 
інші нормативно-правові акти, прийняті до набран-
ня ним чинності, застосовуються в частині, що не 
суперечить цьому Закону.

Отже, Закон № 1255-IV є спеціальним законом 
з питань правового режиму регулювання обтяжень 
рухомого майна. Положення Закону № 2654-ХІІ 
застосовуються лише в частині, що не суперечить  
Закону № 1255-IV.

Відповідно до ч. 1 ст. 24 цього Закону звернення 
стягнення на предмет забезпечувального обтяжен-
ня здійснюється на підставі рішення суду в порядку, 
встановленому законом, або в позасудовому поряд-
ку згідно із зазначеним Законом.

У ст. 26 Закону № 1255-IV визначено позасудо-
ві способи звернення стягнення на предмет забез-
печувального обтяження, згідно з якою обтяжувач 
має право на власний розсуд обрати один із таких 
позасудових способів звернення стягнення на пред-
мет забезпечувального обтяження:

1) передача рухомого майна, що є предметом 
забезпечувального обтяження, у власність обтяжу-
вача в рахунок виконання забезпеченого обтяжен-
ням зобов’язання в порядку, встановленому цим 
 Законом;

2) продаж обтяжувачем предмета забезпечу-
вального обтяження шляхом укладення договору 
купівлі-продажу з іншою особою-покупцем або на 
публічних торгах;

3) відступлення обтяжувачу права задоволення 
забезпеченої обтяженням вимоги у разі, якщо пред-
метом забезпечувального обтяження є право гро-
шової вимоги;

4) переказ обтяжувачу відповідної грошової 
суми, у тому числі в порядку договірного списан-
ня, у разі, якщо предметом забезпечувального об-
тяження є гроші або цінні папери. 

Звернення стягнення на предмет забезпечу-
вального обтяження на підставі виконавчого напи-
су нотаріуса цією статтею не передбачено.

При вирішенні спору суди апеляційної і ка-
саційної інстанцій зобов’язані були керуватися 
не Законом № 2654-ХІІ, а нормами спеціального 
 закону.

Внаслідок неоднакового застосування касацій-
ним судом одних і тих самих норм матеріального 
права, наведених заявником у судових рішеннях, 
касаційний суд ухвалив різні за змістом судові рі-
шення у подібних правовідносинах.

Керуючись статтями 11123, 11124, 11126 ГПК, Вер-
ховний Суд України заяву про перегляд постанови 
Вищого господарського суду України від 19 серпня 
2010 р. задовольнив: постанову Вищого господар-
ського суду України від 19 серпня 2010 р. скасував, 
а справу направив на новий каса ційний розгляд до 
Вищого господарського суду України.

Постанова є остаточною і може бути оскарже-
на тільки на підставі, встановленій п. 2 ч. 1 ст. 11116 
ГПК.

РІШЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

Недодержання судом апеляційної інстанції вимог ст. 399 КПК України щодо 
обов’язковості вказівок суду, який розглядав справу в касаційному порядку, потягло 
скасування ухвали

УХВАЛА  
колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України 
від 25 травня 2010 р.  
(в и т я г)

Центральний районний суд м. Сімферополя 
Автономної Республіки Крим вироком від 7 травня 
2008 р. засудив К.І. за ч. 2 ст. 309 КК до позбавлення 

волі на строк три роки і за ч. 2 ст. 307 КК — до по-
збавлення волі на строк п’ять років із конфіскацією 
всього майна.
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Відповідно до ст. 70 КК за сукупністю злочинів 

К.І. визначено остаточне покарання — позбавлен-
ня волі на строк шість років з конфіскацією всього 
майна. Постановлено стягнути з К.І., П.С., Т. солі-
дарно на користь експертної установи судові ви-
трати в розмірі 3 тис. 341 грн 63 коп.

Вирок щодо П.С. і Т. не було оскаржено й каса-
ційного подання не внесено.

Апеляційний суд Автономної Республіки Крим 
ухвалою від 16 липня 2009 р. залишив вирок ра-
йонного суду без змін.

Згідно з вироком суду К.І. визнано винним у 
тому, що він 13 липня 2007  р., приблизно о 2-й 
год., незаконно за 175 грн збув В. 5 мл особливо 
небезпечного наркотичного засобу — опію ацети-
льованого.

Цього ж дня, приблизно о 14-й год., К.І. за по-
передньою змовою з П.С. та П.О. (засудженим за 
цей злочин вироком Центрального районного суду 
м. Сімферополя Автономної Республіки Крим від 
21 травня 2008 р.) на території лікарні придбав 
собі для вживання 10 мл опію ацетильованого, що 
в перерахунку на суху речовину становить 0, 342 г, 
перевіз і зберігав у будинку цей особливо небез-
печний наркотичний засіб, доки його не вилучили 
працівники міліції.

8 серпня 2007 р. в обідній час на вулиці К.І. за 
1 мг ангідриду оцтової кислоти та шість таблеток 
димедролу незаконно збув 1,2 мл опію ацетильо-
ваного, що в перерахунку на суху речовину стано-
вить 0,121 г. 

Приблизно від 15-ї до 16-ї год. 12 вересня 
2007 р. К.І. незаконно за 100 грн збув 0,009 г опію 
ацетильованого К.М. і 0,8 г — Т.

Під час огляду 26 липня 2007 р. помешкання 
засудженого працівники міліції виявили решту 
подібного наркотику вагою в перерахунку на суху 
речовину 0,112 г.

У касаційній скарзі захисник порушив питан-
ня про те, щоб змінити судові рішення, закрити 
справу в частині засудження К.І. за ч. 2 ст. 307 
КК та пом’якшити йому покарання за ч. 2 ст. 309 
КК. Він вважав, що апеляційний суд не виконав 
вказівки касаційного суду, зокрема не виклав у 
повному обсязі суті апеляцій і не дав вичерпних 
відповідей на зазначені в них твердження про 
вимушене визнання К.І. вини після зміни проку-
рором обвинувачення, а також помилково обрав 
обмежений порядок дослідження доказів, перед-
бачений у ст. 299 КПК. Захисник стверджував, 
що місцевий суд недостатньо дослідив обставини 
справи, не обґрунтував своїх висновків, а тому 
дійшов хибного висновку про винуватість підза-
хисного у збуті наркотичних засобів. Незаконні 
дії з наркотиками, які інкриміновані К.І., на думку 
захисника, підпадають лише під ознаки злочину, 

передбаченого в ч. 2 ст. 309 КК. Він також вважав, 
що сімейний стан засудженого, утримання ним 
хворої матері та неповнолітньої дитини дають 
підстави для пом’якшення покарання. 

Перевіривши матеріали справи, колегія суддів 
Судової палати у кримінальних справах Верхов-
ного Суду України дійшла висновку, що касацій-
на скарга підлягає задоволенню частково з огляду  
на таке.

Відповідно до статей 2 та 15 КПК суд як єди-
ний орган, що здійснює правосуддя, під час про-
вадження в кримінальній справі повинен забез-
печити правильне застосування матеріального і 
проце суального закону й постановити (ухвалити) 
судове рішення, яке відповідає принципам закон-
ності, обґрунтованості та справедливості. Зазна-
чені положення однаковою мірою стосуються як 
суду першої інстанції, що здійснює судовий роз-
гляд справи по суті, так і апеляційного, який пере-
глядає справу.

У кримінальній справі щодо К.І. цих положень 
закону не було дотримано.

Як убачається з матеріалів справи, суд першої 
інстанції відповідно до ст. 22, частин 1, 2 ст.  299 
КПК встановив порядок дослідження доказів, 
згідно з яким мав розглянути всі зібрані дока-
зи. Відповідно до цього порядку суд допитав К.І. 
та інших підсудних, свідків, дослідив дані, на-
ведені в протоколах слідчих дій, вжив заходів  
для забезпечення участі свідків у судовому за-
сіданні.

У процесі судового слідства прокурор, який 
брав участь у розгляді справи, змінив обвинува-
чення в суді згідно зі ст. 277 КПК: зменшив обсяг 
обвинувачення без зміни кваліфікації дій підсуд-
них. Оскільки К.І. визнав себе винним за новим 
обвинуваченням, суд відповідно до ч. 3 ст.  299 
КПК вирішив не розглядати інших доказів, а об-
межитися лише допитами підсудних. Водночас 
вирок від 7  травня 2008 р. суд обґрунтував не 
тільки свідченнями засуджених, а й іншими до-
казами. При цьому він лише навів перелік джерел 
доказування, а змісту доказів та  їх значення не 
розкрив.

Апеляційний суд Автономної Республіки Крим 
ухвалою від 8 липня 2008 р. залишив цей вирок ра-
йонного суду без змін. 

Колегія суддів Судової палати у криміналь-
них справах Верховного Суду України ухвалою від 
12  травня 2009 р. скасувала ухвалу Апеляційно-
го суду Автономної Республіки Крим і направила 
справу на повторний апеляційний розгляд, наголо-
сивши на необхідності, зокрема, перевірити дотри-
мання судом першої інстанції вимог кримінально-
процесуального закону при мотивуванні вироку та 
визначенні порядку дослідження до казів.
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Відповідно до ст. 399 КПК вказівки суду, 
який розглянув справу в касаційному порядку, є 
обов’язковими для суду апеляційної інстанції при 
повторному розгляді справи.

Однак під час повторного розгляду справи 
апеляційний суд цих вимог закону не дотримав і 
не навів своїх мотивів щодо зазначених обставин, 
які стали підставами для скасування попередньої 
ухвали. При цьому, обґрунтовуючи своє рішення, 
суд послався на ч. 3 ст. 299 КПК про неможливість 
перевірки фактичних обставин і доказів, яких не 
дослідив суд першої інстанції.

З такою аргументацією погодитися не можна. 
Як зазначено вище, місцевий суд прийняв 

рішення розглянути всі зібрані у справі докази 
пов но та всебічно і дотримувався його в процесі 
судового слідства. Відповідно до встановленого 
порядку прокурор на підставі розглянутих доказів 
змінив обвинувачення. 

Засуджений К.І. не визнав своєї вини в ін-
кримінованих йому злочинах, під час судового 
розгляду справи неодноразово змінював своє 
ставлення до пред’явленого обвинувачення. Су-
перечливим видається і його ставлення до но-
вого обвинувачення. Зокрема, визнавши вину у 
вчиненні злочину, передбаченого в ч. 2 ст. 307 
КК, він у своїх свідченнях заперечив корисливу 

мету цього діяння, пояснивши, що наркотичні 
засоби придбав для себе.

За наявності таких обставин скорочений по-
рядок дослідження доказів застосовуватися не по-
винен. 

Виходячи з положень статей 277, 299 КПК, 
зміна обвинувачення в суді може зумовити зміну 
послідовності та обсягу розгляду недосліджених 
доказів, але не замінює встановленого порядку до-
слідження доказів, не анульовує розглянутих до-
казів і не звільняє від мотивування ними вироку 
відповідно до ст. 334 КПК.

З огляду на викладене колегія суддів Судової 
палати у кримінальних справах Верховного Суду 
України вирішила, що ухвала апеляційного суду 
підлягає скасуванню з направленням справи на но-
вий апеляційний розгляд, під час якого необхідно 
виконати вказівки суду касаційної інстанції, зазна-
чені в ухвалі від 12 травня 2009 р., врахувати інші 
доводи, наведені в касаційній скарзі захисника, і 
постановити законне та обґрунтоване рішення. 

Враховуючи зазначене, колегія суддів Судової 
палати у кримінальних справах Верховного Суду 
України ухвалу Апеляційного суду Автономної 
Республіки Крим від 16 липня 2009 р. щодо К.І. 
скасувала, а справу направила на новий апеляцій-
ний розгляд до того ж суду.

Одержання хабара, що не було поєднано з погрозою вчинення службових дій, які 
можуть завдати шкоди законним інтересам особи, яка дала хабар, неправильно 
кваліфіковано за ознакою вимагання

УХВАЛА  
колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України 
від  28 вересня 2010 р.  
(в и т я г)

Соснівський районний суд м. Черкас вироком 
від 16 грудня 2009 р. засудив К. за ч. 2 ст. 368 КК до 
позбавлення волі на строк п’ять років із позбав-
ленням права обіймати посади, пов’язані з право-
охоронною діяльністю, строком на три роки.

К. на підставі ст. 75 КК звільнено від відбуван-
ня основного покарання з випробуванням з іспи-
товим строком два роки з покладенням передба-
чених у ст. 76 КК обов’язків не виїжджати за межі 
України на постійне проживання без дозволу кри-
мінально-виконавчої інспекції, повідомляти її про 
зміну місця проживання, роботи або навчання, 
періодично з’являтися у кримінально-виконавчу 
інспекцію для реєстрації.

К. визнано винним у тому, що він як службова 
особа — оперуповноважений спеціального між-
районного відділу боротьби зі злочинами на спо-

живчому ринку та в агропромисловому комплексі 
УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області, ви-
конуючи обов’язки представника влади, запро-
понував приватному підприємцю А., діяльність 
якого перевіряв протягом липня—серпня 2009 р., 
за те, що в акті проведення перевірки не буде за-
значено про виявлені недоліки, дати йому хабара в 
сумі 1 тис. 500 грн.

17 серпня 2009 р., приблизно о 12-й год., в 
офісному приміщенні К. одержав обумовлену суму 
незаконної винагороди.

В апеляційному порядку справа не розгляда-
лася.

У касаційному поданні прокурор, пославшись 
на те, що в діях К. немає ознак вимагання хабара, 
порушив питання про перекваліфікацію його дій з 
ч. 2 на ч. 1 ст. 368 КК.
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Перевіривши матеріали справи та обговоривши 

доводи касаційного подання, колегія суддів Судової 
палати у кримінальних справах Верхов ного Суду 
України дійшла висновку, що касаційне подання 
підлягає задоволенню з огляду на таке.

Суд правильно встановив місце, час, обстанов-
ку та обставини, за яких К. одержав хабара. Обста-
вини цього діяння К. визнав під час судового роз-
гляду справи і не оспорив їх після постановлення 
вироку. Не піддав він сумніву й доказів, якими суд 
мотивував пред’явлене йому обвинувачення.

Водночас слід зазначити, що правильно вста-
новивши фактичні обставини справи, суд дав їм 
неправильну кримінально-правову оцінку. 

Виходячи з положень п. 4 примітки до ст. 368 
КК вимаганням хабара визнається вимагання 
службовою особою хабара з погрозою вчинення 
або невчинення з використанням влади чи служ-
бового становища дій, які можуть заподіяти шкоду 
правам чи законним інтересам того, хто дає хаба-
ра, або умисне створення службовою особою умов, 
за яких особа вимушена дати хабара з метою за-
побігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і 
законних інтересів.

З матеріалів справи вбачається, що К. відпо-
відно до вказівки керівництва проводив перевірку 
суб’єктів підприємницької діяльності, які переро-
бляють деревину. Під час перевірки він виявив, що 
підприємець А. не має дозволів від пожежної та 
екологічної інспекцій і санепідемстанції на  таку 
діяльність. Ці обставини мали бути відображені в 
акті проведення перевірки, що призвело б до не-
бажаних для підприємця наслідків. Та К. запропо-
нував А. за те, що в акті перевірки не буде зазна-
чено про виявлені порушення, дати йому хабара, 

на що той, усвідомлюючи можливість позбутися в 
такий спосіб негативних наслідків перевірки, по-
годився.

З цього випливає, що вимога К. дати хаба-
ра була спрямована не проти законних прав чи 
інтересів А., а на задоволення його інтересів, які 
не відповідали закону. Такого змісту дії засудже-
ного не характеризуються наявністю в них ознак  
вимагання хабара, у зв’язку з чим підлягають  
перекваліфікації з ч. 2 ст. 368 КК на ч. 1 зазначеної 
статті.

Зважаючи на зменшення обсягу обвинувачен-
ня, а також на те, що К. притягується до кримі-
нальної відповідальності вперше, має позитивні 
характеристики з місця проживання та роботи, 
на його утриманні перебуває неповнолітня дити-
на, колегія суддів Судової палати у кримінальних 
справах Верховного Суду України змінила вирок 
Соснівського районного суду м. Черкас від 16 груд-
ня 2009 р. щодо К.: перекваліфікувала його дії з ч. 2 
ст. 368 КК на ч. 1 зазначеної статті та призначила 
покарання за цією нормою закону — позбавлення 
волі на строк два роки з позбавленням права обій-
мати посади, пов’язані з правоохоронною діяль-
ністю, строком на три роки.

На підставі ст. 75 КК ухвалено звільнити К. від 
відбування основного покарання з випробуван-
ням з іспитовим строком два роки з покладенням 
передбачених у ст. 76 КК обов’язків не виїжджати 
за межі України на постійне проживання без до-
зволу кримінально-виконавчої інспекції, повідом-
ляти її про зміну місця проживання, роботи або 
навчання, періодично з’являтися у кримінально-
виконавчу інспекцію для реєстрації. У решті вирок 
залишено без змін.

Відповідно до ч. 1 ст. 33 КК України сукупністю злочинів визнається вчинення осо-
бою двох або більше злочинів, передбачених різними статтями або різними час-
тинами однієї статті Особливої частини цього Кодексу, за жоден з яких її не було 
засуджено. 
Вирок змінено, оскільки суд помилково двічі кваліфікував дії винного, який неза-
конно проник до житла однієї, а пізніше — іншої потерпілої, за ч. 1 ст. 162 КК Укра-
їни, із застосуванням ч. 1 ст. 70 цього Кодексу. Такі дії слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 
162 КК України за обома фактами незаконного проникнення до житла

УХВАЛА  
колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України 
від  21 грудня 2010 р.  
(в и т я г)

Ямпільський районний суд Вінницької облас-
ті вироком від 22 березня 2010 р. засудив Б. за ч. 
1 ст. 162 КК до обмеження волі на строк один рік, 
за ч. 1 ст. 162 КК — до обмеження волі на строк 

один рік один місяць і на підставі ст. 70 КК за 
сукупністю злочинів визначив остаточне пока-
рання — обмеження волі на строк один рік один 
місяць.
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Б. визнано винним у тому, що він у ніч з 23 
на 24 листопада 2008 р. зламав замок на вхідних 
дверях і незаконно проник спочатку в будинок 
Я., а пізніше — в будинок Д., порушивши недо-
торканність їх житла.

В апеляційному порядку справа не розгляда лася.
У касаційному поданні прокурор порушив пи-

тання про зміну вироку суду у зв’язку з неправиль-
ним застосуванням кримінального закону, яке по-
лягає в тому, що два злочини, які не утворюють 
сукупності злочинів, суд двічі окремо кваліфіку-
вав за однією й тією ж частиною статті криміналь-
ного закону. 

Перевіривши матеріали справи, колегія суддів 
Судової палати у кримінальних справах Верховно-
го Суду України зробила висновок про те, що ка-
саційне подання підлягає задоволенню частково з 
огляду на таке.

Суд правильно встановив фактичні обставини 
справи і дійшов обґрунтованого висновку про ви-
нуватість Б. у незаконному проникненні до житла 
Я., а пізніше — до житла Д., однак неправильно 
кваліфікував його дії за ч. 1 ст. 162  двічі — за ко-
жен факт незаконного проникнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 33 КК сукупністю злочинів 
визнається вчинення особою двох або більше зло-
чинів, передбачених різними статтями або різними 
частинами однієї статті Особливої частини цього 
Кодексу, за жоден з яких її не було засу джено.

У цьому випадку суд, дійшовши висновку про 
вчинення Б. тотожних злочинів, мав би кваліфі-
кувати його дії за ч. 1 ст. 162 КК за обома факта-
ми проникнення до житла, а не за кожним із них 
окремо.

З урахуванням наведеного, вчинені Б. злочини, 
кожен із яких суд кваліфікував за ч. 1 ст. 162 КК 
окремо, слід кваліфікувати за однією нормою кри-
мінального закону — ч. 1 ст. 162 КК з виключенням 
із вироку рішення про застосування до засуджено-
го ч. 1 ст. 70 КК.

Підстав для виключення однієї з кваліфікацій 
за ч. 1 ст. 162 КК як зайвої, про що в касаційно-
му поданні порушив питання прокурор, немає, 
оскільки зазначена кваліфікація стосується фак-
тичних обставин одного зі злочинів, поставлених 
у провину засудженому. 

Керуючись статтями 394—396 КПК, абз. 1 п. 2 
розд. XIII «Перехідні положення» Закону від 7 лип-
ня 2010 р. № 2453-VI «Про судоустрій і статус суд-
дів», колегія суддів Судової палати у кримінальних 
справах Верховного Суду України змінила вирок 
Ямпільського районного суду Він ницької області 
від 22 березня 2010 р. щодо Б., ухвалила переква-
ліфікувати його дії з ч. 1 ст. 162 КК та ч. 1 ст. 162 
КК на ч. 1 ст. 162 КК і призначити йому за цим за-
коном покарання — обмеження волі на строк один 
рік. З вироку виключено застосування до Б. ч. 1 
ст. 70 КК. У решті вирок залишено без змін.

Тривалість заходів виховного характеру щодо неповнолітнього, передбачених у 
пунктах 2 та 3 ч. 2 ст. 105 КК України, встановлює суд, який їх призначає

УХВАЛА  
колегії суддів Судової палати  у  кримінальних справах Верховного Суду України 
від  21 грудня 2010 р.  
(в и т я г)

Біловодський районний суд Луганської області 
постановою від 14 січня 2010 р. за вчинення С. сус-
пільно небезпечного діяння, передбаченого в ч. 3 
ст. 185 КК, застосував до нього примусовий захід 
виховного характеру у виді передачі його під на-
гляд рідної сестри І. 

В апеляційній інстанції постанова щодо нього 
не переглядалася.

Як визнав суд, 10 жовтня 2009 р., приблизно о 
18 год., неповнолітній С. разом із засудженим за 
вироком Біловодського районного суду від 14 січ-
ня 2010 р. неповнолітнім Ц. проникли на тік за-
критого акціонерного товариства, де відрізали від 
навантажувача електричний кабель діаметром 
17 мм завдовжки 50 м, заподіявши цій організації 
шкоди на загальну суму 650 грн. 

У касаційному поданні прокурор порушив пи-
тання про скасування постанови щодо С. і направ-
лення справи на новий судовий розгляд. Він вважав, 
що суд неправильно застосував кримінальний закон, 
а саме статті 97, 105 КК. Застосувавши до неповноліт-
нього С. примусовий захід виховного характеру у виді 
передачі його під нагляд рідної сестри, суд у постано-
ві не вказав, на який строк встановлено цей нагляд. 

Перевіривши матеріали справи та обговоривши 
наведені у касаційному поданні доводи прокурора, 
колегія суддів Судової палати у кримінальних спра-
вах Верховного Суду України дійшла висновку, що 
воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Висновок суду щодо винуватості С. у крадіжці 
чужого майна з проникненням у сховище прокурор 
не оспорює.



Як убачається з матеріалів справи, суд на під-
ставі статей 97, 105 КК звільнив С. від криміналь-
ної відповідальності із застосуванням примусово-
го заходу виховного характеру у виді передачі його 
під нагляд рідної сестри І.

Однак, звільняючи неповнолітнього від кри-
мінальної відповідальності, суд не врахував поло-
ження ч. 3 ст. 105 КК про те, що тривалість захо-
дів виховного характеру, зокрема у виді передачі 
неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх 
заміняють, встановлюється судом, який їх при-
значає. 

Із роз’яснення, що міститься в п. 7 постанови 
Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 
2006 р. № 2 «Про практику розгляду судами справ 
про застосування примусових заходів виховного 
характеру», вбачається, що строк нагляду, перед-
баченого п. 3 ч. 2 ст. 105 КК, встановлюється на 
термін не менше одного року та не довше, ніж до 
досягнення особою повноліття.

З огляду на це постанову Біловодського районно-
го суду Луганської області від 14 січня 2010 р. щодо 
С. визнано такою, що підлягає скасуванню через 
неправильне застосування кримінального закону, а 
справа — направленню на новий судовий розгляд.

При новому розгляді справи суд має розгляну-
ти її з дотриманням чинного законодавства, вра-
хувати наведене, перевірити як матеріали справи, 
так і доводи прокурора, і прийняти законне та об-
ґрунтоване рішення.  

Керуючись статтями 394—396 КПК (у редакції 
законів від 21 червня 2001 р. № 2533-ІІІ та від 12 січ-
ня 2006 р. № 3323-ІV), п. 2 розд. ХІІІ «Перехідні 
положення» Закону від 7 липня 2010 р. № 2453-VI 
«Про судоустрій і статус суддів», колегія суддів Су-
дової палати у кримінальних справах Верховного 
Суду України постанову Біловодського районного 
суду Луганської області від 14 січня 2010 р. щодо 
С. скасувала, а справу направила на новий судовий 
розгляд до того ж суду в іншому складі суду.

У Пленумі Верховного Суду України

Про висловлення недовіри  
Голові Верховного Суду України 

Постанова  
Пленуму Верховного Суду України

від 11 березня 2011 року № 2

Заслухавши повідомлення голови лічильної комісії про результати таємного голосування, керую-
чись статтею 43, частиною шостою статті 45 Закону України  «Про судоустрій і статус суддів», Пленум 
Верхов ного Суду України п о с т а н о в л я є :

Відмовити у висловленні недовіри Голові Верховного Суду України Онопенку В.В.

Головуючий на засіданні Пленуму 
Верховного Суду України       Л.І. Григор’єва 

Секретар засідання Пленуму 
Верховного Суду України      П.В. Панталієнко
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Аналіз стану здійснення судочинства 
судами загальної юрисдикції у 2010 р. 

(за даними судової статистики) 1

Суди загальної юрисдикції по першій інстанції 
у 2010 р. розглянули (з урахуванням повернених) 
6,9 млн справ, заяв, позовних заяв, скарг, подань, 
клопотань (далі — справ та матеріалів) різних кате-
горій, що на 18,5 % більше, ніж у 2009 р. Насамперед 
це пов’язано зі збільшенням на 718,3 тис. кількості 
розглянутих цивільних справ та матеріалів, із яких 
607,8 тис. — спорів щодо призначення, обчислен-
ня, перерахунку, здійснення, надання, одержання 
пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездат-
ним громадянам, виплат за загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням та інших со-
ціальних виплат, соціальних послуг, допомоги, за-
хисту, пільг, речового майна, пайків або грошової 
компенсації (Закон від 18 лютого 2010 р. № 1691-VI 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із 
соціальними виплатами», який Рішенням Кон-
ституційного Суду України від 9 вересня 2010  р. 
№ 19-рп/2010  р. визнано неконституційним. За-
коном від 2 грудня 2010  р. № 2748-VI «Про вне-
сення змін до розділу ХІІ «Прикінцеві положення» 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 
щодо передачі справ, пов’язаних із соціальними 
виплатами» визначено підсудність таких справ). 
Так, суди розглянули: цивільних — 2,5 млн справ 
та матеріалів, що на 39,3 % більше, ніж у 2009 р.; 
адміністративних — 1,8 млн, що на 21,7 % більше; 
кримінальних — 712,7 тис., що на 3,2 % більше; про 
адміністративні правопорушення — 1,6 млн, що на 
2,3 % більше.    1

У 2010  р., незважаючи на неналежне фінансу-
вання судів, завдяки вжитим судами заходам, по-
ліпшився стан справ з оперативністю призначення 
та розгляду судами справ. Так, кількість адміні-
стративних справ, розглянутих загальними місце-
вими та окружними адміністративними судами з 
порушенням строків, передбачених положеннями 
Кодексу адміністративного судочинства Украї-
ни (далі — КАС), зменшилася на 24,2 %, їх питома 

1  Дані судової статистики опрацювали заступник начальника управління вивчення та 
аналізу судової практики Верховного Суду України Г. І .  РУДНИК та головний консультант 
цього управління О.О. АПАНАСЕНКО.

вага становить 10,4 % [17,3 %]   2 від кількості справ, 
провадження в яких закінчено. Більше ніж утричі 
зменшилась кількість спорів, вирішених місцевими 
господарськими судами понад строк (з 112 до 34), 
передбачених положеннями Господарського проце-
суального кодексу України (далі — ГПК), їх частка 
від кількості справ, провадження в яких закінче-
но, становить усього 0,02  %  [0,08  %]. Незважаючи 
на збільшення на 34,9 % кількості цивільних справ 
наказного, позовного, окремого провадження, роз-
глянутих із порушенням строків, установлених Ци-
вільним процесуальним кодексом України (далі — 
ЦПК), їх питома вага також дещо зменшилась і 
становить 10,3  %  [10,8  %] від кількості тих справ, 
провадження в яких закінчено; із них понад строки,  
передбачені ст. 157 ЦПК,  — 12,1  %  [13,6  %]. Кіль-
кість кримінальних справ, призначених до поперед-
нього і судового розгляду з порушенням строків, 
передбачених положеннями статей 241 та 256 Кри-
мінально-процесуального кодексу України (далі — 
КПК), зменшилася на 19  %; їх частка становить 
2,4 % [3,1 %] від кількості тих, провадження в яких 
закінчено.

Залишилися нерозглянутими 225,8 тис. цивіль-
них справ позовного та окремого провадження (без 
урахування справ, провадження в яких зупинено), 
що на 24,9 % менше, або 11,3 % [20,4 %] від кількос-
ті справ, що перебували на розгляді в судах. У тому 
числі суди у строк понад три місяці не розгляну-
ли майже 64  тис. справ, що на 18,1  % менше, або 
3,2 % [5,3 %]. Водночас понад один рік на розгляді 
судів перебувало 17 тис. цивільних справ позовного 
провадження, що на 11,6 % більше, але їх частка від 
числа тих, що перебували у провадженні, становить 
0,9 % [1,1 %].

У 2010  р. також залишилися нерозглянутими 
274,9 тис. адміністративних справ (без урахування 
тих, провадження в яких зупинено), що на 31,3 % 
більше, ніж у 2009 р., або 14,3 % [13,8 %] від кіль-
кості тих, що перебували у провадженні судів. Із 
них у строк понад два місяці суди не розглянули 

2 Тут і далі, якщо не зазначено інше, у квадратних дужках наведено статистичні дані порів-
няно з 2009 р.
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34,4  тис. справ, що на 33,9  % менше, а їх питома 
вага від кількості справ, що перебували у прова-
дженні, зменшилася майже вдвічі та становить 
1,8 % [3,4 %].

Залишилися нерозглянутими 41,8  тис. кри-
мінальних справ (без урахування тих, прова-
дження в яких зупинено), що на 5,5 % більше, або 
16,7  %  [17  %] від кількості справ, що перебували 
на розгляді в судах. У тому числі в строк понад 
шість місяців суди не розглянули 10,8 тис. справ, 
що на 17,8 % більше, або 4,3 % [3,9 %]; із них понад 
один рік у провадженні судів перебувало 4,6  тис. 
кримінальних справ, що на 24,4  % більше, або 
1,8 % [1,6 %].

Апеляційні суди з розгляду цивільних і кри-
мінальних, господарських, адміністративних 
справ, справ про адміністративні правопору-
шення у 2010  р. за апеляціями та апеляційними 
скаргами розглянули 837,4 тис. справ та матеріа-
лів усіх категорій, що в 1,6 раза більше порівняно 
з 2009 р.

Незважаючи на збільшення кількості осіб, 
щодо яких скасовано та змінено вироки в апеля-
ційному порядку, скасовано та змінено рішення 
у цивільних справах позовного та окремого про-
вадження, їх питома вага від кількості осіб, сто-
совно яких місцеві суди постановили вироки або 
ухвалили рішення в цивільних справах, дещо 
зменшилась. Так, у 2010 р. в апеляційному поряд-
ку скасовано та змінено вироки стосовно 10,8 тис. 
засуджених, що на 10,7  % більше, ніж у 2009  р., 
або 5,6 %  [6 %] від кількості осіб, щодо яких по-
становлено вироки; рішень у цивільних справах 
позовного та окремого провадження — 39,7 тис., 
що на 45,5 % більше, або 2,8 % [3 %] від кількос-
ті рішень, ухвалених місцевими судами. Водночас 
збільшилась як кількість, так і частка скасованих 
та змінених в апеляційному порядку постанов в 
адміністративних справах і становила 107,7  тис., 
що у 1,7 раза більше, або 7,1 % [5,4 %] від кількості 
тих, що ухвалені місцевими судами (окружними 
та загальними).

У зв’язку з прийняттям Закону від 7 липня 
2010  р. № 2453-VI «Про судоустрій і статус суд-
дів» (далі — Закон № 2453-VI) у листопаді мину-
лого року розпочав свою діяльність Вищий спе-
ціалізований суд України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ. Згідно з цим Законом вищі 
спеціалізовані суди вирішують питання про до-
пуск справ до провадження у Верховному Суді 
України. Відповідно до п. 4 розд. ХIII «Перехідні 
положення» Закону № 2453-VI військові суди лік-
відовано.

Упродовж 2010  р. Вищий адміністративний суд 
України закінчив провадження в 58  тис. справ та 
матеріалів. Вищий господарський суд України  — 

у 31,9 тис. касаційних скарг, подань. Верховний Суд 
України закінчив провадження в 61,1  тис. справ та 
матеріалів.

Обсяг роботи судів  
та навантаження на суддів
Згідно з даними Державної судової адміністра-

ції України (далі — ДСА), упродовж 2010 р. на роз-
гляд до місцевих загальних судів надійшло 6 млн 
415  тис. справ та матеріалів усіх категорій, що на 
18,3 % більше, ніж у 2009 р. До кожного судді місце-
вого загального суду (з розрахунку чисельності суд-
дів за штатним розписом) щомісяця в середньому 
надходило на розгляд по 119,8 справи та матеріалу 
(у 2009 р. — 102,7; у 2008 р. — 178,9; у 2007 р. — 160; 
у 2006  р.  — 138,2; у 2005  р.  — 117,7), у тому чис-
лі цивільних — 46,3 (у 2009 р. — 36,1; у 2008 р. — 
37,3; у 2007 р. — 33,4; у 2006 р. — 29,5; у 2005 р. — 
32,3), про адміністративні правопорушення — 30,7 
(у 2009 р. — 30,5; у 2008 р. — 126,1; у 2007 р. — 112,9; 
у 2006  р.  — 96,1; у 2005  р.  — 73,1), адміністратив-
них — 29,7 ( у 2009 р. — 23,2; у 2008 р. — 4,6), кри-
мінальних — 12,9 ( у 2009 р. — 12,8; 2008 р. — 10,7; 
у 2007 р. — 10,9; у 2006 р. — 10,3; у 2005 р. — 11,7).

До апеляційних загальних судів з розгляду ци-
вільних, кримінальних справ, а також справ про ад-
міністративні правопорушення (далі — апеляційні 
загальні суди) надійшло на розгляд 481,7 тис. справ 
та матеріалів по першій інстанції, апеляцій, апеля-
ційних скарг, справ. Кожний суддя апеляційного 
загального суду щомісяця в середньому отримував 
на розгляд по 25,2 ( у 2009 р. — 10,7; у 2008 р. — 9,6; 
у 2007 р. — 11,3; у 2006 р. — 9,7; у 2005 р. — 8,3) спра-
ви та матеріалу всіх категорій.

У 2010  р. до окружних адміністративних судів 
надійшло 262,1 тис. справ та матеріалів. У середньо-
му до кожного судді окружного адміністративного 
суду (з розрахунку чисельності суддів за штатним 
розписом) щомісяця надходило на розгляд по 35,4 
(у 2009 р. — 45,9; у 2008 р. — 78,1) справи та мате-
ріалу. На розгляд до апеляційних адміністратив-
них судів (з урахуванням переданих за підсудніс-
тю) надійшло 252,9  тис. апеляційних скарг, справ. 
Згідно з даними ДСА, кожний суддя апеляційного 
суду з розгляду адміністративних справ щомісяця 
отримував на розгляд по 71,3 (у 2009  р.  — 143,2; 
у 2008 р. — 29,9) справи та матеріалу.

До кожного судді місцевого господарського 
суду минулого року, згідно з даними ДСА, щоміся-
ця надходило на розгляд по 35,8 справи та матеріалу 
(у 2009 р. — 38,2; у 2008 р. — 39,5; у 2007 р. — 43,5; 
у 2006 р. — 40,6; у 2005 р. — 43; у 2004 р. — 40), а 
до кожного судді апеляційного суду з розгляду гос-
подарських справ  — по 12,6 справи та матеріалу 
(у 2009 р. — 11,1; у 2008 р. — 8,8; у 2007 р. — 10,6; 
у 2006 р. — 12,5; у 2005 р. — 11,9).
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На розгляд до Верховного Суду України у 2010 р. 
в касаційному порядку, порядку виключного про-
вадження, в порядку провадження за винятковими 
обставинами та за ухвалами вищих спеціалізованих 
судів про допуск справи до провадження, надійшло 
83,7 тис. справ та матеріалів, що на 37,8 % більше, 
ніж у 2009 р. Щомісяця до кожного судді Верховно-
го Суду України в середньому надходило на розгляд 
по 91,7 [58] справи та матеріалу (з розрахунку чи-
сельності суддів за штатним розписом).

Розгляд кримінальних справ
У 2010  р. на розгляді місцевих та апеляційних 

загальних судів як судів першої інстанції перебу-
вало 771,5  тис. кримінальних справ і матеріалів, 
що всього на 3,2  % більше, ніж у 2009  р.; із них у 
711,5  тис., або 92,2  %  [92,2  %] провадження за-
кінчено. У тому числі закінчено провадження у 
198,1  тис. кримінальних справ, що на 8  % більше, 
або 79,3 % [78,8 %] від кількості тих, що перебува-
ли на розгляді судів. Обвинувальний чи виправду-
вальний вирок суди постановили у 164,7 тис. справ, 
що становить 83,1% [77,9 %] від кількості тих, про-
вадження в яких закінчено. Із фіксуванням судово-
го процесу за допомогою звукозаписувальних тех-
нічних засобів розглянуто 5,3 тис. справ, що всього 
на 1,2 % менше порівняно з 2009 р., або 2,7 % [2,9 %] 
від кількості справ, провадження в яких закінчено.

У провадженні судів перебувало понад 1  тис. 
кримінальних справ про злочини, вчинені організо-
ваними групами та злочинними організаціями, що 
на 6,7 % більше порівняно з 2009 р. Також на 10,2 % 
збільшилася кількість таких справ, розглянутих 
судами з постановленням вироку, і становила 411, 
або 76,1 % [77,4 %] від кількості тих, провадження 
в яких закінчено. На додаткове розслідування та в 
порядку, передбаченому ст. 2491 КПК, суди повер-
нули 66 справ, що на 22,2 % більше, ніж у 2009 р., 
або 12,2 % [11,2 %] від кількості тих, провадження 
в яких закінчено; провадження закрито в 17 спра-
вах, що на 32  % менше. Суди визнали винними 
у вчиненні злочинів у складі організованих груп 
та злочинних організацій понад 1,2  тис. осіб, або 
81,2 % [80,6 %] від кількості засуджених за вирока-
ми, що набрали і не набрали законної сили; виправ-
дано трьох осіб.

Кількість кримінальних справ про злочини, 
вчинені неповнолітніми чи за їх участю, що пере-
бували на розгляді судів, збільшилася на 10,9  % 
порівняно з 2009  р. і становила 12,2  тис. Вироки 
постановлено у 8,5 тис. справ, що також більше на 
27,1 %, або 83,9 % [75,9 %] від розглянутих; водночас 
кількість справ, у яких провадження закрито, змен-
шилася на 28,6 % і становила 1,2 тис.

У 2010 р. дещо поліпшився стан справ з опера-
тивністю призначення до розгляду місцевими та 

апеляційними загальними судами кримінальних 
справ. Так, кількість справ, що були призначені з 
порушенням процесуальних строків, передбачених 
статтями 241, 256 КПК, порівняно з 2009 р. зменши-
лася на 19 % і становила 4,7 тис., а їх питома вага від 
тих, провадження в яких закінчено, — 2,4 % [3,1 %]. 
Найчастіше порушували строки призначення 
справ до попереднього та судового розгляду суди 
областей: Житомирської — 10,8 % [9,1 %], Рівнен-
ської — 10,5 % [9,2 %], Харківської — 5,7 % [7,5 %], 
Львівської — 4,9 % [4,6 %], Сумської — 4,7 % [3,7 %]. 
Водночас завдяки зусиллям голів судів і суддів від-
сутні порушення процесуальних строків під час 
призначення справ у судах м. Севастополя та Іва-
но-Франківської області. Також відмічено поліп-
шення стану справ з оперативністю призначення 
до розгляду справ у судах м. Києва — 2,3 % [7 %], 
областей: Одеської — 3,5 % [9,9 %], Закарпатської — 
1,3 % [2,6 %], а також АР Крим — 2,1 % [4,2 %].

Залишилися нерозглянутими 41,8  тис. кри-
мінальних справ (без урахування справ, прова-
дження в яких зупинено), що на 5,5 % більше, або 
16,7  %  [17  %] від кількості тих, що перебували на 
розгляді судів. У тому числі в строк понад шість 
місяців суди не розглянули 10,8  тис. справ, що на 
17,8 % більше, або 4,3 % [3,9 %]; із них понад один рік 
у провадженні судів перебувало 4,6 тис. криміналь-
них справ, що на 24,4 % більше, або 1,8 % [1,6 %]. 
Найбільша питома вага таких справ у судах м. Се-
вастополя — 15,4 %, або 465 справ [15,2 %], а також 
областей: Харківської — 4 %, або 772 [3,3 %], Одесь-
кої — 3,9 %, або 555 [3,1 %], Львівської — 2,9 %,  або 
252 [2,9 %], Закарпатської — 2,9 %, або 141 [2,1 %], 
тоді як у судах Чернігівської області ні в минулому, 
ні у 2009 р. не було жодної кримінальної справи, не 
розглянутої в строк понад один рік.

Суди на початок поточного року по першій ін-
станції не розглянули 3,4  тис. справ, що на 8,7  % 
більше, ніж у 2009 р., за якими особи трималися під 
вартою і рахувалися за судами понад шість місяців. 
Зокрема, кількість таких справ збільшилась у судах 
областей: Закарпатської — з 23 до 64, або в 2,8 раза, 
Чернівецької — з 17 до 31, або на 82,4 %, Вінниць-
кої — з 47 до 79, або на 68,1 %, Полтавської — з 46 
до 71, або на 54,3 %, а також м. Києва — з 194 до 304, 
або на 56,7 %. Але питома вага зазначених справ у 
2010 р. в середньому по Україні залишилася на рівні 
попереднього року і становить 1,4 % [1,4 %] від кіль-
кості справ, що перебували у провадженні судів.

Упродовж 2010  р. суди відклали розгляд 
138,7 тис. кримінальних справ, або 55,5 % [60,3 %] 
від кількості тих, що перебували у провадженні. 
До тривалого перебування справ на розгляді су-
дів в основному призводить неявка в судове за-
сідання учасників процесу. Зокрема, станом на 
1 січня 2011 р. через неявку підсудних, свідків, за-
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хисників, прокурорів та інших учасників процесу 
було відкладено розгляд 15,2 тис. [13,4 тис.] справ, 
що на 13,8  % більше, ніж на 1 січня 2010  р., або 
61,7 % [58,8 %] від загальної кількості справ, роз-
гляд яких відкладено. Із них через неявку свідків 
чи потерпілих — 7,3 тис., або 29,5 % [29,1 %] від за-
гальної кількості справ, розгляд яких відкладено; 
підсудного — 4,9 тис. справ, або 20 % [18,8 %]; за-
хисника — 1,9 тис. справ, або 7,6 % [6,6 %]; проку-
рора — 539 справ, або 2,2 % [1,8 %]. Суди прий мали  
рішення про привід свідка чи потерпілого під час 
розгляду 39,7  тис. справ, що як і в попередньому 
році; із них органи внутрішніх справ не виконали 
постанови судів про привід осіб у 13,9  тис. справ, 
або 35 % [37 %] від прийнятих; про привід підсуд-
ного — у 25,3 тис. справ, із них не виконано поста-
нови судів про привід підсудного у 8 тис. справ, або 
31,7 % [34,4 %]. Суди змінили підсудному запобіж-
ний захід на взяття під варту в 3,8 тис. криміналь-
них справ, що на 1,7 % більше порівняно з 2009 р.

Водночас кількість справ, у яких відкладено 
розгляд через нездійснення доставки підсудного до 
суду, який тримається під вартою, зменшилася на 
12,3 % і становила 1,5 тис. справ, або 5,9 % [7,3 %] 
від числа всіх справ, розгляд яких було відкладено. 
Зокрема, з цієї причини в судах м. Севастополя та 
Київської області відкладено майже кожну п’яту 
справу, в судах Кіровоградської області  — майже 
кожну дев’яту.

У зв’язку зі зривом судових засідань суди поста-
новили окремі ухвали в 1,9 тис. справ, що становить 
1,4 % [1,2 %] від кількості тих, в яких розгляд було 
відкладено упродовж минулого року. За вияв не-
поваги до суду (ст. 1853 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення, далі — КпАП) адміні-
стративне стягнення накладено на 1,2 тис. осіб, що на 
2,3 % менше порівняно з 2009 р.

На оперативність розгляду судами справ впли-
вала також якість розслідування кримінальних 
справ органами досудового слідства. Суди по пер-
шій інстанції повернули на додаткове розслідуван-
ня (згідно зі статтями 246, 281 КПК) та прокурорам 
(ст. 2491 КПК) для усунення виявлених порушень, 
а також прокурори відкликали із суду (в порядку, 
передбаченому в ст. 232 цього Кодексу) 7,3 тис. кри-
мінальних справ, що всього на 0,6 % більше, ніж у 
2009 р. Але питома вага зазначених справ залиши-
лася майже на рівні попереднього року і становить 
3,7 % [4 %] від кількості справ, провадження в яких 
закінчено. У тому числі на додаткове розслідування 
повернено 5,1 тис. кримінальних справ публічного 
обвинувачення, що на 4,4 % більше, але їх питома 
вага становить 2,6  %  [2,7  %]. Водночас у 1,6 раза 
збільшилася кількість кримінальних справ, розгляд 
в яких відкладено у зв’язку з наданням судами до-
ручень органам досудового слідства щодо виконан-

ня певних слідчих дій — 452 [277], з яких не вико-
нано доручення у визначений законом строк у 110 
справах, або 24,3 % [18,1 %].

У 2010  р. апеляційні загальні суди скасували 
ухвали (постанови) місцевих загальних судів про 
повернення справ на додаткове розслідування сто-
совно 2,1 тис. осіб, або 31,7 % [28,5 %] від кількості 
тих, щодо яких справи було повернено на додаткове 
розслідування. Найбільша частка скасованих ухвал 
(постанов) про повернення справ на додаткове роз-
слідування, постановлених місцевими загальними 
судами областей: Закарпатської — 58,2 %  [44,9 %], 
Чернівецької  — 47,2  %  [27,1  %], Вінницької  — 
43,8 % [23,4 %], Луганської — 42,4 % [35,2 %].

У зв’язку з розшуком підсудних суди зупинили 
провадження у 8,2 тис. кримінальних справ, що ста-
новить 85,3 % [86,9 %] від кількості справ публічно-
го обвинувачення, провадження в яких зупинено.

Місцеві та апеляційні загальні суди як суди пер-
шої інстанції постановили виправдувальні вироки 
у справах публічного обвинувачення стосовно 365 
осіб; їх питома вага від кількості осіб, щодо яких по-
становлено вироки, становила 0,2 % [0,2 %].

У 2010 р. кількість окремих ухвал, постановле-
них судами за фактами порушення законності при 
провадженні дізнання чи досудового слідства, зали-
шилася на рівні 2009 р. і становить майже 2 тис. та-
ких ухвал, їх питома вага становить 39,1 % [40,8 %] 
від кількості справ, що були направлені на додат-
кове розслідування. На виявлені істотні порушен-
ня вимог кримінально-процесуального закону, до-
пущені у справах під час проведення досудового 
слідства, недостатньо реагують окремими ухвалами 
суди областей: Харківської, які повернули на додат-
кове розслідування 503 справи, а окремих ухвал по-
становили лише 32, або 6,4 % [13,3 %]; Одеської — 
відповідно 284 справи, а окремих ухвал — лише 43, 
або 15,1 % [7,8 %]; Кіровоградської — 211 справ, а 
окремих ухвал — лише 34, або 16,1 % [14,1 %], а та-
кож м. Києва — 500 справ, а окремих ухвал — лише 
74, або 14,8  %  [19,4  %]. Суди м. Севастополя по-
вернули на додаткове розслідування 65 справ, що 
на 18,2 % більше, ніж у 2009 р., але не постановили 
жодної окремої ухвали [5].

На розгляд до судів надійшло 203,1  тис. по-
дань органів досудового слідства з різних питань, 
що всього на 1 % більше порівняно з 2009 р. Суди 
розглянули 201,2  тис. таких подань, що на 0,7  % 
більше. Із них задоволено 185,8  тис. подань, або 
92,4  %  [93  %] від кількості розглянутих. У тому 
числі розглянуто майже 46 тис. подань про обран-
ня запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, 
що на 1,9 % більше, ніж у 2009 р., з яких задоволе-
но 40,4 тис. подань, або 88 % [86,7 %] від кількос-
ті розглянутих. Стосовно 5,5  тис. обвинувачених 
суди відмовили у задоволенні подань щодо взяття 
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під варту. Крім того, за 2,8 тис. подань про обран-
ня запобіжного заходу у вигляді взяття під варту 
особи, яка перебуває на волі, судді надали дозвіл 
затримати підозрюваного, обвинуваченого і доста-
вити його до суду під вартою, що на 4,8 % менше 
порівняно з 2009  р. Розглянуто 4,4  тис. апеляцій 
обвинувачених та їх захисників на постанови су-
дів про застосування цього запобіжного заходу, 
що на 1,4 % більше; задоволено 693 таких подання, 
або 1,7 % [1,7 %] від кількості винесених місцеви-
ми судами постанов про взяття під варту. Суди та-
кож розглянули 11,9 тис. подань про продовження 
строків тримання під вартою, що на 5,1 % менше; із 
них задоволено 11,5 тис., або 96,4 % [97,1 %].

У 2010 р. за результатами розгляду справ суди 
взяли під варту 8,8 тис. осіб, що на 13,4 % більше 
порівняно з 2009 р. Водночас кількість осіб, звіль-
нених з-під варти, зменшилася на 1,8  % і стано-
вила майже 6  тис., у тому числі 3,9  тис. осіб, або 
65,6  %  [62,6  %],  — у зв’язку із засудженням осо-
би до інших видів покарання, не пов’язаних із по-
збавленням волі на певний строк; 30 осіб  [37]  — 
у  зв’язку із постановленням стосовно особи 
ви  правдувального вироку. За результатами роз-
гляду апеляцій на судові рішення у кримінальних 
справах було звільнено з-під варти 594 особи [511]; 
Верховний Суд України як суд касаційної інстанції 
звільнив 34 особи [23].

Під заставу суди звільнили 109 осіб  [150], що 
на 27,3  % менше. За порушення вимог застави 
суди постановили звернути на користь держави 
90,1 тис. грн.

Суди розглянули 23,3  тис. скарг на дії орга-
нів досудового слідства, що на 2,5  % менше по-
рівняно з 2009  р., з яких задоволено 8,2  тис., або 
35,2 %  [37,4 %] від кількості розглянутих. У тому 
числі кількість розглянутих скарг на постанови 
про порушення кримінальної справи зменшилася 
на 7,4  % і становила 10,8  тис., з яких задоволено 
2,9 тис., або 26,9 % [29,3 %] від кількості розгляну-
тих. Про відмову в порушенні кримінальної спра-
ви розглянуто 10,6 тис. скарг, що на 4,6 % більше, 
із них задоволено 4,6 тис., або 43,6 % [41,7 %] від 
кількості розглянутих; про закриття справи  — 
818, що на 3,3 % менше, із них задоволено 360, або 
44 % [46,6 %].

Кількість осіб, звільнених судами від кримі-
нальної відповідальності за постановами слідчих, 
зменшилась на 34,8  % і становила 6,6  тис. Водно-
час кількість розглянутих судами постанов слід-
чих про вирішення питання щодо закриття справ 
у зв’язку із закінченням строків давності у справах 
щодо невстановлених осіб, які вчинили злочини, 
збільшилася порівняно з 2009 р. на 22,6 % і стано-
вила 139,5  тис.; із них задоволено 138,3  тис., або 
99,1 % [99,2 %] від кількості розглянутих.

Суди розглянули 10,1 тис. скарг потерпілих про 
притягнення осіб до кримінальної відповідальності 
у порядку, передбаченому ст. 27 КПК, що на 16,5 % 
більше, ніж у 2009 р., у тому числі кримінальні спра-
ви порушено за 3,2 тис. скарг, що на 2,7 % менше, або 
31,9 % [38,2 %] від кількості розглянутих; відмовле-
но у задоволенні майже за 1 тис. скарг, що також на  
12  % менше, або 9,8  %  [12,9  %]. Залишено без за-
доволення та повернено особам, які їх подали, 
5,3 тис. скарг, що на 43,2 % більше, або 52,5 % [42,7 %] 
від кількості розглянутих; прокурору за належніс-
тю надіслано 591 скаргу, що на 10,7  % більше, або 
5,8 % [6,1 %].

З метою усунення причин та умов, що сприя-
ють вчиненню злочинів, а також з інших підстав 
суди постановили майже 6,2  тис. окремих ухвал, 
що на 3,5  % більше порівняно з 2009  р.; проте їх 
частка серед справ, провадження в яких закінче-
но, — лише 3,1 % [3,2 %]. Найбільша питома вага 
окремих ухвал у судах областей: Закарпатської — 
8,8 % [9,0 %], Він ницької — 8,7 % [8,6 %], Волин-
ської — 7,2 % [9,7 %], Полтавської — 7,2 % [6,6 %]. 
Найменше на виявлені під час розгляду справ 
недоліки постановленням окремих ухвал реагу-
вали суди областей: Рівненської  — 0,9  %  [1,1  %], 
Хмельницької  — 0,9  %  [1,1  %], Тернопільської  — 
1,3 % [1,2 %], Миколаївської — 1,4 % [1,4 %], Одесь-
кої  — 1,4  %  [1,4  %], Черкаської  — 1,4  %  [2,5  %]. 
До судів надійшли повідомлення про вжиті за-
ходи за 4,2  тис. окремих ухвал, що становить 
68,1 % [70,5 %] від кількості постановлених.

Минулого року на розгляді в апеляційних за-
гальних судах по першій інстанції перебувало по-
над 1 тис. кримінальних справ, що на 22,4 % мен-
ше, ніж у 2009  р. Закінчено провадження в 845 
кримінальних справах, із яких на додаткове роз-
слідування повернено 143 справи, що на 22,2  % 
більше, або 16,9 % [12,5 %] від числа справ, про-
вадження в яких закінчено. Із постановленням 
вироку розглянуто 602 справи, що на 19  % мен-
ше, або 71,2  %  [79,3  %] від кількості тих, прова-
дження в яких закінчено. Найменша питома вага 
справ, розглянутих із постановленням вироку, в 
апеляційних загальних судах областей: Закарпат-
ської — 31,6 %, на додаткове розслідування також 
повернено 31,6 % від кількості справ, проваджен-
ня в яких закінчено; Житомирської — 52,6 %, на 
додаткове розслідування повернено  — 26,3  %; 
Херсонської — 55,2 %, повернено — 10,3 %; а та-
кож м. Києва — 54,7 %, повернено — 26,4 %.

До апеляційних загальних судів за апеляціями 
на вироки, ухвали (постанови) місцевих загальних 
судів надійшло 53,4 тис. справ та матеріалів, у тому 
числі за апеляціями на вироки — 26,8 тис. справ, що 
на 10,6 % більше, ніж у 2009 р. За апеляціями переві-
рено законність та обґрунтованість 45 тис. вироків, 
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ухвал (постанов) місцевих судів, що на 4,5 % більше; 
задоволено в 16,6 тис. кримінальних справ та мате-
ріалів, що також на 5,9 % більше.

Станом на 21 січня 2011  р. до судової палати 
у кримінальних справах Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ надійшло з апеляційних судів 148 кримі-
нальних справ, 32 із них розглянуто. З 1 листопада 
2010 р. до судової палати у кримінальних справах 
зазначеного суду надійшло майже 3  тис. касацій-
них скарг, за 843 касаційними скаргами прийнято 
рішення про витребування кримінальної справи, а 
за 1,4 тис. касаційних скарг — відмовлено в цьому. 
Надійшло 335 кримінальних справ, витребуваних 
для перевірки в касаційному порядку, із них коле-
гіями суддів розглянуто 52 справи   3.

На розгляді Верховного Суду України у 2010 р. 
перебувало 17,7 тис. кримінальних справ, касацій-
них скарг, заяв, подань, клопотань, що на 11,9  % 
менше порівняно з 2009 р. У касаційному порядку 
перевірено судові рішення в 4,4 тис. кримінальних 
справ щодо майже 7 тис. осіб; із них касаційні скар-
ги, подання задоволено стосовно 3,1 тис. осіб, що на 
12,5 % менше, ніж у 2009 р.

В апеляційному порядку скасовано і змінено 
вироки стосовно 10,7 тис. осіб, що на 10,7 % більше 
порівняно з 2009 р., або 5,6 % [6 %] від кількості тих, 
щодо яких постановлено вироки місцевими загаль-
ними судами. Найбільший відсоток скасованих та 
змінених за апеляціями вироків, як і в 2009 р., по-
становили суди м. Севастополя — 10,6 % [12,6 %], 
м. Києва — 8,7 % [9,7 %], а також областей: Закарпат-
ської — 9 % [7,7 %], Вінницької — 7,4 % [7,2 %], Жи-
томирської — 7 % [7,1 %], Київської — 6,9 % [9,7 %]. 
У тому числі за апеляціями скасовано вироки щодо 
6,8 тис. осіб, або 3,6 % [3,9 %]. Найчастіше підстава-
ми для скасування вироків в апеляційному порядку 
були істотні порушення вимог кримінально-проце-
суального закону (ст. 370 КПК) — стосовно 2,7 тис. 
осіб, або 39,1  %  [40,1  %] від кількості тих, щодо 
яких вироки скасовано, із них порушення права 
обвинуваченого на захист — стосовно 300 осіб, або 
4,4 % [5,9 %]; однобічність або неповнота дізнання, 
досудового чи судового слідства (ст. 368 КПК)  — 
стосовно 1,8 тис. осіб, або 25,8 % [27,1 %].

Із направленням справи на новий судовий роз-
гляд в апеляційному порядку скасовано вироки 
стосовно 4,3  тис. осіб, або 63,2  %  [62  %] від кіль-
кості усіх осіб, щодо яких вироки скасовано. Вер-
ховний Суд України скасував ухвали апеляційних 
судів з направленням справ на новий апеляційний 
розгляд стосовно 374 осіб, або 24 % [20,8 %] від усіх 
скасованих. Найчастіше направляли справи на но-

3 Див.: Ексклюзивне інтерв’ю Л. Ф е с е н к а  «Спільна справа об’єднує» // «Закон і Бізнес». — 
19—25 лютого 2011р. — № 8. — С. 1, 4, 5. Інших статистичних даних щодо перегляду Вищим 
спеціалізованим судом України  з розгляду цивільних і кримінальних справ судових рішень 
у касаційному порядку на час підготовки матеріалу не було.

вий розгляд до апеляційних судів областей: Дні-
пропетровської  — 48,8  %  [23,3  %], Запорізької  — 
46,8  %  [17,9  %], Житомирської  — 43,5  %  [11,1  %], 
Чернігівської — 40,7 % [36,4 %].

За апеляціями з поверненням справи публічно-
го обвинувачення на додаткове розслідування через 
неповноту досудового слідства скасовано вироки 
стосовно 1,4 тис. осіб, або 21 % [21,1 %] від кількості 
усіх осіб, щодо яких вироки скасовано.

Апеляційні загальні суди постановили свої ви-
роки, скасувавши вирок місцевого суду, стосовно 
893 осіб, що на 12,9 % більше, або 13 % [12,6 %] від 
кількості тих, щодо яких вироки скасовано. У тому 
числі через необхідність застосування більш суво-
рого покарання апеляційні інстанції постановили 
нові вироки стосовно 673 осіб, або 75,4 % [71,9 %]; 
у зв’язку з необхідністю застосування закону про 
більш тяжкий злочин чи збільшення обсягу обви-
нувачення  — стосовно 94 осіб, або 10,5  %  [9,7  %] 
від кількості осіб, щодо яких постановлено нові ви-
роки. Водночас Апеляційний суд Одеської області 
не постановив жодного свого вироку. Найменший 
відсоток нових вироків постановили апеляційні за-
гальні суди областей: Луганської — стосовно п’яти 
осіб, або 1,5 % [11 осіб, або 2,9 %]; Рівненської — сто-
совно шести осіб, або 4,6 % [вісім осіб, або 10,5 %].

За відсутності події або складу злочину в спра-
вах публічного обвинувачення із закриттям прова-
дження у справі скасовано вироки стосовно 27 [28] 
осіб, або 0,4 % [0,4 %] від загальної кількості скасо-
ваних в апеляційному порядку.

В апеляційному порядку змінено вироки сто-
совно 3,9 тис. осіб, що на 13 % більше, або 2 % [2,1 %] 
від постановлених по першій інстанції; із них без 
змін кваліфікації злочину з пом’якшенням пока-
рання змінено вироки стосовно 2,1  тис. осіб, або 
53,9 % [50,7 %] від усіх змінених.

Минулого року в апеляційному порядку ви-
правдувальні вироки скасовано стосовно 227 осіб; 
із них із направленням справи на додаткове роз-
слідування — стосовно 66 осіб, або 18,5 % [16,6 %] 
від кількості тих, щодо яких місцеві загальні суди 
постановили виправдувальні вироки у справах пу-
блічного обвинувачення; постановлено новий ви-
рок у зв’язку зі скасуванням необґрунтованого ви-
правдувального вироку стосовно 15 осіб, із них у 
справах публічного обвинувачення — стосовно 13 
осіб, або 3,7 % [2,6 %] від кількості виправданих осіб 
місцевими загальними судами.

Апеляційні загальні суди постановили 764 
окремі ухвали, що на 14,4 % менше, ніж у 2009 р., із 
них за виявленими фактами порушення закону, до-
пущеними суддями місцевих судів, — 378 окремих 
ухвал, що також на 22,2 % менше.

Верховний Суд України у касаційному по-
рядку скасував і змінив вироки стосовно 2,1  тис. 
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осіб, або 1,1 % [1,3 %] від кількості тих, щодо яких 
суди по першій інстанції постановили вироки. 
Найчастіше за касаційними скаргами перегля-
далися вироки, постановлені судами м. Севасто-
поля  — 2,2  %  [2,8  %], а також судами областей: 
Чернівецької — 2,3 % [2,3 %], Івано-Франківської — 
2,1 % [2,5 %], Херсонської — 1,9 % [2,3 %].

У касаційному порядку Верховний Суд України 
перевірив вироки у кримінальних справах стосов-
но 141 особи, засудженої до довічного позбавлення 
волі за умисне вбивство за обтяжуючих обставин. 
Стосовно 110 засуджених вироки залишено без змін, 
скасовано — стосовно 17 осіб. Довічне позбавлення 
волі замінено на позбавлення волі на певний строк  
без перекваліфікації злочину 12 особам, із переквалі-
фікацією злочину — двом особам. У порядку виключ-
ного провадження було розглянуто справи стосовно 
11 осіб, засуджених до довічного позбавлення волі 
за умисне вбивство за обтяжуючих обставин; із них 
стосовно двох осіб вироки залишено без змін, ска-
совано  — стосовно двох осіб. Довічне позбавлення 
волі замінено на позбавлення волі на певний строк 
без перекваліфікації злочину сімом засудженим.

Кількість осіб, засуджених за вироками, що на-
брали законної сили, у 2010 р. порівняно з 2009 р. 
збільшилась на 15,3 % і становила 168,8 тис. У тому 
числі за вчинення тяжких та особливо тяжких зло-
чинів засуджено 63,7 тис. осіб, що також на 16,4 % 
більше, або 37,7 % [37,4 %] від числа всіх засудже-
них. Водночас продовжує зменшуватись як кіль-
кість осіб, так і питома вага засуджених за вчинення 
злочинів невеликої тяжкості — засуджено 25,9 тис. 
осіб, що на 3,3 % менше, або 15,4 % [18,3 %].

Минулого року на 50,4 % збільшилася кількість 
засуджених за вчинення злочинів проти власності 
й становила 84,7 тис. осіб; їх частка в структурі всіх 
засуджених становить 50,2 % [38,5 %], тобто кожний 
другий. Зокрема, за крадіжку чужого майна засудже-
но 61 тис. осіб, що на 86,3 % більше, ніж у 2009 р., або 
36,2 % [22,4 %], що пов’язано зі змінами у законодав-
стві (Закон від 4 червня 2009 р. № 1449-VI «Про вне-
сення змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення та Кримінального кодексу Украї-
ни щодо посилення відповідальності за викрадення 
чужого майна»; далі — Закон № 1449-VI). Водночас 
зменшилась кількість засуджених за вчинення зло-
чинів: у сфері обігу наркотичних засобів, психотроп-
них речовин, їх аналогів або прекурсорів засуджено 
27 тис. осіб, що на 12,8 % менше, а їх частка становила 
16 % [21,2 %]; за вчинення злочинів проти життя та 
здоров’я особи засуджено 12 тис. осіб, що також на 
3,1 % менше, або 7,1 % [8,5 %].

Вчинили злочини у стані алкогольного чи нарко-
тичного сп’яніння 45,9 тис. осіб, або 27,2 % [26,6 %], 
тобто як і в 2009  р., більш ніж кожний четвертий 
засуджений.

Засуджено 815 осіб за вчинення злочинів у скла-
ді організованої групи чи злочинної організації, що 
на 7 % більше.

На час вчинення злочину ніде не працювали і 
не навчалися чи перебували на обліку в державній 
службі зайнятості 120,2 тис. осіб, що на 16,3 % біль-
ше порівняно з 2009  р., або 71,2  %  [70,6  %], тобто 
понад дві третини всіх засуджених, із них: раніше 
судимі — 34,6 тис. осіб, що на 14,5 % більше, але їх 
частка в загальній кількості засуджених залишила-
ся стабільною і становила 20,5 % [20,6 %]; перебу-
вали на обліку в службі зайнятості 5,3 тис. осіб, що 
також на 18,2 % більше, або 3,1 % [3 %].

Були раніше судимими і мали не зняту або непо-
гашену судимість 41,5 тис. осіб, або 24,6 % [25,1 %], 
тобто майже кожен четвертий від загальної кіль-
кості засуджених, що на 12,9 % більше, ніж у 2009 р.; 
із них раніше були звільнені умовно-достроково 
9,7 тис. осіб, або 23,2 % [24,6 %].

За вчинення всіх видів злочинів у 2010 р. засу-
джено 22,1  тис. жінок, що на 18,9  % більше, ніж у 
2009 р., або 13,1 %  [12,7 %] від загальної кількості 
засуджених.

Кількість осіб, засуджених за вчинення злочи-
нів у неповнолітньому віці, збільшилася на 27,2 % 
і  становила 10,9  тис.; їх частка в числі всіх засу-
джених також дещо збільшилася  — 6,4  %  [5,8  %]. 
У тому числі у віці від 14 до 16 років вчинили зло-
чини майже 3  тис. осіб, що на 38,9  % більше, або 
27,5  %  [25,2  %] від кількості засуджених неповно-
літніх. За тяжкі та особливо тяжкі злочини засудже-
но 6,6 тис. осіб, або 60,4 % [67,6 %]. До позбавлення 
волі на певний строк засуджено 2 тис. неповноліт-
ніх осіб, що на 7,6 % більше, або 18,7 % [22 %]. Суди 
звільнили від відбування покарання з випробуван-
ням 7,6 тис. підлітків, або 69,4 % [66,4 %] від засу-
джених неповнолітніх. Суди застосували примусові 
заходи виховного характеру стосовно 2,3 тис. непо-
внолітніх осіб, що на 26,5 % більше.

Минулого року суди закрили провадження у 
справах стосовно 21,9 тис. осіб, що на 29,6 % менше, 
ніж у 2009  р. Зокрема, звільнено від кримінальної 
відповідальності у зв’язку: з примиренням винного 
з потерпілим майже 4 тис. осіб, або 18 % [12,4 %] від  
числа тих, щодо яких справи закрито; зі зміною об-
становки — 3,4 тис. осіб, або 15,4 % [10,9 %]; з дійовим 
каяттям — 3,2 тис., або 14,5 % [9,3 %]; з амністією — 
2,7 тис. осіб, або 12,3 % [41,9 %]; із передачею особи 
на поруки — 2,1 тис., або 9,4 % [5,5 %]. У тому числі 
у справах публічного обвинувачення було закрито 
провадження стосовно 19,8  тис. осіб  [28,5  тис.], із 
них у зв’язку з примиренням винного з потерпі-
лим — 2,5 тис. осіб, або 12,7 % [8,5 %]. За відсутності 
події або складу злочину суди закрили проваджен-
ня у справах публічного обвинувачення стосовно 
50 осіб [69].
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Суди виправдали за вироками, що набрали 
законної сили, 315 осіб, із них 231 особу  [190]  — 
у  справах, які порушуються не інакше як за скар-
гами потерпілих; 84 особи [94] — у справах публіч-
ного обвинувачення. Примусові заходи медичного 
характеру застосовано до 1,1 тис. неосудних осіб.

Статистичні дані свідчать про те, що у 2010  р. 
збереглася тенденція до гуманізації призначення 
судами кримінального покарання особам, визна-
ним винними у вчиненні злочинів. Так, за виро-
ками, що набрали законної сили, штраф як основ-
не покарання накладено на 25,1  тис. осіб, що на 
16,8 % більше, ніж у 2009 р., або 14,9 % [14,7 %] від 
загальної кількості засуджених. Громадські роботи 
призначено 11,2  тис. осіб, що на 44,4  % більше; їх 
питома вага від загальної кількості засуджених ста-
новить 6,6 % [5,3 %]; виправні роботи застосовано 
до 1,1 тис. осіб, що на 5,3 % більше, або 0,7 % [0,7 %]; 
арешт — до 5,9 тис. осіб, що на 30,8 % більше, або 
3,5 % [3,1 %], тоді як обмеження волі — до 3,6 тис. 
осіб, або 2,1 % [2,5 %], що на 0,2 % менше.

До позбавлення волі на певний строк засуджено 
40,8 тис. осіб, що на 15 % більше порівняно з 2009 р., 
але їх частка від загальної кількості засуджених ста-
новить 24,2 % [24,3 %]; у тому числі понад дві трети-
ни серед засуджених до цього виду покарання, або 
69,4 % [69,9 %] становлять особи, засуджені за вчи-
нення тяжких та особливо тяжких злочинів. Так, за 
тяжкі та особливо тяжкі злочини позбавлення волі 
на певний строк застосовано до 28,3  тис. осіб, що 
на 14,3  % більше; їх частка серед осіб, засуджених 
за ці види злочинів, дещо зменшилась і становила 
44,5 % [45,3 %]. Найчастіше таке покарання засто-
совували суди м. Києва — 60,8 % [62,7 %], областей: 
Донецької — 60,1 % [59,9 %], Дніпропетровської — 
55 % [55,3 %], Херсонської — 53,5 % [51,5 %], а також 
АР Крим — 53,4 % [60,6 %].

Зокрема, до позбавлення волі засуджено за вчи-
нення таких злочинів: умисне вбивство — 1,7 тис. 
осіб, або 94 % [94 %] від усіх засуджених за цей зло-
чин; бандитизм — 20 осіб, або 100 % [100 %]; роз-
бійний напад  — 3,1  тис. осіб, або 82,5  %  [79,7  %]; 
зґвалтування  — 372 особи, або 83,2  %  [78,9  %]; 
торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо 
людини  — 60 осіб, або 63,2%  [44,6  %]; заподіяння 
умисних тяжких тілесних ушкоджень  — 2,1  тис. 
осіб, або 65,1  %  [63,9  %]; незаконне виробництво, 
виготовлення, придбання, зберігання, переве-
зення, пересилання чи збут наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів  — 3  тис. 
осіб, або 54,6  %  [46,9  %]; катування  — 14 осіб, 
або 53,8  %  [36,4  %]; грабіж  — 5,4  тис. осіб, або 
46,6 % [43,7 %].

Більш м’яке покарання, ніж це передбачено за-
коном, з урахуванням особи винного і наявності 
кількох обставин, що пом’якшують покарання та іс-

тотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочи-
ну, у 2010 р. суди призначили майже 12 тис. особам, 
або 7,1 % [7,9 %] від загальної кількості засуджених.

Від відбування покарання суди звільни-
ли 80,8  тис. засуджених, що на 11,8  % більше, або 
47,9 % [49,3 %] від загальної кількості засуджених; 
із них майже 80 тис. осіб — з випробуванням, або 
47,4  %  [48,2  %]. У тому числі за вчинення тяжких 
злочинів звільнено від відбування покарання з ви-
пробуванням 32,2  тис. засуджених, що на 20,5  % 
більше, ніж у 2009 р., а за особливо тяжкі — понад 
1 тис. осіб, що на 19,8 % менше.

Суди застосували конфіскацію майна як додат-
кове покарання до 5,4 тис. засуджених, що на 11 % 
більше, або 41 % [36 %] від кількості засуджених за 
статтями Кримінального кодексу України, санкцією 
яких передбачено застосування конфіскації; по-
збавлення права обіймати певні посади або займа-
тися певною діяльністю — до 4,3 тис., що на 17,1 % 
більше порівняно з 2009 р., але їх частка від кількос-
ті всіх засуджених стабільна — 2,5 % [2,5 %].

Розгляд цивільних справ
До місцевих загальних судів по першій інстанції 

у 2010 р. надійшло 2 млн 478,6 тис. заяв від грома-
дян і юридичних осіб про захист їхніх прав і свобод, 
що на 30,1  % більше порівняно з 2009  р. Суди за-
кінчили провадження в 2 млн 548,2 тис. цивільних 
справ та матеріалів, або 89,4 % [83,1 %] від кількості 
тих, що перебували на розгляді, що на 39,3 % біль-
ше, ніж у 2009 р. У тому числі з ухваленням рішення 
розглянуто 1 млн 398 тис. справ позовного та окре-
мого провадження, що на 52,7 % більше.

Збільшення кількості справ та матеріалів ци-
вільної юрисдикції в основному відбулося за 
рахунок розгляду судами спорів щодо призна-
чення, обчислення, перерахунку, здійснення, на-
дання, одержання пенсійних виплат, соціальних 
виплат непрацездатним громадянам, виплат за 
загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням та інших соціальних виплат, соціаль-
них послуг, допомоги, захисту, пільг, речового май-
на, пайків або грошової компенсації (далі — справ 
щодо соціальних виплат). Так, згідно з даними 
ДСА, у провадженні місцевих загальних судів було 
634,4 тис. справ зазначених категорій, із яких суди 
розглянули 607,8 тис., у тому числі з ухваленням рі-
шення — 506,9 тис. справ, або 83,4 % від кількості 
розглянутих.

У тому числі на 15,7  % збільшилася кількість 
заяв про видачу судового наказу, що перебували 
на розгляді судів у 2010  р. Місцеві загальні суди 
минулого року видали, за винятком скасованих, 
378,8 тис. судових наказів, що на 12,8 % більше, ніж 
у 2009 р. Водночас значно зменшилась їх кількість 
у судах областей: Івано-Франківської — у 3,9 раза, 
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Одеської  — у 1,8 раза, Закарпатської  — на 29,5  %, 
Львівської — на 25,5 %. Найбільше видано судових 
наказів на вимогу, яка ґрунтується на правочині, 
вчиненому в письмовій формі,  — 294,9  тис., або 
77,9 %  [86,4 %] від кількості виданих, що на 1,7 % 
більше порівняно з 2009 р. На вимогу про стягнення 
нарахованої, але не виплаченої працівникам суми 
заробітної плати, було видано 40,7 тис. судових на-
казів, що на 7 % більше, але їх частка від кількості ви-
даних дещо зменшилась і становила 10,7 % [11,3 %]. 
Задоволено вимоги про стягнення нарахованої за-
робітної плати в сумі 212 млн 475 тис. грн.

Також на 39,3 % збільшилася кількість заяв по-
зовного та окремого провадження, за якими суди 
відкрили провадження у справах, що становить  
1 млн 669 тис., а їх частка від кількості розглянутих 
заяв — 88,6 % [89,1 %]; відмовили у відкритті — за 
73,6 тис., або 3,9 % [1,2 %]; з різних підстав поверну-
ли позивачам 141,3 тис. заяв, або 7,5 % [9,7 %], із них 
95,1 тис., або 67,3 % [78,6 %] — у зв’язку з неусунен-
ням виявлених у заявах недоліків.

Суди закінчили провадження в 1 млн 756,3 тис. 
цивільних справ позовного та окремого прова-
дження, що на 52,2  % більше, ніж у 2009  р., або 
87,6  %  [78,2  %] від тих, що перебували на розгля-
ді. Водночас на 6,9  % зменшилась кількість справ 
окремого провадження, зокрема, суди розглянули 
79,3 тис. таких справ.

Ухвалено рішення у 1 млн 398 тис. справ, із них 
у 70,4 тис. справ окремого провадження, а їх частка 
серед кількості справ, розглянутих з ухваленням рі-
шення, становила 5 % [8,3 %]. Заявлені вимоги задо-
волено у 1 млн 292,2 тис. справ, або 92,4 % [90,7 %] 
від загальної кількості тих, що розглянуті з ухвален-
ням рішення. Заочне рішення ухвалено у 293,7 тис. 
справ, або 22,1 % [29,5 %] від кількості справ позов-
ного провадження, розглянутих з ухваленням рі-
шення, з яких ці ж суди скасували 13,8 тис. заочних 
рішень, або 4,7 % [3,5 %] від ухвалених.

У 2010  р. порівняно з 2009  р. дещо поліпши-
лась ситуація з оперативністю розгляду цивільних 
справ. Так, з порушенням строків розгляду, визна-
чених положеннями ст. 157 ЦПК, місцеві загальні 
суди розглянули 213 тис. цивільних справ позовно-
го та окремого провадження, що на 35,4 % більше, 
ніж у 2009 р.; але їх питома вага від числа всіх роз-
глянутих зменшилась і становила 12,1 % [13,6 %]. 
Найчастіше порушували процесуальні стро-
ки розгляду цивільних справ суди м. Києва  — 
29,8 % [25,8 %], м. Севастополя — 28,7 % [25,9 %], 
областей: Сумської  — 31,6  %  [19,9  %], Дніпро-
петровської  — 27,9  %  [30,1  %], Харківської  — 
22,5 % [22,9 %], Кіровоградської — 22,1 % [20 %], а 
також АР Крим — 25,5 % [32,4 %].

З порушенням триденного строку (ч. 1 ст. 102 
ЦПК) видано 11 тис. судових наказів, що на 23,4 % 

більше; частка судових наказів, виданих з порушен-
ням строку, також дещо збільшилась і становить 
2,8 % [2,5 %] від їх загальної кількості. Найбільший 
відсоток порушень процесуальних строків зафіксо-
вано в судах м. Києва  — 14,9  %  [16,2  %], м. Севас-
тополя  — 6,4  %  [13,1  %], областей: Черкаської  — 
10,4  %  [1,6  %], Одеської  — 7,1  %  [3,7  %], а також 
АР Крим — 5,4 % [5,6 %]. З порушенням п’ятиденного 
строку (ч. 1 ст. 106 ЦПК) скасовано 663 судових на-
казів, або 3,2 % [1,4 %] від числа скасованих.

Найчастіше до порушення строків розгляду ци-
вільних справ у 2010 р., як і в попередньому, призво-
дили: неявка до суду однієї зі сторін або будь-кого з 
інших учасників процесу, про яких немає відомо-
стей, що їм вручено судові повістки (ухилення осіб 
від одержання повісток, відсутність зворотних по-
відомлень про вручення судової повістки), було від-
кладено розгляд 62,9 тис. справ, або 47,5 % [45,1 %] 
від кількості тих справ, провадження в яких від-
кладено; через неявку належно повідомлених про 
місце і час розгляду справи свідків, сторін та їхніх 
представників, інших учасників процесу  — від-
кладено розгляд 38,2 тис. справ, або 28,8 % [29,3 %]; 
тривале проведення експертиз; необґрунтовано ве-
ликі перерви між судовими засіданнями; неналеж-
ний рівень вивчення та підготовки справи до роз-
гляду; застосування судами не в повній мірі заходів 
процесуального примусу до осіб, які перешкоджа-
ють здійсненню цивільного судочинства. Зокрема, 
через неявку свідків відкладено розгляд 7,5  тис. 
справ, або 5,6 % [5,9 %] від загальної кількості тих, 
провадження в яких відкладено, а судами постанов-
лено лише 95 ухвал про їх привід, що на 32,1 % мен-
ше, ніж у 2009 р.

Статистичні дані свідчать про зменшення в 
2010  р. як кількості, так і питомої ваги нерозгля-
нутих судами цивільних справ від кількості тих, 
що перебували в провадженні судів. Так, минуло-
го року суди не розглянули (без урахування справ, 
провадження в яких зупинено) 225,8 тис. справ, що 
на 24,9 % менше, ніж у 2009 р., також зменшилася 
їх частка від кількості тих, що перебували на роз-
гляді, — 11,3 % [20,4 %]; у тому числі у строк понад 
три місяці не розглянуто майже 64 тис. цивільних 
справ, що на 18,1 % менше, або 3,2 % [5,3 %]. Через 
неодноразове відкладення розгляду залишилися 
невирішеними понад один рік 17  тис. цивільних 
справ позовного провадження, або 0,9 % [1,1 %] від 
кількості тих, що перебували в провадженні. Най-
більший відсоток таких справ зафіксовано у судах 
м. Севастополя — 5,5 % [2,9 %], а також областей: 
Одеської  — 4,4  %  [3,7  %], Дніпропетровської  — 
3,6 % [4,8 %], Закарпатської — 2,3 % [0,6 %], Івано-
Франківської — 2,1 % [1,6 %].

Виявивши під час розгляду справи порушення 
закону, для вжиття заходів з усунення встановле-
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них причин та умов, що сприяли вчиненню право-
порушення, суди постановили і надіслали відпо-
відним особам 1,3 тис. окремих ухвал, що на 17,2 % 
більше, ніж у 2009 р., але їх питома вага від кіль-
кості справ, розглянутих з ухваленням рішення, 
залишилася незначною і становила 0,1  %  [0,1  %]. 
Надійшло 628 повідомлень про вжиті заходи за за-
значеними ухвалами, або 46,8 % [58,5 %] від поста-
новлених ухвал.

На розгляді місцевих загальних судів пере-
бувало 6,6  тис. заяв про перегляд судових рішень, 
ухвал чи судових наказів у зв’язку з нововиявлени-
ми обставинами, що на 3,7 % більше, ніж у 2009 р. 
Суди розглянули 5  тис. таких заяв, що також на 
3,1  % більше, із них задоволено 2,5  тис. заяв, або 
49,3 % [50,7 %] від розглянутих. Зокрема, скасова-
но: 2,3  тис. рішень, що на 21,1  % більше, проте їх 
частка від кількості справ, розглянутих з ухвален-
ням рішення, залишилася стабільною і станови-
ла 0,2 % [0,2 %]; 112 судових наказів, що в 4,2 раза 
менше, або 0,03 % [0,1 %] від кількості виданих, та 
96 ухвал, що також на 28,9 % менше.

Кількість апеляційних скарг на судові рішення 
місцевих загальних судів, що надійшли до апеля-
ційних загальних судів, у 2010 р. порівняно з 2009 р. 
збільшилася втричі та становила 384,2 тис., із яких 
253,5 тис., або 66 % — справ за апеляційними скар-
гами на судові рішення у справах щодо соціальних 
виплат. За апеляційними скаргами на рішення та 
ухвали загальних місцевих судів минулого року 
розглянуто 198,4 тис. справ, або 50,1 % [68,3 %] від 
числа тих, що перебували у провадженні (без ураху-
вання повернених та залишених без розгляду).

У тому числі до апеляційних загальних судів у 
2010 р. надійшло 341,7 тис. справ за апеляційними 
скаргами тільки на рішення місцевих загальних су-
дів, їх питома вага від кількості справ, розглянутих 
з ухваленням рішення, становить 24,4  %  [8,2  %]. 
Розглянуто 169,8 тис. цивільних справ, що у 2,9 раза 
більше, але їх частка від тих, що перебували у про-
вадженні, зменшилась і становила 48,5 % [70,4 %], 
з яких апеляційні скарги на рішення задоволено в 
39,7 тис. справ, або 23,4 % [47,4 %] від кількості роз-
глянутих.

Збільшилась як кількість, так і питома вага 
справ за апеляційними скаргами на судові рішен-
ня, що були призначені до розгляду з порушенням 
строків, встановлених положеннями ч. 2 ст.  302 
ЦПК (сприяли цьому і зміни, внесені згідно із За-
коном № 2453-VІ, — сім днів після закінчення дій 
з підготовки справи до розгляду). Так, з порушен-
ням зазначеного строку призначено до розгляду 
20,8  тис. справ, що майже втричі більше, ніж у 
2009 р., або 9,4 % [7,8 %] від кількості тих, в яких 
апеляційні скарги прийнято до розгляду. Залиши-
лися нерозглянутими 85,7 тис. справ за апеляцій-

ними скаргами, або 21,6 % [9,6 %] від тих, що пере-
бували у провадженні апеляційних судів.

У 2010  р. в апеляційному порядку скасовано і 
змінено 54,7 тис. судових рішень (рішень, ухвал) у 
цивільних справах, що на 32,4 % більше порівняно 
з 2009 р., із них скасовано і змінено 39,7 тис. рішень 
у цивільних справах, що на 45,5  % більше, але їх 
частка від кількості ухвалених місцевими загаль-
ними судами рішень дещо зменшилась і становить 
2,8 % [3 %]. Найбільший відсоток скасованих і змі-
нених рішень, ухвалених судами областей: Херсон-
ської — 8,3 % [4,1 %], Рівненської — 8,1 % [3,1 %], 
Миколаївської — 7,6 % [3,1 %], а також м. Києва — 
6 % [5 %] та АР Крим — 5,8 % [5,6 %].

У тому числі скасовано 29,1  тис. рішень міс-
цевих загальних судів у цивільних справах, що на 
28,7  % більше, ніж у 2009  р. За результатами роз-
гляду апеляційних скарг апеляційні суди з роз-
гляду цивільних та кримінальних справ ухвалили 
20,6 тис. нових рішень, що на 78 % більше; їх питома 
вага від усіх скасованих становила 70,8 % [51,2 %]. 
Зокрема, у  II  півріччі 2010 р. ухвалено 12,9 тис. но-
вих рішень, або 81 % від числа скасованих у зазначе-
ному звітному періоді. Із направленням справи на 
новий судовий розгляд скасовано 5,5  тис. рішень, 
що на 41,4 % менше, або 18,9 % [41,6 %] від усіх ска-
сованих в апеляційному порядку, із них у  II півріч-
чі 2010 р. — всього 908 рішень; із закриттям прова-
дження в справі — 2,5 тис. рішень, що вдвічі більше, 
або 8,7 % [5,5 %].

Також в апеляційному порядку скасовано та 
змінено 15  тис. ухвал місцевих загальних судів у 
цивільних справах, або 2,1 % [2,7 %] від числа по-
становлених, із них: скасовано 14,6  тис., у тому 
числі з прийняттям нової ухвали (вирішенням пи-
тання по суті)  — 2,7  тис., або 18,8  %  [17,6  %] від 
скасованих; змінено 391, або 0,05 % [0,07 %] від по-
становлених.

Апеляційні загальні суди постановили 597 
окремих ухвал, що на 29,4  % менше, ніж у 2009  р. 
У тому числі щодо порушення норм права та поми-
лок, допущених судом першої інстанції, — 420, що 
також на 28,1  % менше; із них найбільше  — щодо 
порушень, допущених місцевими загальними суда-
ми областей: Донецької — 96, Одеської — 55, а та-
кож АР Крим — 68.

До судової палати у цивільних справах Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ станом на 21 січня 2011 р. на-
дійшло майже 11,5 тис. касаційних скарг. Із них за 
1,6 тис. скарг — касаційне провадження відкрито та 
витребувано справи; за 2,7 тис. скарг — відмовлено 
у відкритті провадження. Надійшло на розгляд 815 
цивільних справ, витребуваних для перевірки в ка-
саційному порядку, із яких 187 розглянуто   4.
4 Див.: Ексклюзивне інтерв’ю Л .  Ф е с е н к а  «Спільна справа об’єднує».  — Та м  с а м о .
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У 2010 р. на розгляді Судової палати у цивільних 
справах Верховного Суду України у касаційному по-
рядку за нововиявленими та винятковими обстави-
нами перебувало 69,8 тис. справ та матеріалів. У тому 
числі на розгляді перебувало 64,9  тис. касаційних 
скарг, що порівняно з 2009 р. майже вдвічі більше, з 
яких розглянуто, не враховуючи повернених та пе-
реданих до інших судів, 30,7 тис. касаційних скарг; із 
них за 9,6 тис. — касаційне провадження відкрито; 
відмовлено у відкритті за 21 тис. Кількість касацій-
них скарг збільшилася за рахунок оскарження рі-
шень у цивільних справах, пов’язаних із соціальними 
виплатами (надійшло 31,8  тис.). На кінець року за-
лишилися нерозглянутими 23 тис. касаційних скарг, 
або 35,5 % [4,4 %] від кількості тих, що перебували на 
розгляді, з яких 21,5 тис. — у справах, пов’язаних із 
соціальними виплатами. Попередній розгляд за ка-
саційними скаргами проведено у 8,3 тис. цивільних 
справ, або 78,7 %  [88,4 %] від кількості тих, що пе-
ребували на розгляді; майже у 4 тис. справ касаційні 
скарги відхилено із залишенням судового рішення 
без змін; скасовано 76 судових рішень з передачею 
справи на новий розгляд. Колегіями у складі п’яти 
суддів Верховного Суду України розглянуто 3,8 тис. 
справ; із них у 3,2 тис. касаційні скарги задоволено.

Усього Верховний Суд України у касаційному по-
рядку скасував і змінив 3,3 тис. судових рішень, або 
1,8 % [4,6 %] від кількості тих, що розглядалися в апе-
ляційному порядку в 2010  р. Найбільший відсоток 
скасовано і змінено судових рішень, ухвалених суда-
ми областей: Закарпатської — 4,2 % [5,4 %], Одесь-
кої — 3,9 % [4,9 %], Вінницької — 3,5 % [4,8 %], Львів-
ської — 3,4 % [3,3 %], а також м. Києва — 3,4 % [4,7 %]. 
У тому числі із передачею цивільних справ на новий 
розгляд скасовано 2,6 тис. судових рішень. Колегіями 
в складі п’яти суддів Верховного Суду України ска-
совано із передачею на новий апеляційний розгляд 
1,2 тис. судових рішень; із залишенням в силі судових 
рішень місцевих загальних судів скасовано 358 судо-
вих рішень апеляційної інстанції — 326 рішень і 32 
ухвали; ухвалено 257 нових рішень.

Крім того, у провадженні Верховного Суду Украї-
ни на виконання положень статей 353—3607 ЦПК 
перебувало сім заяв про перегляд судового рішення 
у цивільних справах з мотивів неоднакового засто-
суванням судом (судами) касаційної інстанції одних 
і тих самих норм матеріального права, що потягло 
ухвалення різних за змістом судових рішень у поді-
бних правовідносинах. Відкрито провадження у спра-
ві за сімома заявами. Призначено до розгляду та роз-
глянуто одну справу; у задоволенні заяви відмовлено.

Розгляд адміністративних справ
На розгляді в окружних адміністративних та 

місцевих загальних судах (далі  — судах) у 2010  р. 
перебувало 2 млн 99,6  тис. позовних заяв, адміні-

стративних справ, клопотань, заяв про перегляд су-
дових рішень за нововиявленими обставинами, що 
на 23,9 % більше порівняно з 2009 р. Суди розгля-
нули (з урахуванням позовних заяв, які у зв’язку зі 
змінами у законодавстві передавалися з одного міс-
цевого суду до іншого) 1 млн 762,4 тис. адміністра-
тивних справ та матеріалів, що на 21,7 % більше, або 
83,9 % [85,5 %] від кількості тих, що перебували на 
розгляді.

У тому числі суди закінчили провадження в 
1  млн 629,3  тис. адміністративних справ, що та-
кож на 25,7 % більше, а їх питома вага від кількос-
ті справ, що перебували на розгляді, становила 
84,9  %  [85,6  %]. Водночас місцеві загальні суди за-
кінчили провадження в 1 млн 386,6 тис. адміністра-
тивних справ, що на 37,2 % більше, ніж у 2009 р., а 
окружні суди — 242,7 тис. справ, що на 14,9 % менше.

У 2010 р., як і в попередні роки, найбільшу част-
ку в структурі адміністративних справ, проваджен-
ня в яких закінчено, становили справи зі спорів 
фізичних чи юридичних осіб із суб’єктами владних 
повноважень, у тому числі їх органів на місцях, щодо 
оскарження їхніх правових актів індивідуальної дії, 
дій або бездіяльності (крім тих, що пов’язані з пу-
блічною службою) — 85,9 % [88,8 %] від усіх розгля-
нутих адміністративних справ, або 1 млн 400,3 тис. 
Переважну більшість із них, або 77,3 % [68,4 %] ста-
новили справи зі спорів за позовами до Пенсійного 
фонду України та його управлінь — 1 млн 82,2 тис., 
зокрема, щодо призначення та перерахунку пенсій 
дітям війни — 969,4 тис.; за позовами до Міністер-
ства внутрішніх справ України (далі  — МВС)  — 
193,8 тис., або 13,8 % [10,5 %]. Справи за звернен-
нями суб’єкта владних повноважень та їх органів 
на місцях становлять 11,3 % [10,7 %] від загальної 
кількості усіх адміністративних справ, проваджен-
ня в яких закінчено, розглянуто 184,2  тис., з яких 
115  тис. справ, або 62,4  %  [51,8  %]  — за позовами 
Державної податкової адміністрації України.

Із прийняттям постанови суди розглянули 
1  млн 514,4  тис. адміністративних справ, що на 
27,3  % більше порівняно з 2009  р.; позови задово-
лено в 1 млн 427,8 тис. справ, або 94,3 % [93,4 %] від 
розглянутих із прийняттям постанови.

У 2010  р. дещо поліпшилася оперативність 
розгляду судами адміністративних справ. Так, із 
порушенням строків, передбачених положення-
ми КАС, суди розглянули 169,5  тис. адміністра-
тивних справ, що на 24,2  % менше порівняно з 
2009  р., або 10,4  %  [17,3  %] від числа тих, прова-
дження в яких закінчено. Із них місцеві загаль-
ні суди порушили терміни розгляду в 104,5  тис. 
справ, або 7,5  %  [11,4  %]; окружні адміністра-
тивні суди  — у 65  тис. справ, або 26,8  %  [38  %]. 
Найбільша частка розглянутих із порушенням 
строків справ у місцевих загальних судах облас-
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тей: Житомирської — 27,8 % [12,3 %], Сумської — 
22 % [22,6 %] та м. Севастополя — 22,7 % [22,7 %], 
а також в окружних адміністративних судах об-
ластей: Одеської — 82,9 % [79 %], Закарпатської — 
62,6  %  [70,1  %], Херсонської  — 46  %  [50,2  %] та  
АР Крим — 48 % [20,1 %].

Водночас збільшилася як кількість, так і питома 
вага нерозглянутих адміністративних справ. Так, у 
2010 р. залишилися нерозглянутими, без урахуван-
ня справ, провадження в яких зупинено, 274,9 тис. 
адміністративних справ, що на 31,3 % більше порів-
няно з 2009  р., їх частка від тих, що перебували в  
провадженні, становила 14,3 % [13,8 %]. У тому чис-
лі кількість нерозглянутих адміністративних справ 
у строк понад два місяці (без урахування справ, 
провадження в яких зупинено) зменшилася на 
33,9 % і становила 34,4 тис., або 1,8 % [3,4 %] від тих, 
що перебували в провадженні.

Кількість адміністративних справ, розгляд 
яких відкладено з різних причин, зменшилася по-
рівняно з 2009 р. на 6,1 % і становила 88,1 тис., у 
тому числі 37,5 тис., або 42,6 % [35 %] від числа від-
кладених  — через неприбуття в судове засідання 
сторони або когось з інших учасників процесу, які 
беруть участь у справі, про яких немає відомостей, 
що їм вручено повістки. У зв’язку з неявкою в су-
дове засідання належно повідомлених свідків, про-
курорів, представників сторін, інших учасників 
процесу відкладено розгляд у 18,3 тис. справ, або 
20,8 % [27,4 %]. Понад один рік через неодноразове 
відкладення розгляду залишилися нерозглянути-
ми 2,4 тис. справ, або 0,1 % [0,2 %] від числа тих, 
що перебували в провадженні, із них: у місцевих 
загальних судах  — 1,9  тис., в окружних судах  — 
533. Найбільша частка не вирішених у строк понад 
один рік справ наявна у місцевих загальних судах 
областей: Закарпатській — 2 % (316), Одеській — 
1,3 % (273), а також в окружних адміністративних 
судах: Одеському — 1,9 % (316), Закарпатському — 
1,1 % (68).

У 2010 р. суди на виявлені під час розгляду ад-
міністративних справ порушення закону постано-
вили 594 окремі ухвали, що на 25,1 % більше, ніж у 
2009 р.; їх питома вага від кількості справ, розгля-
нутих із прийняттям постанов, є незначною і зали-
шається такою ж — 0,04 % [0,04 %]. Про вжиті за-
ходи щодо усунення причин та умов, що зумовили 
порушення закону, надійшли повідомлення за 291 
окремою ухвалою, що становить 49  %  [56,6  %] від 
усіх постановлених.

За нововиявленими обставинами суди роз-
глянули 1,4  тис. заяв щодо перегляду судових 
рішень, що на 21,2  % більше, ніж у 2009  р., або 
81,1  %  [77,9  %] від тих, що перебували в прова-
дженні. Задоволено 709 заяв, або 52 % [53 %] від 
розглянутих, у тому числі за результатами пере-

гляду прийнято 665 нових постанов і 37 нових 
ухвал; залишено без задоволення 526 заяв.

На розгляд до апеляційних адміністративних та 
загальних судів у 2010 р. за апеляційними скаргами 
надійшло 189,9  тис. справ (без повторного ураху-
вання справ, що передавалися на розгляд із одного 
апеляційного суду до іншого та до апеляційних за-
гальних судів  — 63  тис.) У тому числі перебувало 
на розгляді майже 530 тис. справ за апеляційними 
скаргами на судові рішення місцевих судів, що на 
15,6  % менше, ніж у 2009  р. Відкрито апеляційне 
провадження за 251 тис. скарг, або 47,4 % [61,8 %] 
від числа справ, що перебували на розгляді; відмов-
лено у відкритті в 3,5 тис. скарг, або 0,7 % [0,3 %]. 
Апеляційні скарги залишено без розгляду в 9  тис. 
справах, або 1,7  %  [3,8  %], повернено 83,1  тис. 
справ, або 15,7 % [61,8 %]. Провадження закінчено 
у 311,6 тис. справ, або 58,8 % [39,1 %] від кількості 
тих, що перебували на розгляді. Апеляційні скарги 
задоволено у 115,2 тис. справ, або 37 % [28,4 %] від 
розглянутих, у тому числі на постанови — 107,7 тис. 
справ, або 36,4 % [27,5 %]. Залишилися невирішени-
ми 122,4 тис. справ, або 23,1 % [54,2 %] від тих, що 
перебували на розгляді.

У тому числі за результатами розгляду апеля-
ційних скарг скасовано 69,2  тис. постанов, зміне-
но — 38,6 тис.; із них скасовано 52,2 тис. постанов 
місцевих загальних судів, або 4 % [3,8 %] від ухвале-
них цими судами, змінено 34,2 тис., або 2,6 % [1,5 %]; 
також скасовано 16,4 тис. постанов окружних адмі-
ністративних судів, або 8,2  %  [3,3  %] від кількості 
прийнятих ними, змінено 4,3 тис., або 2,1 % [1,7 %].

В апеляційному порядку суди прийняли 
66,7 тис. нових постанов, їх частка в числі скасова-
них апеляційними судами постанов збільшилась і 
становить 96,4 % [90,1 %].

Також апеляційні суди розглянули 138 заяв 
у зв’язку з нововиявленими обставинами, що на 
72,5 % більше порівняно з 2009 р., або 71,9 % [60,6 %] 
від тих, що перебували в провадженні, у тому чис-
лі задоволено 33 заяви; за результатами перегляду 
прийнято 19 нових постанов та 14 ухвал.

На розгляді Вищого адміністративного суду 
України у 2010  р. по першій інстанції перебувало 
535 позовних заяв, що у 7,2 раза більше порівняно з 
2009 р. Розглянуто 409 позовних заяв, із яких 243 за-
яви, або 59,4 % [89 %] від розглянутих — повернено з 
різних підстав; відкрито провадження у справі за 103 
заявами, або 25,2 % від розглянутих; відмовлено у від-
критті провадження за 49 заявами, або 12 % [11 %]; 
залишено без розгляду 14 заяв. Упродовж минулого 
року по першій інстанції закінчено провадження у 
75 справах, або 79,8 % від числа тих, що перебували 
на розгляді. Із прийняттям постанов розглянуто 63 
справи; позов задоволено у 14 справах, або 22,2 % від 
числа розглянутих із прийняттям постанов.

28 №  5 ( 1 2 9 ) ’ 2 0 1 1

С
УД

О
В

А
 С

ТА
ТИ

С
ТИ

К
А



Зазначений суд в апеляційному порядку роз-
глянув 130 апеляційних скарг; відкрив апеляційне 
провадження за 57 скаргами; відмовив у відкритті 
провадження за 28 скаргами; залишив без розгляду 
та повернув 44 скарги. За апеляційними скаргами 
розглянуто 51 справу; судові рішення залишено без 
змін у 43 справах. В апеляційному порядку скасовано 
і змінено вісім судових рішень, у тому числі чотири 
скасовано з ухваленням нового судового рішення.

У 2010  р. до Вищого адміністративного суду 
України надійшло 43,3 тис. касаційних скарг (із ура-
хуванням залишків, нерозглянутих у попередньо-
му році, усього на розгляді перебувало 62,8  тис. 
касаційних скарг, що на 25,4 % менше порівняно з 
2009 р.); всі скарги передано на розгляд суддів. Ка-
саційне провадження відкрито за 34,2  тис. скарг, 
або 61 % [86,6 %] від числа касаційних скарг, щодо 
яких вирішувалося питання про відкриття касацій-
ного провадження; залишилися нерозглянутими 
6,7 тис., або 10,6 % [23,1%] від кількості касаційних 
скарг, що перебували на розгляді.

Вищий адміністративний суд України у касацій-
ному порядку розглянув 34,5 тис. справ, що на 49,2 % 
більше, ніж у 2009  р. Залишилися нерозглянутими 
47,6 тис. касаційних проваджень, або 58 % [67,5 %] 
від кількості тих, що перебували на розгляді. За ре-
зультатами розгляду 26,3 тис. касаційних скарг зали-
шено без задоволення, а судові рішення — без змін. 
Скасовано та змінено 7,6  тис. судових рішень, або 
22 % [25,9 %] від тих, що були розглянуті в касацій-
ному порядку; із них 6,6 тис., або 19 % [23,6 %] — ска-
совано, їх питома вага від ухвалених місцевими за-
гальними та окружними адміністративними судами 
становить 0,4 % [0,4 %]. У тому числі в касаційному 
порядку скасовано 3,2 тис. судових рішень апеляцій-
них судів; із них 1,6 тис. — постанови, з яких 496 — із 
залишенням у силі постанов місцевих судів. За ре-
зультатами скасування у касаційному порядку ухва-
лено 2 тис. нових судових рішень, або 30,9 % [23,6 %] 
від скасованих у касаційному порядку.

Крім того, на розгляді Вищого адміністративно-
го суду України перебувало 1,1 тис. заяв про пере-
гляд судового рішення Верховним Судом України. 
Вищий адміністративний суд України відповідно 
до положень ст. 240 КАС постановив 117 ухвал про 
допуск адміністративних справ до провадження у 
Верховному Суді України; за 665 заявами  — у до-
пуску до провадження відмовлено.

За винятковими обставинами на розгляді Су-
дової палати в адміністративних справах Верхов-
ного Суду України у 2010  р. перебувало 1,3  тис. 
скарг. Із різних підстав повернено 386 скарг, або 
29,3 % [31,2 %] від кількості тих, що перебували на 
розгляді. Розглянуто 932 скарги, або 70,7 % [60,2 %], 
із них за 134 — винесено ухвали про допуск скарги 
до провадження, витребування справи; відмовлено 

в допуску за 573 скаргами. За винятковими обста-
винами розглянуто 115 справ. У результаті перегля-
ду повністю або частково скасовано 83 постанови 
Вищого адміністративного суду України, з яких 
11  — із залишенням у силі помилково скасованих 
судових рішень першої та апеляційної інстанцій; 
65  — із направленням справи на новий судовий 
розгляд. Підставою для скасування постанов було 
неоднакове застосування судами однієї й тієї самої 
норми права.

Також у провадженні Верховного Суду України 
у 2010 р. на виконання положень статей 235—2442 

КАС перебувало 88 заяв про перегляд судового 
рішення в адміністративних справах з мотивів не-
однакового застосуванням судом (судами) касацій-
ної інстанції одних і тих самих норм матеріального 
права. Відкрито провадження у справі за 85 заява-
ми. Розглянуто 47 справ, з яких відмовлено у за-
доволенні за 41 заявою; скасовано судові рішення в 
шести адміністративних справах.

Розгляд справ про адміністративні 
правопорушення
У 2010  р. на розгляді судів перебувало 1 млн 

660,3  тис. справ про адміністративні правопо-
рушення, що всього на 2,2  % більше порівняно з 
2009 р., з яких із винесенням постанов суди розгля-
нули 1 млн 539,2 тис. справ, або 92,7 % [93,1 %], сто-
совно 1 млн 541,5 тис. осіб, що на 1,8 % більше. За 
вчинення адміністративних правопорушень різні 
види стягнень суди застосували до 1 млн 296,5 тис. 
осіб; їх питома вага від кількості осіб, щодо яких 
розглянуто справи з винесенням постанов, стано-
вить 84,1 % [85,9 %].

Суди закрили провадження у справах стосовно 
214,5 тис. осіб, що на 10 % більше, ніж у 2009 р., але 
питома вага зазначених осіб від загальної кількості 
тих, щодо яких винесено постанови, збільшилась і 
становить 13,9  %  [12,9  %]. У тому числі за відсут-
ністю події та складу адміністративного правопору-
шення суди закрили справи стосовно 54,7 тис. осіб, 
що на 9,7 % більше, або 3,6 % [3,3 %] від тих, щодо 
яких справи розглянуто з винесенням постанов. 
Найбільша питома вага осіб, щодо яких закрито 
провадження у справі, в судах областей: Миколаїв-
ської — 7,3 %, або 3,5 тис. [5,3 %], Хмельницької — 
6,6 %, або 2,9 тис.  [5,2 %], Тернопільської — 6,4 %, 
або 1,6  тис.  [5,2  %], Кіровоградської  — 6  %, або 
2,1 тис. [4,5 %]. 

За малозначністю вчиненого правопору-
шення з усним зауваженням на адресу право-
порушника щодо недопустимості протиправних 
діянь суди звільнили від адміністративної відпо-
відальності 82,5  тис. осіб, що на 4,7  % більше, або 
5,4  %  [5,2  %] від тих, щодо яких справи розгля-
нуто з винесенням постанов. Найчастіше з  цієї 
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підстави звільняли осіб суди областей: Жито-
мирської  — 10,6  %, або 5,1  тис.  [10,9  %], Чернігів-
ської  — 8,4  %, або 3,7  тис.  [7,7  %], Рівненської  — 
8,3 %, або 2,9 тис. [8,2 %], Хмельницької — 8,1 %, або  
3,5  тис.  [7,1  %], а також м. Севастополя  — 8,2  %,  
або 1,6 тис. [8,7 %]. 

У зв’язку із закінченням строків для накла-
дення адміністративного стягнення, передбачених 
ст. 38 КпАП та ст. 328 Митного кодексу України 
(далі  — МК), суди закрили провадження у спра-
вах щодо 73,6  тис. осіб, що на 16,8  % більше, або 
4,8 % [4,2 %] від кількості тих, стосовно яких спра-
ви розглянуто з винесенням постанов. Найбіль-
ша частка осіб, щодо яких закрито провадження 
у справі з цієї підстави, в судах областей: Кірово-
градської  — 8  %, або 2,7  тис.  [7,8  %], Хмельниць-
кої — 7,1 %, або 3,1 тис.  [4,7 %], Миколаївської — 
6,9  %, або 3,3  тис.  [3,7  %], Харківської  — 6,4  %, 
або 5,2  тис.  [5,3  %], Чернігівської  — 6,1  %, або 
2,6 тис. [8,2 %].

У 2010  р. на розгляд до судів надійшло понад 
6 тис. справ про порушення вимог Закону від 5 жовт-
ня 1995  р. № 356/95-ВР «Про боротьбу з корупці-
єю» (далі — Закон № 356/95-ВР), що всього на 0,5 % 
менше порівняно з 2009 р. Із винесенням постанов 
суди розглянули 5,5 тис. справ про корупційні пра-
вопорушення, або 90,5 % [89,7 %] від кількості тих, 
що перебували на розгляді. Суди наклали штраф 
на 4,4 тис. осіб, або 80 % [75,4 %] від кількості тих, 
щодо яких винесено постанови, що на 6,8 % більше. 
У тому числі накладено штраф за порушення спеці-
альних обмежень, встановлених для осіб, уповнова-
жених на виконання функцій держави (ст. 8 Закону  
№ 356/95-ВР), — на 3,2 тис. осіб, або 71,2 % [71,8 %] 
від кількості всіх осіб, на яких накладено цей вид 
стягнення; за невжиття заходів щодо припинення ко-
рупційних діянь підлеглими та неповідомлення про 
вчинення цих діянь (ст. 10 Закону № 356/95-ВР) при-
тягнуто до відповідальності сімох керівників [11].

Найбільшу питому вагу серед осіб, щодо яких 
винесено постанови про накладення штрафу, 
мали посадові особи місцевого самоврядуван-
ня — 48,2 % [45 %]; державні службовці становили 
34,1  %  [37,5  %]; військові посадові особи Зброй-
них Сил України та інших військових форму-
вань — 8,3 % [9,1 %]; працівники системи МВС — 
4,4 % [4,9 %].

Кількість осіб, щодо яких суди закрили справи 
про корупційні правопорушення, зменшилась по-
рівняно з 2009 р. на 18,6 % і становила 1,1 тис., або 
19,9 % [24,6 %] від числа осіб, щодо яких розглянуто 
справи з винесенням постанов, тобто кожної п’ятої 
особи. У тому числі стосовно 42 осіб справи закри-
то з передачею матеріалів прокурору, органу досу-
дового слідства чи дізнання для вирішення питан-
ня про порушення кримінальної справи. У зв’язку 

з відсутністю події та складу адміністративного 
правопорушення закрито справи стосовно 775 осіб, 
що на 20,1 % менше, або 14 % [17,6 %] від кількості 
тих, щодо яких справи розглянуто з винесенням по-
станов. Звільнено від адміністративної відповідаль-
ності за малозначністю вчиненого корупційного 
правопорушення 138 осіб, що на 5,5 % менше, або 
2,5 % [2,7 %]. У зв’язку із закінченням строків для 
накладення адміністративного стягнення, перед-
бачених ст. 38 КпАП, суди закрили провадження 
у справах стосовно 139 осіб, що 29,1 % менше, або 
2,5  %  [3,6  %] від кількості тих, щодо яких справи 
розглянуто з винесенням постанов.

Про порушення Правил дорожнього руху 
(далі  — Правила) з винесенням постанови суди 
розглянули 611 тис. справ, що на 3,9 % більше, ніж 
у 2009  р.; також дещо збільшилася їх питома вага 
від числа всіх справ про адміністративні правопо-
рушення, розглянутих із винесенням постанов,  — 
39,7 %  [38,9 %]. Різні види стягнень за порушення 
Правил суди застосували до 533,5  тис. осіб. Зо-
крема, за керування транспортними засобами або 
суднами особами, які перебувають у стані алко-
гольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або 
під впливом лікарських препаратів, що знижують 
їх увагу та швидкість реакції (ст. 130 КпАП), накла-
дено адміністративне стягнення на 299,5  тис. осіб, 
що на 2,1 % більше, їх питома вага від кількості всіх 
осіб, на яких накладено адміністративне стягнення 
23,1 % [22,6 %]; позбавлено права керування тран-
спортним засобом 62,6 тис. осіб, або 20,9 % [22,9 %] 
від кількості тих, на яких накладено адміністра-
тивне стягнення за цей вид правопорушення. За 
порушення Правил, що спричинило пошкодження 
транспортних засобів, вантажу, автомобільних до-
ріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд 
чи іншого майна (ст. 124 КпАП) накладено адмі-
ністративне стягнення на 142,1  тис. осіб, що на 
5,9  % менше, або 11  %  [11,6  %]; позбавлено права 
керування транспортним засобом 4,5 тис. осіб, або 
3,1  %  [3,6  %] від кількості тих, на яких накладено 
адміністративне стягнення за цей вид правопо-
рушення. За перевищення водіями транспортних 
засобів встановлених обмежень швидкості руху, 
проїзд на заборонний сигнал регулювання дорож-
нього руху та порушення інших правил дорожньо-
го руху (ст. 122 КпАП) накладено адміністративне 
стягнення на 62,1 тис. осіб, що всього на 2,3 % біль-
ше, а їх питома вага від кількості всіх осіб, на яких 
накладено адміністративне стягнення, становить 
4,8 % [4,7 %]; права керування транспортним засо-
бом позбавлено 678 водіїв.

Кількість справ, що надійшли на розгляд судів, 
за дрібне викрадення чужого майна (ст. 51 КпАП) 
зменшилась на 37,8 % і становила 13,7 тис.; адміні-
стративне стягнення накладено на 10,2 тис. осіб, що 
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також на 42,5  % менше. Насамперед це пов’язано 
з прийняттям Закону № 1449-VI, яким змінено вар-
тість такого майна на момент вчинення правопору-
шення.

За порушення встановлених термінів випла-
ти пенсій, стипендій, заробітної плати, виплати їх 
не в повному обсязі, а також інші порушення ви-
мог законодавства про працю та охорону праці 
(ст. 41 КпАП) адміністративне стягнення накладено 
на 20,1 тис. осіб, що на 5,3 % більше, ніж у 2009 р.

Статистичні дані свідчать про те, що у 2010  р. 
збереглася тенденція до збільшення кількості 
непов нолітніх осіб, щодо яких суди застосували 
заходи впливу, передбачені ст. 241 КпАП, їх число 
збільшилось з 19,3 тис. до 30,3 тис., або на 57 % по-
рівняно з 2009 р. За невиконання батьками або осо-
бами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання 
дітей (ст. 184 КпАП) адміністративне стягнення на-
кладено на 35,8 тис. осіб, що на 8,9 % більше. За вчи-
нення насильства в сім’ї, невиконання захисного 
припису або непроходження корекційної програми 
(ст. 1732  КпАП) накладено адміністративне стяг-
нення на 96,4 тис. осіб, що на 3,9 % більше.

Також на 24,9 % збільшилася кількість осіб, на 
яких накладено адміністративне стягнення за пору-
шення митних правил і становить 17,1 тис. У тому 
числі за недекларування товарів, транспортних за-
собів (ст. 340 МК) — на 7,2 тис., або 42,3 % [40,8 %] 
від кількості осіб, на яких накладено стягнення за 
порушення митних правил. За контрабанду товарів 
(статті 351, 352 МК) — на 4,2 тис. осіб, що на 20,6 % 
більше, або 24,8  %  [25,7  %]; конфіскація товарів, а 
також транспортних засобів, що використовували-
ся для переміщення товарів — безпосередніх пред-
метів порушення митних правил, застосована до 
понад 4 тис. осіб, або 95,2 % [95,1 %].

У 2010 р., як і в попередні роки, штраф є най-
поширенішим видом серед адміністративних стяг-
нень, застосованих судами за вчинення всіх видів 
адміністративних правопорушень. Так, суди оштра-
фували 957,4 тис. осіб; водночас їх питома вага від 
числа тих, на кого накладено адміністративне стяг-
нення, порівняно з 2009 р. дещо зменшилась і ста-
новила 73,8 % [74,2 %]. Загальна сума накладеного 
судами штрафу становила 441 млн 361,8 тис. грн, з 
яких добровільно сплачено 165 млн 378,7 тис. грн, 
або 37,5 % [37, 5 %].

Громадські роботи (ст. 301 КпАП) суди при-
значили 140,7 тис. осіб, що на 10,5 % більше, ніж у 
2009 р.; їх питома вага від тих, на кого накладено ад-
міністративне стягнення також збільшилась і ста-
новила 10,8 % [9,8 %] від кількості всіх осіб, на яких 
накладено адміністративне стягнення. Поперед-
ження суди застосували до 42 тис. осіб, що на 18,7 % 
більше, або 3,2 % [2,7 %]. Водночас зменшилась як 
кількість, так і питома вага осіб, яким призначено 

адміністративний арешт,  — 66,5  тис. осіб, що на 
19,8  % менше, або 5,1  %  [6,4  %]. Виправні роботи 
суди застосували до 479 осіб, або 0,04 % [0,04 %].

Суди застосували як основний, так і додатковий 
вид адміністративних стягнень: оплатне вилучення 
предмета, що був знаряддям вчинення чи безпосе-
реднім об’єктом адміністративного правопорушен-
ня, до 6,3 тис. осіб, що на 30,2 % більше порівняно 
з 2009  р., або 0,5  %  [0,4  %] від кількості всіх осіб, 
на яких накладено адміністративне стягнення, зо-
крема, за керування транспортними засобами або 
суднами особами, які перебувають у стані алко-
гольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або 
під впливом лікарських препаратів, що знижують 
їх увагу та швидкість реакції (частини 2, 3 ст. 130 
КпАП), — до 6,1 тис. осіб, що на 30,3 % більше; кон-
фіскацію предметів, що були знаряддями вчинення 
або безпосередніми об’єктами адміністративного 
правопорушення, до 55,7  тис. осіб, що всього на 
0,3  % більше. Суди позбавили спеціального права 
71,2 тис. осіб, що на 4,5 % менше, або 5,5 % [5,7 %].

Вилучено 205 одиниць вогнепальної зброї. 
Конфісковано товари та цінності на суму 24 млн 
884,8 тис. грн, валюту — на суму 2 млн 159,2 тис. грн.

У 2010 р. на розгляд до апеляційних загальних 
судів надійшло 19,9  тис. апеляційних скарг, про-
тестів прокурора на постанови загальних місце-
вих судів у справах про адміністративні правопо-
рушення, що всього на 2,7 % менше, ніж у 2009 р. 
З різних підстав повернено 4,6  тис. апеляційних 
скарг, протестів прокурора, або 22,4 % [23,3 %] від 
кількості тих, що перебували на розгляді. Суди 
розглянули 15,1 тис. справ за апеляційними скар-
гами, протестами прокурора, або 73,9 % [73,7 %]. 
За результатами перегляду скасовано та змінено 
8,6 тис. постанов, їх питома вага в загальній кіль-
кості винесених постанов залишилась стабільною 
і становила 0,6 % [0,6 %]. У тому числі скасовано 
та змінено понад 5,8 тис. постанов за порушення 
Правил, або 0,9 % [1 %]; за порушення вимог Закону  
№ 356/95-ВР скасовано та змінено 421 постанову, 
що на 12,5 % менше, або 7,6 % [8,7 %]; за порушен-
ня вимог МК скасовано та змінено 423 постанови, 
що 46,9  % більше, або 2,3  %  [2  %] від постанов-
лених.

Розгляд господарських справ
Місцеві господарські суди у 2010  р. закінчили 

провадження у 137,3  тис. справ, що на 6,1  % мен-
ше порівняно з 2009 р. Кількість таких справ най-
помітніше зменшилась у місцевих господарських 
судах м. Севастополя — на 28,1 %, областей: Мико-
лаївської — на 41,1 %, Сумської — на 38,2 %, Івано-
Франківської — на 20 %, Запорізької — на 18,3 %, 
Київської — на 15,7 %, Кіровоградської — на 13,7 %, 
а також АР Крим — на 13,5 %. Водночас збільшення 
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кількості справ, провадження в яких закінчено, від-
мічено в судах м. Києва — на 12,9 %, а також трьох 
областей: Харківської — на 17,4 %, Луганської — на 
2,4 %, Тернопільської — на 1,8 %. Із прийняттям рі-
шення суди розглянули майже 102  тис. справ, що 
також на 3,9 % менше, ніж у 2009 р.; повністю або  
частково позови задоволено у 80,1  тис. справ,  
або 78,6 % [82,4 %] від розглянутих з ухваленням рі-
шення. Припинено провадження в 27,5 тис. справ, 
що на 13,6  % менше, їх питома вага від кількості 
справ, у яких провадження закінчено, також дещо 
зменшилася — 20 % [21,8 %].

Поліпшилась оперативність розгляду господар-
ських справ. Так, понад строк, передбачений по-
ложеннями ст. 69 ГПК, місцеві господарські суди 
вирішили 34  [112] спори, або 0,02  %  [0,08  %] від 
кількості справ, у яких провадження закінчено, 
у тому числі значно зменшилась кількість таких 
справ у Господарському суді м. Киє ва  — 1, або 
0,004  %  [90, або 0,389  %], тоді як Господарським 
судом Івано-Франківської області понад строк, 
передбачений положеннями ст. 69 ГПК, розгля-
нуто 28 справ, або 1,2  %  [22 або 0,7  %]; Господар-
ським судом м. Севастополя  — 1, або 0,05  %  [0]. 
Водночас кількість рішень та ухвал господарських 
судів, розісланих учасникам судового процесу із 
порушенням процесуального строку, встановлено-
го ст. 87 ГПК, збільшилася з п’яти у 2009 р. до 21,  
із них: 16  — Господарським судом Івано-Франків-
ської області, три — Господарським судом м. Севас-
тополя і дві — Господарським судом м. Києва.

Зменшилася на 14,4 % кількість нерозглянутих 
справ і становить 41 тис. справ, або 18,9 % [19,9 %] 
від тих, що перебували в провадженні; із них прова-
дження зупинено у 10,1 тис. справ, або 24,6 % [26 %] 
від нерозглянутих.

Переважну більшість у структурі справ, про-
вадження в яких закінчено, становлять майнові 
спори про виконання господарських договорів та з 
інших підстав — 93,3 тис., що на 6,4 % менше, або 
68 % [68,2 %]. У тому числі 59,8 тис. спорів пов’язано 
з розрахунками за продукцію, товари та послуги, 
або 64  %  [65,6  %] від усіх майнових спорів. Також 
зменшилася кількість розглянутих справ: про бан-
крутство — на 10,2 % і становила 10,6 тис., їх частка 
у структурі розглянутих справ — 7,7 % [8,1 %]; про 
визнання актів недійсними — на 39,1 % і становила 
2,2 тис., їх частка у структурі справ — 1,6 % [2,4 %]; 
інших позадоговірних немайнових спорів  — на 
11,1 % і становила 15,4 тис., або 11,2 % [11,8 %]. Вод-
ночас дещо збільшилася частка справ про укладен-
ня, зміну, розірвання договорів та визнання їх не-
дійсними — 11,2 % [9,3 %]; закінчено провадження 
в 15,3 тис. справ, що на 13,8 % більше.

Суди у межах провадження та на стадії їх ви-
конання прийняли 97,3  тис. судових рішень, що 

на 8,4  % більше порівняно з 2009  р. У тому числі 
кількість таких рішень у справах про банкрутство 
збільшилася на 18,5 % і становить 59,9 тис., тоді як 
у справах із майнових спорів про виконання госпо-
дарських договорів та з інших підстав їх кількість 
зменшилася на 7,1 % і становить 23,5 тис. За межами 
провадження прийнято 747 судових рішень, що на 
18,1 % менше; із них про вжиття запобіжних заходів 
до порушення провадження у справі — 147 [153]. За 
нововиявленими обставинами переглянуто 608 рі-
шень та ухвал, що на 29,4 % більше.

Місцеві господарські суди постановили та наді-
слали понад 1  тис. окремих ухвал на виявлені під 
час вирішення господарського спору порушення 
законності чи недоліки в діяльності, що всього на 
4 % менше, ніж у 2009 р., та 178 інформацій із за-
значених питань, що також менше на 26,4 %. Орга-
нам внутрішніх справ і прокурорам для вирішення 
питання про порушення кримінальної справи наді-
слано 422 повідомлення про виявлені у діяльності 
працівників підприємств та організацій порушен-
ня законності, що також на 16,6  % менше. Наді-
йшла 361 відповідь про виконання окремих ухвал, 
розгляд повідомлень та інформацій судів, або 
22,3 % [22,1 %] від усіх надісланих судами.

До апеляційних судів з розгляду господарських 
справ у 2010 р. надійшло на розгляд 48,2 тис. апе-
ляційних скарг, подань на судові рішення місцевих 
господарських судів, що на 14,2  % більше, ніж у 
2009  р., тобто в апеляційному порядку оскаржено 
17,5  %  [14,9  %] від кількості постановлених ними 
процесуальних документів. Відмовлено у прийнятті 
до провадження за 1,7  тис. апеляційних скарг, по-
дань, що на 28,5 % менше, або 3,1 % [5 %] від чис-
ла тих, що перебували на розгляді; відмовлено у 
відновленні пропущеного строку за 1,2  тис. апе-
ляційних скарг, що на 62,6  % більше; повернено з 
різних підстав — 5,1 тис., що на 21,8 % більше, або 
9,3 % [8,8 %]. За апеляційними скаргами, поданнями 
суди закінчили провадження у 38,5 тис. справ, що 
на 21 % більше, їх питома вага також дещо збільши-
лась і становила 70,6 % [67,6 %] від тих, що перебу-
вали на розгляді.

В апеляційному порядку скасовано чи змінено 
10,9  тис. процесуальних документів місцевих гос-
подарських судів, або 3,9  %  [3,4  %] від ухвалених 
цими судами. У тому числі скасовано 9,4 тис., із них 
скасовано 6,2 тис. рішень, або 6,1 % [5,2 %] від по-
становлених. Найбільший відсоток скасованих і 
змінених в апеляційному порядку судових рішень, 
прийнятих місцевими господарськими судами об-
ластей: Миколаївської  — 8,4  %, Одеської  — 5,9  %, 
Херсонської — 5,1 %, Полтавської — 5,1 %, а також 
АР Крим — 5,1 %.

У 2010 р. на розгляд до Вищого господарського 
суду України надійшло 32,1 тис. справ за касаційни-
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ми скаргами, поданнями. З різних підстав поверне-
но майже 8 тис. касаційних скарг, подань, або 22,8 % 
від числа справ, що перебували на розгляді; відмов-
лено у прийнятті до провадження за 2,2  тис., або 
6,2 %. За касаційними скаргами, поданнями розгля-
нуто 20,4 тис. справ, або 58,5 % від кількості справ, 
що перебували на розгляді. Також на розгляді суду 
перебувало 9 касаційних скарг на судові рішення 
місцевих загальних судів у справах зі спорів у сфері 
корпоративних правовідносин, із них відмовлено у 
прийнятті до провадження за чотирма касаційними 
скаргами, чотири — повернено з різних підстав, роз-
глянуто — одну. Вищий господарський суд України 
відповідно до положень ст. 11121 ГПК постановив та 
надіслав до Верховного Суду України 77 ухвал про 
допуск господарських справ до провадження.

У касаційному порядку Вищий господарський 
суд України скасував і змінив 6,8 тис. процесуаль-
них документів, або 2,5 % [2,4 %] від кількості при-
йнятих місцевими господарськими судами. У тому 
числі скасовано і змінено 5,3  тис. ухвал, постанов 
апеляційних судів з розгляду господарських справ, 
або 11,3 % від усіх ухвал, постанов, прийнятих ними 
в апеляційному порядку; 810 рішень, або 0,8 % від 
кількості прийнятих місцевими господарськими 
судами.

За касаційними скаргами, поданнями на судові 
рішення Вищого господарського суду України до 
Судової палати у господарських справах Верхов-
ного Суду України у 2010  р. надійшло на розгляд 
майже 2 тис. справ, у тому числі на постанови — по-
над 1,5 тис. Відмовлено в порушенні провадження 
у справі за 1,9 тис. касаційних скарг, подань; каса-
ційне провадження порушено за 93 касаційними 
скаргами, поданнями; їх питома вага серед тих, що 
перебували в провадженні, становила 4,5 % [4,8 %].

Із перевірених 117 постанов та ухвал Вищого 
господарського суду України залишено без змін 
13  [19] постанов і ухвал. За результатами пере-
гляду в касаційному порядку скасовано 104  [275] 
постанови та ухвали Вищого господарського суду 
України. У тому числі скасовано 84 [240] постано-
ви, з яких із залишенням у силі судового рішення 
місцевого чи апеляційного господарського суду — 
42 постанови, або 50  %  [38,3  %]. На новий судо-
вий розгляд направлено 56 справ, із них 36  — зі 
скасуванням постанов. Припинено провадження 
у шести справах. У зв’язку з виявленням випад-
ків різного застосування Вищим господарським 

судом України закону при вирішенні аналогічних 
справ було скасовано 41 постанову та ухвалу, або 
39,4 % [31,6 %] від усіх скасованих.

Крім того, на виконання положень статей  
11114—11128 ГПК у провадженні Верховного Суду 
України перебувало 67 заяв про перегляд судового 
рішення у господарських справах з мотивів нео-
днакового застосуванням судом (судами) касацій-
ної інстанції одних і тих самих норм матеріального 
права. Відкрито провадження у справі за 65 заява-
ми. Розглянуто 60 справ, із яких відмовлено у задо-
воленні за 28 заявами; скасовано судові рішення у 
32 господарських справах.

Виконання рішень судів
Згідно з даними Департаменту державної ви-

конавчої служби Міністерства юстиції України, у 
2010  р. примусовому виконанню підлягало 5 млн 
152 тис. виконавчих документів, виданих на підста-
ві судових рішень загальних судів, що на 4 % менше 
порівняно з аналогічним періодом 2009  р.; із них 
залишилися невиконаними 2 млн 265,4  тис. таких 
документів, що на 5,3  % більше, або 44  %  [40,1  %] 
від числа тих, які фактично підлягали примусовому 
виконанню. Найбільший відсоток невиконання су-
дових рішень у містах Севастополі — 57,6 % [51 %] 
та Києві  — 50,1  %  [45,2  %], а також в областях: 
Донецькій  — 49,7  %  [44,9  %], Тернопільській  — 
49,4  %  [39,6  %], Житомирській  — 48,8  %  [44  %], 
Черкаській  — 48,6  %  [39,7  %], Харківській  — 
48 % [39,8 %].

Також дещо збільшилася як кількість, так і пи-
тома вага невиконаних виконавчих документів, ви-
даних на підставі судових рішень господарських су-
дів, — 128,1 тис., що на 1,9 % більше, ніж у 2009 р., 
або 50,3  %  [49%] від кількості тих, що підлягали 
примусовому виконанню. Найбільший відсоток не-
виконання судових рішень у відділі примусового 
виконання — 64,2 % [68,6 %], та в областях: Доне-
цькій — 65 % [69,7 %], Луганській — 54,7 % [54,8 %], 
Полтавській — 54,6 % [48,3 %].

Матеріали проведеного аналізу висвітлюють як 
позитивні тенденції, так і недоліки в організації ро-
боти судів загальної юрисдикції, а також свідчать 
про необхідність приділяти більше уваги вивчен-
ню стану здійснення судочинства безпосередньо в 
судах та використовувати дані для обґрунтування 
внесення змін до законодавства, пов’язаного зі здій-
сненням судами своїх основних повноважень.
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Судова практика  
і проблеми удосконалення законодавства

Відповідальність за порушення права 
споживачів на безпечність продукції за 
кримінальними кодексами України та 
інших держав

З 5  липня 2011  р. набирає чинності нова редакція ст.  227 
Кримінального кодексу (далі — КК) України, якою передбачається від-
повідальність за умисне введення в обіг на ринку України (випуск на 
ринок України) небезпечної продукції. Зазначена редакція цієї стат-
ті міститься у розд. IX «Прикінцеві положення» Закону від 2 грудня 
2010 р. № 2735-VI «Про державний ринковий нагляд і контроль не-
харчової продукції» (який у питаннях термінології відсилає до Закону 
від 2 грудня 2010 р. № 2736-VI «Про загальну безпечність нехарчової 
продукції» (далі — Закон № 2736-VI)), що вже є дивним, оскільки зміст 
наведеної статті стосується не тільки нехарчової, а будь-якої продук-
ції. Але якби ж це було єдиною вадою нової редакції зазначеної статті!

Порівняно з чинною редакцією ст. 227 КК України змін не зазнали 
її санкція й умова про вчинення відповідних дій у великих розмірах. 
Змінився лише обсяг великих розмірів: якщо за старою редакцією ве-
ликими вважались розміри, що перевищують триста неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян (далі — нмдг), то за новою — це 
п’ятсот таких мінімумів. Іншими словами, виробники небезпечної 
продукції стали більш захищеними від дії кримінального закону.

Згідно з п.  5 підрозділу 1 розд. XX «Перехідні положення» 
Податкового кодексу України, якщо норми інших законів містять по-
силання на нмдг, то для цілей їх застосування використовується сума 
в розмірі 17 грн, крім норм адміністративного та кримінального за-
конодавства в частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для 
яких сума нмдг встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, 
визначеної підпунктом 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розд. IV цього Кодексу 

М.І. Хавронюк,  
заступник керівника апарату 
Верховного Суду України,
доктор юридичних наук, доцент 

S u m m a r y

The article deals with assessment 
of  the new penal means to counteract 
release of unsafe products as provided 
by Article 227 of the Criminal Code of 
Ukraine in comparison with similar 
means prescribed by criminal laws of 
foreign states

Якщо за старою редакцією ст. 227 КК України великими вважались 
розміри, що перевищують триста неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян, то за новою (набирає чинності з  5  липня 
2011  р.)  — це п’ятсот таких мінімумів. Іншими словами, вироб-
ники небезпечної продукції стали більш захищеними від дії  кримі-
нального закону
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для відповідного року. Проте зазначений підпункт 
набирає чинності лише з 2015 р. Тому до 31 груд-
ня 2014 р. податкова соціальна пільга надається в 
розмірі 50 % від прожиткового мінімуму для праце-
здатної особи (у розрахунку на місяць), встановле-
ному законом на 1 січня звітного податкового року. 
У 2011 р. — це 470 грн 50 коп., тобто п’ятсот нмдг — 
це 235 тис. 250 грн.

Так само не змінилися безпосередній об’єкт і са-
ма суть злочину: умисне введення в обіг на ринку 
України небезпечної продукції — це злочин у сфе-
рі господарської діяльності, а не проти громадської 
безпеки чи здоров’я населення; законодавець змушує 
суб’єкта відповідного діяння турбуватися не стільки 
про те, щоб не випускати на ринок продукцію, небез-
печну для споживачів, скільки про те, щоб при мож-
ливому введенні в обіг такої продукції не перейти 
певну кількісну межу. Отже, нова редакція ст. 227 
КК України, як і попередня, не відповідає вимозі ст. 3 
Конституції України і, відверто кажучи, є проявом, 
так би мовити, законодавчого лицемірства.

Останнє стає особливо наочним, якщо замис-
литися про роль ознаки «великі розміри». Адже, 
за задумом законодавця, діями однакового ступе-
ня суспільної небезпечності будуть випуск на ри-
нок, наприклад, як однієї одиниці небезпечного ав-
томобіля вартістю 236 тис. грн, так і 236 дитячих 
іграшок вартістю 1 тис. грн кожна або 
236 тис. небезпечних цукерок вартіс-
тю 1 грн за штуку. Проте один автомо-
біль становить небезпеку для кількох 
людей, а 236  тис. небезпечних цуке-
рок — для 236 тис. людей. Або інший 
приклад. Національна доповідь про 
стан техногенної та природної безпе-
ки в Україні у 2009 р. свідчить, що за 
цей рік в Україні виникло 48 тис. 998 пожеж, внаслі-
док яких загинуло 3 тис. 183 особи, отримали трав-
ми 1 тис. 648 осіб, було завдано прямих матеріаль-
них збитків на суму понад 486 млн грн. Найбільша 
кількість пожеж виникла через порушення пра-
вил улаштування та експлуатації електроустано-
вок  1. Причиною багатьох пожеж є зумовлена са-
ме виробником небезпечна займистість побутових 
струмопровідних приладів (дротів, розеток, вими-
качів). Але вартість цих приладів є порівняно мі-
зерною, і тому, щоб притягнути до кримінальної 
відповідальності особу, винну у введенні їх в обіг, 
треба довести, що вона, усвідомлюючи їх пожежну 

1 Див.: http://www.mns.gov.ua/files/prognoz/report/2010/3_3_2009.pdf

небезпечність, випустила на ринок тисячі таких не-
якісних і небезпечних приладів загальною вартістю 
понад 235 тис. 250 грн. 

Додаткові труднощі при цьому виникнуть ще 
й тому, що в КК України не вказано, з яких саме цін 
слід виходити при обрахуванні зазначеної загальної 
вартості. Натомість у Законі від 24 лютого 1994 р. 
№ 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епі-

демічного благополуччя населення» 
(ст.  46) стосовно адміністративно-
го штрафу (у розмірі 100 % вартос-
ті продукції, що сплачується у разі 
випуску, реалізації продукції, яка 
внаслідок порушення вимог стан-

дартів, санітарних норм є небезпечною для життя 
і здоров’я людей) прямо вказано, що вартість про-
дукції обчислюється за цінами її реалізації.

За статистикою МВС України у 2001  р. бу-
ло закінчено розслідування у 33 справах про зло-
чин, передбачений ст. 227 КК України, а в 2002 р. — 
у 47 таких справах. Але судових вироків за ці два 
роки  — жодного 2. За даними Державної судової 
адміністрації України у 2005—2009 рр. за ст. 227 КК 
України була засуджена лише одна особа, — при-
чому до штрафу з позбавленням права обіймати 
певні посади і займатися певною діяльністю, тоб-
то до видів покарань, які не є ексклюзивно кримі-
нальними (їх аналоги застосовуються і в Україні, 
і в інших державах не лише як кримінальні, а й як 
адміністративні та господарські санкції) 3. За дани-
ми Державного реєстру судових рішень у 2010 р. за 
ст. 227 КК України було засуджено сім осіб — усі 
семеро в одній кримінальній справі.

Разом з тим, у Російській Федерації (РФ), за ста-
тистикою Судового департаменту при Верховному 
Суді РФ, за ст. 238 КК РФ («Виробництво, зберіган-
ня, перевезення чи збут товарів і продукції, вико-
нання робіт чи надання послуг, що не відповідають 
вимогам безпеки») було засуджено: у 2004  р.  — 
4 тис. 200, у 2005 р. — 11 тис. 300, у 2009 — 9 тис. 
274 особи 4.

Одна з причин такого становища — недоскона-
ла конструкція диспозиції ст. 227 КК України. Що ж 
змінилося в її новій редакції? На відміну від чинної:
2 Див.: Го т і н  О . М .  Кримінальна відповідальність за випуск або реалізацію недоброякісної 
продукції в умовах ринкової економіки (проблеми теорії та практики): Автореф. дис... канд. 
юрид. наук. — К., 2003. — С. 1.
3 Див.: http://court.gov.ua/sudova_statystyka
4  Див.: http://www.cdep.ru/index.php?id=5&item=80; 
              http://www.cdep.ru/index.php?id=5&item=318

Законодавець змушує суб’єкта відповідного діяння турбува-
тися не стільки про те, щоб не випускати на ринок продукцію, 
небезпечну для споживачів, скільки про те, щоб при можливому 
введенні в обіг такої продукції не перейти певну кількісну межу

У 2005—2009 рр. в Україні за ст. 227 КК України була засуджена 
лише одна особа, — причому до штрафу, а в РФ за ст.  238 КК 
РФ («Виробництво, зберігання, перевезення чи збут товарів 
і продукції, виконання робіт чи надання послуг, що не відповіда-
ють вимогам безпеки») було засуджено: у 2004 р. — 4 тис. 200, 
у 2005 р. — 11 тис. 300, у 2009 — 9 тис. 274 особи
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1) її диспозиція, хоча й залишається бланкет-
ною, передбачає відсилання не до «стандартів, норм, 
правил і технічних умов» (які можуть бути вста-
новлені технічними актами), а виключно до нор-
мативно-правових актів (якими, до речі, наразі за-
тверджуються й технічні регламенти); 

2) кримінально караною дією є не «реаліза-
ція споживачам», а «введення в обіг (випуск на 
ринок України)» продукції, яким за ст.  1 Закону 
№  2736-VI є перше надання продукції на ринку 
України. Законодавцем також прямо унеможливле-
но вчинення злочину шляхом бездіяльності і тери-
торіально обмежено дії винних осіб виключно рин-
ком України (тобто на експорт продукції чинність 
ст. 227 КК України не поширюватиметься);

3) предметом злочину є не «недоброякісні чи 
некомплектні продукція і товари», а «небезпечна 
продукція». У ст. 1 Закону № 2736-VI як продукцію 
розуміють будь-яку речовину, препарат або інший 
товар, виготовлений у ході виробничого процесу, 
тобто поняття «продукція» і «товар» є синонімами.

Ще раз наголосимо на тому, що, незважаючи 
на вимушене посилання на зазначений Закон, який 
регламентує засади введення в обіг в Україні не-
харчової продукції і не поширюється, зокрема, на: 
харчові продукти, харчові добавки, ароматизатори, 
дієтичні добавки та допоміжні матеріали для пере-
робки харчових продуктів; продукти тваринного 
походження; корми, кормові добавки та премікси; 
живі рослини і тварини; продукцію 
людського, рослинного і тваринного 
походження, що безпосередньо вико-
ристовується як репродуктивний ма-
теріал, призначений для відтворення; 
спирт, алкогольні напої та тютюнові 
вироби; лікарські засоби та ветери-
нарні препарати; наркотичні засо-
би, психотропні речовини, їх аналоги 
і прекурсори; ядерні матеріали, спеці-
альні матеріали, що розщеплюються, 
іншу продукцію у сфері використан-
ня ядерної енергії; вироби військового призначен-
ня; об’єкти містобудування; продукцію, що була у 
вжитку, поставлена як предмет антикваріату або 
як продукція, що підлягає ремонту чи відновленню 
перед її використанням, — немає підстав вважати, 
що перелічені товари не можуть стати предметом 
злочину, передбаченого новою редакцією ст. 227 КК 
України. Наприклад, саме за цією статтею слід ква-
ліфікувати умисне введення в обіг таких, що легаль-
но виробляються, наркотичних засобів у великих 
розмірах, якщо вони не відповідають встановленим 

нормативно-правовими актами вимогам щодо їх 
безпечності.

Предмет злочину — саме небезпечна продукція, 
тобто будь-яка продукція, що не відповідає визна-
ченню терміна «безпечна продукція». Як безпечну 
ж у ст.  1 Закону № 2736-VI розуміють продукцію, 

яка за звичайних або обґрунтовано 
передбачуваних умов використання 
(у тому числі щодо строку служби та 
за необхідності введення в експлуа-
тацію вимог стосовно встановлення 

і технічного обслуговування): а) не становить жод-
ного ризику або б) становить лише мінімальні ри-
зики, зумовлені використанням такої продукції, які 
вважаються прийнятними і не створюють загрози 
суспільним інтересам;

4) новою редакцією ст. 227 КК України перед-
бачено виключно умисний характер дії. Це означає, 
що у разі випуску на ринок України небезпечної 
продукції у великих розмірах через необереж-
ність особа кримінальної відповідальності не несе. 
Оскільки у ст. 25 КК України інтелектуальну і во-
льову ознаки умислу та необережності визначено 
лише стосовно наслідків суспільно небезпечного 
діяння, які у ст. 227 КК України прямо не вказані, 
то питання про зміст вини при вчиненні розгляду-
ваного злочину потребує спеціального глибокого 
дослідження.

Загалом варто ще раз підкреслити: нова редак-
ція зазначеної статті не містить принципових новел, 
які дозволили б суттєво підвищити рівень кримі-
нально-правового захисту права споживачів на без-
печність продукції. У зв’язку з наведеним важливо 
вивчити зарубіжний досвід такого захисту.

*  *  *
Перш ніж розпочати аналіз положень конкрет-

них статей (параграфів) КК інших держав, що пе-
редбачають відповідальність за порушення зазна-
ченого права споживачів, є сенс з’ясувати місце їх 
розташування у цих та інших кодексах — щоб мати 
уявлення про родовий об’єкт відповідних злочинів. 
Тут ми побачимо, наскільки різною може бути сама 
концепція кримінально-правового захисту зазна-
ченого права і наскільки вона відповідає концепції 
права людини на безпеку взагалі.

Нова редакція ст. 227 КК України не містить принципових 
 новел, які дозволили б суттєво підвищити рівень кримінально-
правового захисту права споживачів на безпечність продукції

Незважаючи на вимушене посилання на Закон «Про загальну 
безпечність нехарчової продукції», який регламентує засади 
введення в обіг в Україні нехарчової продукції, немає підстав 
вважати, що перелічені в цьому Законі товари, на які не по-
ширюється його дія, не можуть стати предметом злочину, 
передбаченого новою редакцією ст. 227 КК України. Наприклад, 
саме за цією статтею слід кваліфікувати умисне введення 
в обіг таких, що легально виробляються, наркотичних засобів 
у великих розмірах, якщо вони не відповідають встановленим 
нормативно-правовими актами вимогам щодо їх безпечності
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Отже, як вже згадувалось, у КК України ст. 227 
розташована у розд. VII «Злочини у сфері госпо-
дарської діяльності». У КК інших держав відповідні 
статті розташовані у розділах (главах), які передба-
чають відповідальність за злочини проти:

1) громадської (загальної) безпеки: розд. VII 
«Злочини, що ставлять під загрозу загальну безпеку 
людей чи власність» КК Голландії — статті 174 і 175; 
гл. 14 «Злочини проти громадської безпеки» КК 
Норвегії — §§ 153—157; гл. ІІ «Про загальнонебез-
печні злочини, вчинювані шляхом обману» розд. 6 
КК Італії «Про загальнонебезпечні злочини»  — 
статті 442—445; гл. 20 «Злочини, що являють небез-
пеку для суспільства» КК Данії — §§ 187—189; гл. ІІІ 
«Поставлення людини в небезпеку» розд. ІІ книги ІІ 
КК Франції — ст. 2231; гл. 3 «Злочинні діяння про-
ти громадського порядку і безпеки» розд. VIII КК 
Албанії — ст.  288; гл. ХХ «Злочини проти загаль-
ної безпеки» КК Польщі — статті 165 і 169; розд. VI 
«Злочини, що відносяться до громадської безпеки» 
КК Таїланду — статті 236, 238, 239;

2) здоров’я населення (громадського, народного 
здоров’я): гл. 25 «Злочини проти здоров’я населення 
і громадської моральності» розд. IX КК РФ — ст. 238 
і з такою ж назвою гл. 25 розд. ІХ КК Киргизької 
Республіки — ст. 258, гл. ХХХІІ КК Грузії — ст. 251, 
гл. 10 КК Казахстану — ст. 269; гл. 30 «Злочини про-
ти здоров’я населення» розд. ХІІ КК Туркменістану — 
ст. 310 і з такою ж назвою гл. 26 КК Таджикистану — 
ст. 209, гл. 26 КК Вірменії — ст. 279, гл. 29 розд. 10 
КК Білорусі — статті 337 і 338; гл. ХХХVIII «Злочини 
і кримінальні проступки проти довкілля і здоров’я 
людини» КК Литви — статті 275 і 276; 
розд. 3 «Винні діяння, пов’язані з лі-
карськими засобами» гл. 12 «Винні ді-
яння проти здоров’я населення» КК 
Естонії  — ст.  194; гл. VIII «Злочини 
проти громадського здоров’я та спіль-
ного життя» КК Молдови — статті 2141 
і 216; гл. 36 «Незначні злочини проти 
громадського здоров’я» КК Норвегії — §§ 359—363; 
розд. ІІІ «Злочини проти народного здоров’я» гл. 11 
КК Болгарії — статті 350 і 351; гл. ХIV «Злочинні діян-
ня проти здоров’я населення і довкілля» КК Сербії — 
статті 129, 130, 132, 135.

При цьому законодавці деяких держав розгляда-
ють поняття «громадське здоров’я» як частину по-
няття «громадська (загальна) безпека» або ж обидва 
ці поняття розглядають як близькі за змістом. Саме 
тому, на нашу думку, статті 359—364 КК Іспанії роз-
ташовані у гл. ІІІ «Злочини проти громадського 
здоров’я» розд. ХVII «Злочини проти колективної 

безпеки», статті 241, 242, 248 КК  Сан-Марино — у 
гл. 1 «Злочини проти безпеки, громадського здоров’я 
та довкілля» розд. 3 «Злочини проти суспільства», 
а статті 201, 203, 204, 208 КК Аргентини — у гл. VI 
«Злочини проти громадського здоров’я. Отруєння 
або підробка питної води, продовольства чи ліків» 
розд. VII «Злочини проти громадської безпеки»; 
у КК Ізраїлю статті 219, 220 розташовані в гл. йюд 
алеф «Завдання незручностей» розд. хет «Завдання 
шкоди державним і суспільним засадам». Цікаво, 
що ст. 207 («Випуск або продаж товарів, виконання 
робіт або надання послуг, що не відповідають ви-
могам безпеки») Модельного КК (Рекомендаційний 
законодавчий акт для Співдружності Незалежних 
Держав), прийнятого на VII пленарному засіданні 
Міжпарламентської асамблеї держав–учасниць СНД 
17  лютого 1996  р., розташована в гл. 24 «Злочини 
проти здоров’я населення» розд. VIII «Злочини про-
ти громадської безпеки і здоров’я населення»;

3) життя і здоров’я особи: гл. VI «Про дея-
кі інші проступки проти осіб» розд. VIII «Про 

злочини і  проступки проти осо-
би» КК Бельгії  — статті  454—456; 
розд. І «Злочинні діяння проти 
життя і  здоров’я» КК Швейцарії — 
ст. 129 і з такою ж назвою розд. 1 КК 

Австрії — §§ 81 і 89; гл. 3 «Злочини проти життя 
і здоров’я» КК Швеції — ст. 9; розд. 16 «Злочинні ді-
яння проти життя», розд. 17 «Злочинні діяння про-
ти тілесної недоторканності» КК ФРН — §§ 222 і 229; 
гл. 28 «Злочини, що полягають у заподіянні тілес-
них ушкоджень через необережність» КК Японії — 
ст.  211; гл. ХХVI «Злочини, пов’язані із заподіян-
ням фізичної шкоди і смерті через не обережність» 
КК Республіки Корея — ст. 268; гл. 22 «Посягання, 
пов’язані з нападом» розд. 5 «Посягання на особу» 
КК Штату Техас США — ст. 22.09;

4) економічної (господарської) діяльності: 
гл.  ХІХ «Злочинні діяння у народному госпо-
дарстві» КК Латвії — статті 202 і 203; гл. ХХVI 
«Злочини проти підприємницької чи іншої еко-
номічної діяльності» КК Грузії — статті 197 і 198; 
гл.  24 «Злочини у сфері економічної діяльності» 
розд. ІХ КК Азербайджану — статті 200.3 і 200.4; 
гл. ІІ «Про злочини проти промисловості і торгів-
лі» розд. 8 «Злочини проти державної економіки» 
КК Італії — ст. 516; розд. ІІ «Злочини в окремих 
галузях господарства» гл. 6 КК Болгарії  — стат-
ті 228 і 231; § 1 «Виготовлення, збут підробле-
них і неякісних товарів» гл. 3 «Злочини проти 

Злочини проти права споживачів на безпечність продукції роз-
глядаються переважно як злочини проти громадської безпеки 
або громадського здоров’я. Лише у деяких державах такі злочи-
ни, як і в Україні, розглядаються як злочини проти встановле-
ного порядку здійснення господарської діяльності

Законодавці деяких держав розглядають поняття «громадське 
здоров’я» як частину поняття «громадська (загальна) безпека» 
або ж обидва ці поняття розглядають як близькі за змістом
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соціалістичного ринкового економічного поряд-
ку» КК Китаю — статті 140—148.

Злочини проти права споживачів на безпеч-
ність продукції розглядаються переважно як зло-
чини проти громадської безпеки або громадського 
здоров’я. Лише у деяких державах такі злочини, як і 
в Україні, розглядаються як злочини проти встанов-
леного порядку здійснення господарської діяльнос-
ті. Вважаємо такий підхід неправильним.

Так, ст.  227 КК України, статті 228 і 231 КК 
Болгарії, ст. 516 КК Італії, статті 140 і 147 КК Китаю 
не передбачають наслідків у вигляді шкоди для життя 
чи здоров’я людини (багатьох людей) або ж створен-
ня небезпеки заподіяння такої шкоди. Безпосереднім 
об’єктом передбачених зазначеними статтями злочи-
нів є виключно встановлений порядок здійснення 
господарської діяльності. Проте, на нашу думку, за 
відсутності зазначених наслідків немає необхідності 
у криміналізації відповідних діянь. Тому для запобі-
гання і протидії випуску та реалізації недоброякіс-
ної продукції, яке не спричинює наслідків у вигляді 
шкоди для життя чи здоров’я людини, крім кримі-
нально-правових слід обирати інші правові засоби. 
І навпаки, у випадках, коли додатковим безпосеред-
нім об’єктом відповідного злочину є життя і здоров’я 
людини, статті про такі злочини повинні бути роз-
ташовані у розділах (главах), що передбачають від-
повідальність за злочини проти громадської безпеки 
(або громадського здоров’я). 

Разом з тим, цілком допускаємо можли-
вість іншої, ніж в Україні, концепції побудови 
Особливої частини КК, коли заподіяння фізичної 
шкоди і смерті через необережність кваліфіку-
ються як злочини проти життя і здоров’я людини, 
незалежно від того, за яких обставин, в який спо-
сіб тощо вони заподіяні (як-от у КК Австрії, ФРН, 
Швейцарії, Швеції, Японії і Республіки Корея). До 
цієї ж групи можна віднести КК Франції, стаття 
2231 якого передбачає відповідальність за неви-
конання певних обов’язків з безпеки чи обачності, 
визначених законом чи регламентом, наслідком 

чого стало поставлення іншої людини в безпосе-
редню небезпеку смерті чи заподіяння тілесних 
ушкоджень, здатних викликати понівечення або 
хронічне захворювання.

*  *  *
Наступним кроком нашого дослідження до-

цільно зробити класифікацію конкретних злочи-
нів, передбачених КК інших держав, що посягають 

на право споживачів на безпечність 
продукції. Це дасть нам можли-
вість виділити всі можливі підходи 
законодавців різних держав до за-
безпечення зазначеного права кри-
мінально-правовими засобами і в 

подальшому більш розгорнуто охарактеризувати 
кожен з них, визначивши його недоліки і переваги. 
Для того, щоб з’ясувати, чи є відмінність у зазначе-
них підходах у пострадянських та інших державах 
світу, опишемо їх окремо.

Але насамперед звернемо увагу на те, що назви 
і диспозиції відповідних статей, які передбачають 
відповідальність за порушення права споживачів 
на безпеку продукції, у кримінальних кодексах ря-
ду пострадянських держав майже не відрізняють-
ся від назви і диспозицій ст. 207 Модельного КК 
(Рекомендаційний законодавчий акт для СНД) від 
17 лютого 1996 р.:

«Стаття 207. Випуск або продаж товарів, вико-
нання робіт або надання послуг, що не відповідають 
вимогам безпеки

(1) Випуск або продаж товарів, виконання ро-
біт або надання послуг, що не відповідають вимо-
гам безпеки для життя або здоров’я споживачів, а 
також неправомірні видача або використання офі-

ційного документа, що засвідчує 
відповідність зазначених товарів, 
робіт або послуг вимогам безпеки, 
якщо ці діяння спричинили через 
необережність заподіяння шкоди 
здоров’ю людини, — [злочин неве-
ликої тяжкості].

(2) Ті самі дії, якщо вони: а) вчи-
нені щодо товарів, робіт або послуг, 
призначених для малолітніх; б) спри-

чинили через необережність заподіяння шкоди 
здоров’ю двох чи більше осіб; в) спричинили через 
необережність смерть людини, — [злочин середньої 
тяжкості].

(3) Дії, передбачені частинами першою або дру-
гою цієї статті, що спричинили через необережність 
смерть двох чи більше осіб, — [злочин середньої 
тяжкості]».

Положення ст.  207 Модельного КК з незна-
чними відмінностями повторені у КК Казахстану, 
Туркменістану, Таджикистану, Киргизької Респуб-
ліки, Грузії та Вірменії.

Для запобігання і протидії випуску та реалізації недоброякісної 
продукції, яке не спричинює наслідків у вигляді шкоди для жит-
тя чи здоров’я людини, крім кримінально-правових слід обира-
ти інші правові засоби 

Назви і диспозиції відповідних статей, які передбачають 
 відповідальність за порушення права споживачів на безпе-
ку продукції, у кримінальних кодексах ряду пострадянських 
держав майже не відрізняються від назви і диспозицій ст. 207 
 Модельного КК (Рекомендаційний законодавчий акт для СНД) 
від 17  лютого 1996  р.: «Випуск або продаж товарів, виконан-
ня робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам 
 безпеки»
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Як свідчить проведене нами порівняння, схо-
жими рисами відповідних складів злочинів, перед-
бачених КК держав колишнього СРСР, є їх в усіх 
випадках загальний суб’єкт, а також те, що майже 
всі вони характеризуються умислом до діяння (крім 
деяких злочинів, передбачених ст.  203 КК Латвії 
і ст. 275 КК Литви).

Переважно типовими є і суспільно небезпеч-
ні наслідки аналізованих злочинів, які в більшості 
стосуються фізичної шкоди. У простих складах це: 
створення загрози захворювання чи отруєння лю-
дей (КК Білорусі), створення загрози для життя чи 
здоров’я людини або для довкілля (КК Естонії), шко-
да здоров’ю людини (КК Казахстану, Туркменістану, 
Таджикистану, Киргизької Республіки, Грузії, 
Вірменії), істотна шкода здоров’ю споживача, йо-
го майну або довкіллю (КК Латвії) та значна шкода 
(КК Грузії), а у кваліфікованих: смерть або тяжка 
(у КК Білорусі, Молдови й Азербайджану — на-
віть і менш тяжка) шкода здоров’ю людини, шко-
да здоров’ю двох чи більше людей, смерть двох чи 

більше людей (КК Вірменії, Молдови), а також інші 
тяжкі наслідки (КК Азербайджану). Лише у ст. 238 
КК РФ, ст. 194 КК Естонії, ст. 276 КК Литви, статтях 
2141 і 216 КК Молдови, статтях 197 і 198 КК Грузії 
прості склади злочину побудовані як формальні (у 
відповідних кваліфікованих складах КК Грузії зга-
дується про «створення небезпеки для життя чи 
здоров’я людей» і «тяжкі наслідки»).

Таким чином, основними відмежувальними 
ознаками переважної більшості зазначених злочи-
нів є діяння і предмет. Використовуючи ці дві озна-
ки як критерії класифікації, можна виділити такі 
спеціальні види злочинів, що посягають на право 
споживачів на безпечність продукції (див. табл. 1).

Отже, схожість положень цих кодексів щодо 
права споживачів на безпечність продукції полягає 
у тому, що ними передбачена відповідальність за:

а) виробництво (виготовлення, переробку) 
або випуск певної продукції, а також її реаліза-
цію (збут, продаж, передачу, надання) (у всіх 13-ти 
оглянутих КК);

Таблиця 1

Діяння Предмет Стаття (параграф) КК

Виробництво 
(виготовлення, 
переробка)

небезпечної продукції
ст. 238 КК РФ, ст. 258 КК Киргизької Республіки, ст. 203 КК Латвії, 
ст. 198 КК Грузії, ст. 216 КК Молдови

небезпечних харчових продуктів ст. 276 КК Литви

продукції (товарів), що не відповідає 
вимогам якості

ст. 202 КК Латвії, ст. 200.3 КК Азербайджану, ст. 409 КК Естонії

ліків незаконне ст. 275 КК Литви, ст. 194 КК Естонії, ст. 246 КК Грузії

підроблених ліків ст. 2141 КК Молдови

Випуск *
небезпечної продукції

ст. 269 КК Казахстану, ст. 310 КК Туркменістану, ст. 209 КК 
Таджикистану, ст. 337 КК Білорусі, ст. 251 КК Грузії, ст. 279 КК 
Вірменії

неякісної продукції (товарів) ст. 200.3 КК Азербайджану

Збут  
(продаж, 
передача, 
реалізація, 
надання)

небезпечної продукції

ст. 238 КК РФ, ст. 269 КК Казахстану, ст. 310 КК Туркменістану, 
ст. 209 КК Таджикистану, ст. 258 КК Киргизької Республіки, ст. 337 
КК Білорусі, статті 198 і 251 КК Грузії, ст. 216 КК Молдови, ст. 279 
КК Вірменії

небезпечних харчових продуктів ст. 276 КК Литви

неякісної продукції (товарів) ст. 202 КК Латвії, ст. 200.3 КК Азербайджану, ст. 409 КК Естонії

недоброякісної продукції, забрудненої 
радіонуклідами понад допустимі рівні

ст. 337 КК Білорусі

ліків незаконний ст. 246 КК Грузії, ст. 275 КК Литви, ст. 194 КК Естонії

підроблених ліків ст. 2141 КК Молдови

Виконання 
робіт чи надан
ня послуг

що не відповідають вимогам безпеки
ст. 238 КК РФ, ст. 269 КК Казахстану, ст. 310 КК Туркменістану, 
ст. 209 КК Таджикистану, ст. 258 КК Киргизької Республіки, ст. 203 
КК Латвії, ст. 338 КК Білорусі, ст. 251 КК Грузії, ст. 279 КК Вірменії

що не відповідають вимогам якості ст. 202 КК Латвії

Неправомірні 
видача чи ви
користання

офіційного документа, що посвідчує 
відповідність вимогам безпеки продукції, 
яка насправді є небезпечною

ст. 238 КК РФ, ст. 269 КК Казахстану, ст. 310 КК Туркменістану, 
ст. 209 КК Таджикистану, ст. 258 КК Киргизької Республіки, ст. 251 
КК Грузії, ст. 279 КК Вірменії

* При цьому у відповідних статтях КК Казахстану, Туркменістану, Таджикистану, Білорусі, Вірменії як випуск очевидно розуміють виробництво (виготовлення), оскільки відповідальність за ви-
робництво (виготовлення) окремо не встановлена, а у ст. 200.3 КК Азербайджану поняття «виробництво» і «випуск у продаж» застосовані одночасно, що означає відмінність їх змісту.
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б) виконання робіт чи надання послуг, що 
не відповідають вимогам безпеки чи якості  
(у 10-ти КК); 

в) неправомірні видачу чи використання офі-
ційного документа, що посвідчує відповідність ви-
могам безпеки продукції, яка насправді є небезпеч-
ною (у 7-ми КК).

Разом з тим відмінними рисами є:
1) встановлення відповідальності за деякі спе-

цифічні діяння: ввезення небезпечної продукції 
(ст. 198 КК Грузії); перевезення (транспортування) 
небезпечної продукції (ст.  238 КК РФ, ст.  216 КК 
Молдови); фальсифікацію товарів (ст. 197 КК Грузії, 
ст. 216 КК Молдови); незаконне користування еко-
маркою (ст. 199 КК Грузії); зберігання небезпечної 
продукції (ст. 238 КК РФ, ст. 216 КК Молдови); при-
ховування продукції (товарів), що не відповідає ви-
могам якості (ст. 200.3 КК Азербайджану); незакон-
не володіння ліками (ст. 194 КК Естонії);

2) специфічний предмет злочину. Йдеться про 
виробництво (виготовлення, переробку), випуск, 
збут не будь-якої небезпечної продукції, а виключ-
но харчової (ст. 276 КК Литви), а також таких пред-
метів, як: ліки (фармацевтична продукція) (ст. 246 
КК Грузії, ст.  275 КК Литви, ст.  194 КК Естонії, 
ст. 2141 КК Молдови); продукція (товари), що не від-
повідає вимогам якості (ст. 202 КК Латвії, ст. 200.3 
КК Азербайджану, ст. 409 КК Естонії), у тому числі 
забруднена радіонуклідами понад допустимі рівні 
(ст. 337 КК Білорусі);

3) особливості суб’єктивної сторони складу 
злочину. В одній групі держав караним є вироб-
ництво (виготовлення), зберігання, перевезення 
відповідної продукції з метою збуту (ст.  238 КК 
РФ, статті 275 і 276 КК Литви) або з метою пере-
дачі (ст. 194 КК Естонії), або випуск з метою збуту 
(ст. 279 КК Вірменії), — у той час як в іншій гру-
пі виробництво (виготовлення, переробка) такої 
самої продукції визнається злочином незалежно 
від мети (ст. 258 КК Киргизької Республіки, статті 
198 і 246 КК Грузії, статті 2141 і 216 КК Молдови, 
ст. 202 КК Латвії, ст. 200.3 КК Азербайджану), так 
само як і її випуск (ст. 269 КК Казахстану, ст. 310 
КК Туркменістану, ст.  209 КК Таджикистану, 

ст. 337 КК Білорусі, ст. 251 КК Грузії, ст. 200.3 КК 
Азербайджану). З цього випливає, що у першій з 
названих груп держав виробництво (виготовлен-
ня), зберігання, перевезення відповідної продук-
ції без мети її збуту (передачі), а у Вірменії — ви-
пуск без мети збуту не є кримінально караними 
діяннями.

*  *  *
Схожими рисами відповідних складів злочинів, 

передбачених КК інших держав світу, крім держав 
колишнього СРСР (і водночас відмінними рисами 
порівняно з відповідними складами злочинів, пе-
редбачених КК держав колишнього СРСР), є:

1) як правило, загальний суб’єкт злочину. Разом 
з тим, на відміну від КК держав колишнього СРСР, 
у багатьох випадках суб’єкт злочину є спеціаль-
ним: у ч. 2 § 359 КК Норвегії і ст. 360 КК Іспанії — 
це підприємець, у ч. 1 ст. 228 КК Болгарії — служ-
бова особа, у ч.  2 ст.  362 КК Іспанії — фармацевт 
або керівник легальної лабораторії, у ст. 363 — ви-
робник, дистриб’ютор чи продавець, у ч. 1 ст. 364 
КК цієї країни — власник чи особа, відповідальна 
за виробництво на фабриці харчових продуктів, у 
ст. 140 КК Китаю — виробник чи продавець, у ст. 220 
КК Ізраїлю — роздрібний торговець чи директор під-
приємства, де їжа і напої продаються для вживання 
на місці;

2) те, що багато з них є необережними (ст. 175 
КК Голландії, ч. 6 § 153, §§ 359 і 360 КК Норвегії, 

ч.  2 §  187, ч.  2 § 188, ч.  2 § 189 КК 
Данії, ст. 9 гл. 3 КК Швеції, ст. 351 КК 
Болгарії, ч. 1 § 81 і § 89 КК Австрії, 
ст.  248 КК Сан-Марино, §§ 2 і 4 
ст. 165, § 2 ст. 169 КК Польщі, §§ 222 
і 229 КК ФРН, ч. 2 ст. 129, ч. 2 ст. 130, 
частини 3 і 4 ст. 135 КК Сербії, ст. 211 
КК Японії, ст.  268 КК Республіки 
Корея, ст.  239 КК Таїланду, ст.  220 
КК Ізраїлю, ст. 203 КК Аргентини). 
Наведене можна пояснити тим, що 
у багатьох із цих КК здійснено чіт-
кий поділ злочинних діянь на умисні 

та необережні і тому законодавець вимушений так 
само чітко встановлювати відповідальність окремо 
за умисні та за необережні відповідні діяння; іно-
ді певне умисне діяння визнається злочином, а та-
ке саме необережне — кримінальним проступком; 
крім того, сам зміст умислу і необережності за КК 
цих держав є відмінним від КК України та інших 
пострадянських держав. У деяких КК сконструйо-
вано склади злочинів з пом’якшуючими обстави-
нами, якими визнаються певні діяння, вчинені че-
рез необережність (ч. 2 § 187, ч. 2 § 188, ч. 2 § 189 
КК Данії, §§ 2 і 4 ст. 165 КК Польщі та ін.) або через 
недбалість чи недосвідченість у певній професії чи 
ремеслі (ст. 203 КК Аргентини);

У КК багатьох країн здійснено чіткий поділ злочинних діянь 
на умисні та необережні і тому законодавець вимушений 
так само чітко встановлювати відповідальність окремо за 
умисні та за необережні відповідні діяння; іноді певне умисне 
діяння визнається злочином, а таке саме необережне  — кри-
мінальним проступком; крім того, сам зміст умислу і необе-
режності за КК цих держав є відмінним від КК України та  інших 
пост радянських держав. У деяких КК сконструйовано склади 
злочинів з пом’якшуючими обставинами, якими визнаються 
певні діяння, вчинені через необережність або через недбалість 
чи недосвідченість у певній професії чи ремеслі
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3) те, що мета і мотив не є характерними озна-
ками складу злочину. Виняток становлять лише: 
КК Данії, в якому обов’язковою ознакою додавання 
отрути чи інших речовин у продукти є мета створен-
ня небезпеки для здоров’я інших осіб (п. 1 ч. 1 § 187), 
а ознакою обробки шкідливих для здоров’я продук-
тів — мета приховати їх зіпсований стан (п. 2 ч. 1 
§ 187); КК Іспанії, в якому передбачено відповідаль-
ність за підробку або фальсифікацію ліків чи речо-
вин з метою продажу чи використання іншим спо-
собом (п. 2 ч. 1 ст. 362), за зберігання, рекламування, 
пропозицію, продаж тощо підроблених чи сфальси-
фікованих ліків або речовин — з метою продажу чи 
іншого збуту третім особам (п. 3 ч. 1 ст. 362), а за 
приховування або викрадання товарів, що йдуть на 
знищення або дезінфекцію, — з метою продажу цих 
товарів (ч. 5 ст. 363); КК Сербії, в якому мета прода-
жу є обов’язковою ознакою виробництва недобро-
якісних продуктів з (ч. 1 ст. 129); КК Ізраїлю, де мета 
продажу для вживання є обов’язковою ознакою по-
рчі їжі чи напою (ст. 219-бет);

4) те, що у багатьох з них наявні факультативні 
ознаки об’єктивної сторони. Вони стосуються: засо-
бів — шкідливих речовин (ст. 454 КК Бельгії, § 153 
КК Норвегії, ст. 364 КК Іспанії), місця — магазину 
чи іншого місця (ст. 456 КК Бельгії), часу — під час 
виробництва, виготовлення або після цього (ст. 362 
КК Іспанії) тощо.

Стосовно суспільно небезпечних наслідків ана-
лізованих злочинів, то вони, як і в КК пострадян-
ських держав, переважно типові і стосуються фізич-
ної шкоди (винятками є лише статті 143, 145—148 
КК Китаю, де згадуються тяжкі наслідки, особливо 
тяжкі наслідки і значна, велика та особливо велика 
шкода виробництву). Прості склади злочину най-
частіше побудовані як формальні, а там, де вони є 
матеріальними, як наслідки згадуються: створення 
небезпеки для життя та/або здоров’я людини (§ 153 
КК Норвегії, § 189 КК Данії, ст. 9 гл. 3 КК Швеції, 
ст. 2231 КК Франції, статті 361—363 КК Іспанії, § 1 
ст. 165 КК Польщі, ст. 236 КК Таїланду, статті 141 
і 143 КК Китаю), «смерть людини чи значна шкода 
організму або здоров’ю» (§ 157 КК Норвегії), «тяж-
ка шкода здоров’ю людини» (статті 142 і 145 КК 
Китаю), «тяжкі наслідки» і «значна шкода вироб-
ництву» (статті 146 і 147 КК Китаю). 

Проте, на нашу думку, і формальний склад, і ма-
теріальний склад з таким наслідком, як створення 

небезпеки (для життя та здоров’я людини) — по 
суті одне й те саме. На користь такої думки свід-
чить, наприклад, те, що у КК України, як слушно 
зазначає В.П. Тихий, «абсолютна більшість злочинів 
проти громадської безпеки є злочинами з формаль-
ним складом… Тільки деякі злочини проти громад-
ської безпеки мають матеріальний склад (статті 
264, 267 і 270)… Ці злочини передбачають два ви-
ди  наслідків: створення небезпеки настання тяж-
ких наслідків (ч. 1 ст. 267) або фактичне настання 
істотної шкоди (тяжких наслідків) (ст. 264) чи шко-
ди здоров’ю людей або майнової шкоди у великому 
розмірі (ч. 1 ст. 270 КК України). Але і при вчинен-
ні цих злочинів необхідним етапом або наслідком 
є створення загальної небезпеки (умов) заподіян-
ня тяжкої шкоди» 5. Якщо замість злочинів проти 
громадської безпеки з формальним складом скон-
струювати аналогічні злочини, які передбачати-
муть суспільно небезпечні наслідки у вигляді ство-
рення небезпеки настання тяжких наслідків, суть 
кримінальної відповідальності не зміниться. І для 
суб’єкта, і для держави немає різниці, будуть під-
ставою кримінальної відповідальності самі по собі 
знищення радіоактивних матеріалів (ч. 1 ст. 265 КК 
України), переміщення продукції за межі зони від-
чуження без проведення дозиметричного контро лю 
(ч. 1 ст. 2671), ввезення небезпечних відходів (ч. 2 
ст.  268), незаконне перевезення вибухових речо-

вин (ч. 1 ст. 269) чи ті самі дії, яки-
ми створено небезпеку для життя 
або здоров’я людей. В обох випад-
ках цими діями реально створюєть-
ся небезпека для життя чи здоров’я 
людей і в обох випадках є підстави 
ці діяння криміналізувати, оскіль-
ки згідно зі ст. 11 КК України діян-
ня може бути визнане злочином за 

умови як заподіяння, так і можливості заподіяння 
ним  істотної шкоди. 

Знову ж, взявши за критерії класифікації діяння 
і предмет, виділимо такі спеціальні види злочинів, 
що посягають на право споживачів на безпечність 
продукції, за КК інших держав світу (крім держав 
колишнього СРСР) (див. табл. 2).

Отже, схожість між собою положень КК інших 
держав щодо права споживачів на безпечність про-
дукції полягає у тому, що ними передбачена відпо-
відальність за:

а) виробництво (виготовлення) певної продук-
ції (в 11-ти із 23-х оглянутих КК);

б) її реалізацію (торгівлю нею, поставку, продаж, 
пропозицію до продажу, випуск у продаж, поши-
рення, спробу поширити, збут, доставку, безоплат-
ну передачу) (у 16-ти КК);

в) її зберігання (у 5 КК).
5  Тихий В. Актуальні питання застосування і вдосконалення кримінально-правових норм 
про відповідальність за злочини проти громадської безпеки // Право України. — 2010. — 
№ 9. — С. 27.

На нашу думку, і формальний склад, і матеріальний склад з та-
ким наслідком, як створення небезпеки (для життя та здоров’я 
людини) — по суті одне й те саме. Якщо замість злочинів про-
ти громадської безпеки з формальним складом сконструюва-
ти аналогічні злочини, які передбачатимуть суспільно небез-
печні наслідки у вигляді створення небезпеки настання тяжких 
наслідків, суть кримінальної відповідальності не зміниться
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Таблиця 2

Діяння Предмет Стаття (параграф) КК

Виробництво 
(виготов-
лення)

будь-яких небезпечних (шкідливих) 
товарів ч. 1 § 359 КК Норвегії, статті 359 і 360 КК Іспанії

небезпечних (шкідливих) продовольчих 
товарів

ч. 1 ст. 350 КК Болгарії, статті 242 і 248 КК Сан-Марино, 
ст. 288 КК Албанії, частини 2 і 4 ст. 363 КК Іспанії, статті 143 
і 144 КК Китаю

небезпечних продовольчих товарів і 
предметів повсякденного користування ст. 165 КК Польщі

небезпечних (неякісних, 
фальсифікованих) ліків

статті 241 і 248 КК Сан-Марино, ст. 288 КК Албанії, 
статті 361 і 362 КК Іспанії, ст. 165 КК Польщі, статті 141, 142 
КК Китаю, статті 236, 238, 239 КК Таїланду

недоброякісної продукції статті 129 і 135 КК Сербії, ст. 228 КК Болгарії

електроприладів, пневмотехніки, вогне-, 
вибухонебезпечної або іншої продукції, 
що не відповідає вимогам безпеки

ст. 146 КК Китаю

підроблених отрутохімікатів, 
ветеринарних препаратів, хімічних 
добрив, насіння

ст. 147 КК Китаю

нестандартних: медичних апаратів 
й інструментів, медико-санітарних 
матеріалів; отрутохімікатів, 
ветеринарних препаратів, хімічних 
добрив, насіння; парфюмерно-
косметичних товарів

статті 145, 147, 148 КК Китаю

Реалізація 
(торгівля, 
поставка, 
продаж, 
пропозиція 
до продажу, 
випуск у 
продаж, 
поширення, 
спроба 
поширити, 
збут, доставка, 
безоплатна 
передача)

будь-яких небезпечних (шкідливих) 
товарів

статті 174 і 175 КК Голландії, частини 1 і 2 § 359 КК Норвегії, 
статті 359 і 360 КК Іспанії, статті 201 і 203 КК Аргентини

небезпечних (шкідливих, 
отруєних, зіпсованих, підроблених, 
сфальсифікованих тощо) продовольчих 
товарів

статті 455 і 456 КК Бельгії, частини 2—4 § 153 КК Норвегії, 
статті 442, 444 і 516 КК Італії, § 187 КК Данії, ч. 2 ст. 350 КК 
Болгарії, статті 242 і 248 КК Сан-Марино, ст. 288 КК Албанії, 
п. 3 ч. 1 ст. 362, частини 2—4 ст. 363 КК Іспанії, статті 143 і 
144 КК Китаю, статті 236, 238 і 239 КК Таїланду, ст. 219-алеф 
КК Ізраїлю

у т.ч. вчинена з метою приховати їх 
зіпсований стан обробка продуктів, 
зіпсованих так, що їх вживання чи 
використання є шкідливими для 
здоров’я

п. 2 ч. 1 § 187 КК Данії

у т.ч. додавання шкідливих речовин 
(отрути) до продовольчих товарів, 
призначених для продажу чи 
використання

ст. 454 КК Бельгії, ч. 6 § 153 КК Норвегії, п. 1 ч. 1 § 187 КК 
Данії (з метою створення небезпеки для здоров’я людей), 
ч. 1 ст. 364 КК Іспанії, ст. 219-бет КК Ізраїлю

небезпечних продовольчих товарів і 
предметів повсякденного користування

§ 188 КК Данії, ст. 165 КК Польщі, ст. 22.09 КК Штату Техас 
США

недоброякісної продукції статті 129 і 135 КК Сербії, зокрема у значній кількості чи 
значної вартості (ст. 231 КК Болгарії, ст. 140 КК Китаю)

недоброякісних продовольчих товарів ч. 1 ст. 363 КК Іспанії

речовин, призначених для фальсифікації 
продовольчих товарів ст. 455 КК Бельгії

небезпечних (неякісних, 
фальсифікованих) ліків

§§ 157 і 360 КК Норвегії, § 189 КК Данії, ст. 443 КК Італії, 
статті 241 і 248 КК Сан-Марино, ст. 288 КК Албанії, ст. 361, 
п. 3 ч. 1 ст. 362 КК Іспанії, ст. 165 КК Польщі, статті 141, 142 
КК Китаю, статті 201 і 203 КК Аргентини, ст. 22.09 КК Штату 
Техас США

електроприладів, пневмотехніки, вогне-, 
вибухонебезпечної або іншої продукції, 
що не відповідає вимогам безпеки

ст. 146 КК Китаю



43№ 5 ( 1 2 9 ) ’ 2 0 1 1

С
УД

О
В

А
 П

РА
К

ТИ
К

А
 І

 П
РО

Б
Л

Е
М

И
 У

Д
О

С
К

О
Н

А
Л

Е
Н

Н
Я

 З
А

К
О

Н
О

Д
А

В
С

ТВ
А

Діяння Предмет Стаття (параграф) КК

Реалізація 
(торгівля, 
поставка, 
продаж, 
пропозиція 
до продажу, 
випуск у 
продаж, 
поширення, 
спроба 
поширити, 
збут, доставка, 
безоплатна 
передача)

підроблених отрутохімікатів, 
ветеринарних препаратів, хімічних 
добрив, насіння

ст. 147 КК Китаю

нестандартних: медичних апаратів 
й інструментів, медико-санітарних 
матеріалів; отрутохімікатів, 
ветеринарних препаратів, хімічних 
добрив, насіння; парфюмерно-
косметичних товарів

статті 145, 147, 148 КК Китаю

Зберігання 
(тримання 
для торгівлі, 
володіння для 
продажу)

небезпечних продовольчих товарів ст. 456 КК Бельгії, статті 442 і 444 КК Італії, ст. 288 КК Албанії, 
ст. 219-алеф КК Ізраїлю

небезпечних або неякісних ліків ст. 443 КК Італії, п. 3 ч. 1 ст. 362 КК Іспанії

У свою чергу, відмінним є те, що:
1) лише окремими із цих КК встановлена від-

повідальність за такі специфічні діяння, як: імпорт 
небезпечних продовольчих товарів або ліків (ст. 288 
КК Албанії); рекламування, оголошування, показ 
тощо підроблених чи сфальсифікованих ліків або 
речовин (п. 3 ч. 1 ст. 362 КК Іспанії); 
приховування або викрадання товарів, 
що йдуть на знищення або дезінфек-
цію (ч. 5 ст. 363 КК Іспанії); годуван-
ня небезпечними речовинами тварин, 
чиє м’ясо й інші продукти призначені 
для споживання людьми, направлення 
таких тварин на бойню, передавання 
їхніх продуктів для людського спожи-
вання (ч. 2 ст. 364 КК Іспанії); нездій-
снення чи несумлінне здійснення перевірки худоби 
перед забоєм або м’яса, призначеного для перероб-
ки, що може спричинити шкоду здоров’ю населен-
ня (статті 130 і 135 КК Сербії); невиконання особою 
обов’язків з контролю за чистотою продуктів, які 
вона постачає (ст. 220 КК Ізраїлю);

2) лише у 4-х КК передбачена відповідальність 
за виробництво і реалізацію будь-якої небезпеч-
ної продукції, у 13-ти — продовольчих товарів та/
або предметів повсякденного користування, а у 
деяких — і таких специфічних предметів, якими 
є: речовини, призначені для фальсифікації про-
довольчих товарів (ст. 455 КК Бельгії); небезпеч-
ні ліки (§§ 157 і 360 КК Норвегії, § 189 КК Данії, 
ст. 443 КК Італії, статті 241 і 248 КК Сан-Марино, 
ст. 288 КК Ал банії, ст. 361, п. 3 ч. 1 ст. 362 КК Іспанії, 
ст. 165 КК Польщі, статті 141 і 142 КК Китаю, статті 
201 і 203 КК Аргентини, ст. 22.09 КК Штату Техас 

США); електроприлади, пневмотехніка, вогне-, 
 вибухонебезпечна або інша продукція, що не від-
повідає вимогам безпеки (ст. 146 КК Китаю);

3) у 5-ти КК передбачена відповідальність за 
 виробництво та реалізацію крім небезпечної також 
і недоброякісної або нестандартної продукції.

Тепер можна виділити схожі положення щодо 
захисту права споживачів на безпечність продукції 
в усіх розглянутих КК, а також найбільш значимі 
риси, за якими відповідні положення КК постра-
дянських держав відрізняються від аналогічних по-
ложень КК інших держав світу.

Схожим є те, що:
1) ці злочини віднесені законодавцем переваж-

но (у 27 із 36 розглянутих КК) до злочинів проти 
громадської (загальної) безпеки або проти здоров’я 
населення;

2) у більшості розглянутих КК передбачено 
відповідальність за: виробництво (виготовлен-
ня) певної небезпечної для споживачів продук-
ції (у 21-му КК); її реалізацію (продаж, збут тощо)  
(у 26-ти КК);

3) предметом цих діянь переважно є небезпеч-
ні продовольчі товари та предмети повсякденного 

Лише у чотирьох із розглянутих КК передбачена відповідаль-
ність за виробництво і реалізацію будь-якої небезпечної продук-
ції, у тринадцяти — продовольчих товарів та/або предметів 
повсякденного користування, а у деяких — і таких специфічних 
предметів, якими є: речовини, призначені для фальсифікації 
продовольчих товарів; небезпечні ліки; електроприлади, пнев-
мотехніка, вогне-, вибухонебезпечна або інша продукція, що не 
відповідає вимогам безпеки

Таблиця 2. Продовження
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користування, а також ліки або ж будь-яка небез-
печна продукція; 

4) у половині випадків відповідні склади зло-
чинів не передбачають наслідків; якщо ж наслідки 
передбачені, то ними є, як правило, небезпека запо-
діяння фізичної шкоди людині або реальне заподі-
яння такої шкоди;

5) суб’єкт цих злочинів є, за незначними винят-
ками, загальним.

На відміну від КК пострадянських держав, 
у  КК інших держав світу не передбачено відпо-
відальності за: виконання робіт чи надання по-
слуг, що не відповідають вимогам безпеки чи 
якості; неправомірні видачу чи використання 
офіційного документа, що посвідчує відповід-
ність вимогам безпеки продукції, яка насправді є  
небезпечною.

*  *  *
На закінчення зазначимо, що, на нашу дум-

ку, мінімально необхідним кроком національно-
го законодавця на сучасному етапі є доповнення 
КК України принципово новими за своїм змістом 
статтями, які передбачили б відповідальність за 
випуск небезпечної продукції, з розміщенням їх у 
розд. ІХ «Злочини проти громадської безпеки» або 
в розд. ХІІІ «…злочини проти здоров’я населення» 
Особливої частини.

У зазначених статтях слід сфор-
мулювати відповідні злочини з мате-
ріальним складом, які містили б такі 
ознаки:

1) діяння — випуск на товарний 
ринок небезпечної продукції, а так 
само виконання робіт чи надання 
послуг, що не відповідають вимогам 
безпеки. У примітці слід дати якомога ширше ви-
значення поняття випуску продукції на товарний 
ринок, яке включало б реалізацію продукції спо-
живачам, у тому числі на умовах обміну, та її без-
оплатне надання (спонсорство, меценатство, для 
проби тощо);

2) предмет — будь-яка продукція, небезпечна для 
споживача. Випадки випуску на товарний ринок про-
дукції, взагалі забороненої до випуску (наприклад 
радіоактивно забрудненої продовольчої продукції), 
та незаконний випуск на товарний ринок продукції 

підвищеної небезпеки (хімічні, у тому числі лікар-
ські засоби, а також токсичні, вибухові, окислюваль-
ні, горючі речовини, біохімічні, мікробіологічні, біо-
технологічні препарати, патогенні для людей і тварин 
мікроорганізми, наркотичні засоби, психотропні ре-
човини і прекурсори, ядерні матеріали, спеціальні ма-
теріали, що розщеплюються, інша продукція у сфері 
використання ядерної енергії тощо) можуть бути ви-
значені як окремі склади злочину в інших статтях.

Як окремі спеціальні склади 
злочину — зокрема з урахуванням 
Критерію, за яким оцінюється сту-
пінь ризику від провадження діяль-
ності у сфері охорони здоров’я для 
безпеки життя і здоров’я населення 
та визначається періодичність здій-
снення планових заходів державного 
нагляду (контролю) (додаток до по-
станови Кабінету Міністрів України 

від 10 вересня 2008 р. № 843) — доцільно визначити 
також виконання таких робіт і надання таких по-
слуг, що не відповідають вимогам безпеки, як: ме-
дичні послуги та послуги народної медицини; по-
слуги зі зберігання і переробки донорської крові 
та її компонентів і виготовлення з них препаратів; 
послуги зі зберігання, транспортування, фасування 
і пакування засобів дезінфекції, дезінсекції, дерати-
зації, приготування робочих розчинів і приманок 
з таких засобів; проведення дезінфекційних, дезін-
секційних, дератизаційних робіт тощо;

3) суспільно небезпечні наслідки: у простому 
складі — заподіяння середньої тяжкості або  тяжких 
тілесних ушкоджень; у кваліфіковано му — смерть 
потерпілого; в особливо кваліфікованому  — 
смерть  двох чи більше осіб. Випуск небезпечної 
продукції, який лише створив загрозу для життя чи 
здоров’я людини, за певних умов міг би розглядати-
ся як замах на відповідний умисний злочин;

4) суб’єкт злочину — загальний. Вчинення від-
повідного діяння особою, яка уповноважена забез-
печувати безпеку продукції, що випускається на 
товарний ринок, може бути визначено як кваліфі-
куючу ознаку складу злочину. 

Необхідно також внести зміни до статей 358 
і 366 КК України з тим, щоб уможливити притяг-
нення до кримінальної відповідальності осіб, вин-
них у видачі та використанні офіційного документа, 
що посвідчує відповідність вимогам безпеки про-
дукції, яка насправді є небезпечною.

На нашу думку, мінімально необхідним кроком національного 
законодавця на сучасному етапі є доповнення КК України прин-
ципово новими за своїм змістом статтями, які передбачили б 
відповідальність за випуск небезпечної продукції, з розміщенням 
їх у розд. ІХ «Злочини проти громадської безпеки» або в розд. ХІІІ  
«…злочини проти здоров’я населення» Особливої  частини.
У зазначених статтях слід сформулювати відповідні злочини 
з матеріальним складом

Необхідно внести зміни до статей 358 і 366 КК України з тим, 
щоб уможливити притягнення до кримінальної відповідаль-
ності осіб, винних у видачі та використанні офіційного доку-
мента, що посвідчує відповідність вимогам безпеки продукції, 
яка насправді є небезпечною



Пропозиції щодо визначення  
критеріїв нормування навантаження суддів 
при розгляді цивільних  
та адміністративних справ

В.І Зіньков,  
голова Джанкойського  
міськрайонного суду  
АР Крим

Розробка методики визначення критеріїв нормування навантажен-
ня на суддів викликана необхідністю створення єдиних стандартів на-
вантаження з розгляду цивільних справ на кожного суддю загальних 
судів першої інстанції, які б визначали максимальну кількість справ, 
що їх суддя може розглянути якісно за певний період часу.

Історія розвитку правосуддя в інших державах свідчить, що одним 
із елементів становлення правосуддя як складової державної влади — 
є визначення і на законодавчому рівні закріплення стандартів наванта-
ження з розгляду справ на суддів.

Так, наприклад, в Канаді суддя місцевого суду не може розглянути 
більше 200 цивільних справ на рік, і це закріплено законодавчо. 

Прийнятий 7 липня 2010 р. Закон № 2453-VI «Про судоустрій і 
статус суддів» визначає правові засади організації судової влади та 
здійснення правосуддя в Україні, систему та порядок здійснення суд-
дівського самоврядування і встановлює систему, загальний порядок 
забезпечення діяльності судів.

Беручи до уваги те, що відповідно до чинного законодавства міс-
цеві загальні суди також є  адміністративними місцевими судами та 
їм підсудні також справи відповідно до Кодексу адміністративного су-
дочинства Украї ни (далі — КАС), то до цих судів щомісячно надхо-
дить велика кількість як цивільних, так й адміністративних справ. Із 
урахуванням того, що відповідно до вимог Цивільного процесуального 
кодексу України і КАС судовий процес може фіксуватися технічними 
засобами, стало можливим хронометрування часу, необхідного для 
розгляду справ. 

Запровадження стандартів навантаження (далі — стандартів) на-
дає можливість: 

по-перше, — з’ясувати фактичну ситуацію із навантаженням 
суддів справами у судах першої інстанції загальних судів України, 

 Наявність чітко визначеної норми праці для судді дасть можливість 
встановити наскільки ефективно організовано процес здійснення 
правосуддя тим чи іншим суддею окремо, так і судом загалом

S u m m a r y
Motivates the necessity for in
troduction of the standards for 
the workload of the judges of 
general courts when deciding 
civil and administrative cases 
having regard to the modern 
technologies, suggests metho do
logy to define optimal norms of 
this workload
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і таким чином скоригувати кількість суддів у 
судах від повідно до стандартів;

по-друге, — якісний розгляд цивільних справ 
у першій інстанції має сприяти зменшенню апе-
ляційних скарг, внаслідок чого підвищиться ав-
торитет судової влади і зросте рівень довіри до 
неї населення;

по-третє, — наявність чітко визначеної нор-
ми праці для судді дасть можливість встановити 
наскільки ефективно організовано процес здій-
снення правосуддя тим чи іншим суддею окре-
мо, так і судом загалом.

Зважаючи на те, що на розгляд цивільної 
справи невеликої складності (першої категорії), 
наприклад, справи про розірвання шлюбу, з ви-
несенням рішення витрачається приблизно го-
дина, то є можливість визначити, скільки справ 
цієї категорії складності зможе розглянути суд-
дя за один повний місяць (див. відповідні про-
позиції у табл.).

Один повний місяць має в середньому 20 ро -
бочих днів. Якщо суддя розглядає також і кри-
мінальні справи, у зв’язку з чим має виділяти, 
наприклад, два дні на тиждень на їх розгляд, то 
на розгляд цивільних справ у нього залишається  
три дні на тиждень, 12 робочих днів на місяць.

Якщо, наприклад, проаналізувати серед ньо     -
статистичний графік роботи судді, згід но з яким  
з 8.00 до 9.00 год. розглядаються протоколи 
про адміністративні правопорушення, з 9.00 до 
10.00 год. — проводяться попередні засідання з 
роз гляду цивільних справ, з 10.00 — до 12.00 год. 
можуть бути розглянуті дві цивільні справи (по 
одній годині на кожну). З 12.00 до 13. 00 год. пе-
рерва на обід. З 13. 00 до 14. 00 год. — поперед-
ні за сідання, а з 14. 00 до 17. 00 год. — можуть 
бути розглянуті три цивільні справи невеликої 
складності за умови, що жодна з них не відкла-
дається. За дотримання такого графіка суддя 
за 12 робочих днів може розглянути 60 справ  
(12 днів х 5 справ). Отже, орієн товне наван-
таження судді на місяць з  розгляду цивільних 
справ першої категорії складності може стано-
вити 60 справ (див. табл.). 

Таким чином, можна визначити відносну ве-
личину навантаження, за якої показник Н1 — є 
оптимальною величиною кількості цивільних 
справ, які суддя зможе розглянути за місяць, 
при розгляді також і кримінальних справ. 

Пропонована система нормування наванта-
ження на суддів дасть змогу врегулювати вели-
чину максимальної кількості справ, які зможе 
розглянути суддя за певний час з дотриманням 
норм процесуального закону.

Збільшення кількості справ порівняно із за-
значеною величиною може слугувати підставою 
для обґрунтування того, чому знизилась якість 
з їх розгляду, а зменшення навантаження і, від-
повідно, зниження якості розгляду справ може 
свідчити про неналежну організацію суддею ро-
боти з відправлення правосуддя.

За умови, коли суддя не роз-
глядає кримінальні справи, його 
навантаження на місяць з роз-
гляду цивільних справ 1-ї кате-
горії може збільшуватись на 40 
справ, тобто два дні на тиждень, 

вісім днів на місяць (8 х 5 = 40), а разом мак-
симальна кількість цивільних справ 1-ї катего-
рії, яка може бути розглянута, становить 100 
справ. Цей показник позначається Н2 і він є 
відносним, оскільки в ньому не передбачена 
погрішність, пов’язана з необхідністю відкла-
дення справи, або оголошення перерви під час 
її розгляду, або відмови від позову і залишення 
без розгляду. Відповідно, якщо суддя розгля-
дає справи 2-ї, 3-ї, 4-ї, 5-ї, або шостої категорій 
складності, кількість розглянутих справ змен-
шиться, оскільки на їх розгляд витрачається 
більше часу.

У разі якщо суддя посідає адміністративну 
посаду (голова або його заступник), то у зв’язку з 
цим на одну год. в день зменшується час розгляду 
ним цивільних справ, що означатиме належність 
до показника Н3 — 80 справ на місяць. Якщо цей 
суддя розглядає також і кримінальні справи, то 
навантаження становитиме 40 цивільних справ 
першої категорії. Якщо ж голова суду розглядає 
цивільні справи більшої складності: наприклад, 
шість справ 6-ї категорії (36 год.) та одну справу 
4-ї категорії (4 год.) = (40 год.), кількість цивіль-
них справ зменшиться відповідно до категорії  
складності. 

Необхідно також застосовувати коефіцієнт 
корегування навантаження (К), оскільки при-
наймні мінімум три цивільні  справи на тиждень 
суддя змушений буде відкласти або оголосити 
перерву в їх розгляді:

(К1) — коефіцієнт корегування щодо цивіль-
них справ, якщо суддя розглядає і кримінальні 
справи;

(К2) — коефіцієнт корегування щодо цивіль-
них справ, якщо суддя розглядає тільки цивільні 
справи;

 Система нормування навантаження на суддів дасть змогу вре
гулювати величину максимальної кількості справ, які зможе 
розглянути суддя за певний час з дотриманням норм проце
суального закону
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(К3) — коефіцієнт корегування щодо цивіль-
них справ, якщо суддя розглядає і кримінальні 
справи, а також виконує адміністративні повно-
важення.

При розгляді суддею тільки цивільних 
справ  — Н2, з урахуванням погрішності (К2) 
(міні мум три справи на тиждень, або 12 справ 
за чотири тижні (3 х 4 = 12), кількість цивільних 
справ 1-ї категорії, які він може розглянути за 
місяць, становитиме 88 справ (100 — 12 = 88). 
Зрозуміло, що ці показники є при близними.

Якщо суддя розглядає цивільні та кримі-
нальні справи — Н1, з урахуванням коефі-
цієнта погрішності (К1) — одна цивільна спра-
ва на тиждень, або чотири справи на місяць, 
кількість цивільних справ 1-ї категорії, які він 
може розглянути за місяць, становитиме 56 
справ (60 — 4 = 56).

При розгляді суддями, які виконують адмі-
ністративні повноваження, цивільних і кримі-
нальних справ — Н3, з урахуванням коефіцієнта 
погрішності «К3» (мінус одну справу на тиж-
день, чотири справи на місяць), кількість ци-
вільних справ 1-ї категорії, які цей суддя може 
розглянути за місяць, становитиме 36 цивіль-
них справ (40 — 4 = 36).

Така схема дає змогу орієнтовно встановити і 
розрахувати допустиме навантаження на кожно-
го суддю для якісного виконання ним своїх поса-
дових обов’язків з відправлення правосуддя.

Необхідно також ураховувати час, необхід-
ний для підготовки судді до розгляду цивільної 
справи. Цей час визначається за коефіцієнтом 
(П). Цей коефіцієнт перебуває в прямій залеж-
ності від категорії складності цивільної справи. 
На нашу думку, коефіцієнт (П) має становити 
⅓  частину часу, необхідного для розгляду ци-
вільної справи відповідної категорії. Цей показ-
ник є відносним і його можна обговорювати.

Наприклад, для підготовки цивільної спра-
ви 6-ї категорії, на розгляд якої відведено шість 
годин часу,  необхідно дві години на підготовку  
(6 : 3 = 2) — коефіцієнт (П). Таким чином, весь 
час, необхідний для розгляду такої цивільної 
справи, становитиме вісім годин.

Беручи до уваги викладені положення мето-
дики, можна вирахувати, що на підготовку до 
розгляду цивільної справи необхідний час:

1-ї категорії — 20 хв. (60 : 3 = 20), загальний 
час розгляду справи — одна год. 20 хв.;

2-ї категорії — 40 хв. (120 : 3 = 40), загальний 
час розгляду — дві год. 40 хв.;

3-ї категорії —  одна год. (180 : 3 = 60), загаль-
ний час становитиме чотири год.;

4-ї категорії — одна год. 20 хв. (240 : 3 = 80), 
загальний час — п’ять год. 20 хв.;

5-ї категорії — одна год. 40 хв.(300 : 3 = 100), 
загальний час розгляду шість год. 40 хв.;

6-ї категорії — дві год. (360 : 3 = 120), загаль-
ний час розгляду — вісім год.

Отже, кількість цивільних справ, які суддя 
може якісно розглянути протягом одного міся-
ця, безпосередньо залежить від їх складності.

Для визначення навантаження на суддю з 
розгляду цивільних справ на місяць відповідно-
му працівнику суду слід лише враховувати такі 
показники:

– категорію складності справи (див. табл.);
– порядок розгляду суддею цивільних справ — 

Н1, Н2, Н3;
– коефіцієнти (П) і (К1), (К2), (К3).
При розробці цієї методики автор виходив 

з того, що вона має бути максимально простою і 
прозорою, та давала б можливість доволі легко ви-
значати рівень навантаження на суддю, без враху-
вання якихось специфічних обставин, вплив яких 

дуже важко перевірити.   
Таблиця складності була роз-

роблена з врахуванням практики 
розгляду цивільних справ у загаль-
них судах першої інстан ції і ви-

користовувалась спочатку при розподілі справ, 
оскільки давала можливість провести диферен-
ційний та об’єктивний розподіл справ між суд-
дями (справи розподілялись не тільки в порядку 
черговості, а й з врахуванням складності). Отже, 
судді отримували однакову кількість справ різ-
них категорій складності, завдяки чому наван-
таження було однаковим не тільки в кількісному 
складі, але й щодо складності. Черговість справ 
відповідала вхідному номеру справи, а це давало 
можливість відстежувати та перевіряти правиль-
ний розподіл справ відповідальним спеціалістом 
суду. Таким чином, голова суду мав надійний ме-
ханізм розподілу справ, який не викликав жод-
них сумнівів щодо його об’єктивності, та давав 
змогу перевіряти правильність розподілу  справ 
між суддями в будь-який час. 

Наявність в юридичній літературі також 
пропозицій щодо визначення критеріїв норму-
вання навантаження на суддів при розгляді кри-
мінальних справ дає можливість створити єдині 
стандарти навантаження на суддів загальних 
судів України та закріпити їх на законодавчо му 
рівні.

 Кількість цивільних справ, які суддя може якісно розглянути 
протягом одного місяця, безпосередньо залежить від їх склад
ності
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Таблиця

Визначення часу,  
необхідного для розгляду певної категорії справ, 

залежно від їх складності

Категорія 
складності

Цивільні справи Адміністративне
судочинство (КАС)

Час, 
необхідний 

для розгляду 
справи

1 категорія 1. Наказове провадження.

2. Подання відділу державної виконавчої 
служби.

3. Скарги у порядку виконавчого 
провадження. 

4. Розірвання шлюбу.

5. Стягнення аліментів.

6. Зміна порядку стягнення аліментів.

 Скорочене провадження Одна год.

2 категорія 1. Окреме провадження.

2. Стягнення заробітної плати.

Дві год.

3 категорія 1. Позбавлення батьківських прав.

2. Поділ майна.

1. Спори про визнання дій 
суб’єкта владних повноважень 
неправомірними.

2. Позови про оскарження постанов  
про притягнення до адміністративної 
відповідальності.

Три год.

4 категорія 1. Спори про право власності.

2. Спори, що виникають з договорів.

1. Спори щодо несення публічної 
служби і щодо правомірності 
нарахування сум.

2. Виборчі справи. 

3. Спори про оскарження дій, рішень з 
нарахування, перерахунку, збільшення 
розміру пенсії.

Чотири год.

5 категорія 1. Спори про відшкодування шкоди в 
результаті каліцтва або іншого ушкодження 
здоров’я.

2. Спори із земельних правовідносин.

3. Спори про спричинення шкоди фізичним і 
юридичним особам.

4. Спори про захист прав споживача.

5. Спори про захист інтелектуальної власності.

П’ять год.

6 категорія 1. Спори про поновлення на роботі.

2. Спори про стягнення заробітної плати, 
середнього заробітку, компенсації та 
моральної шкоди.

3. Спори про захист честі і гідності, стягненння 
моральної шкоди.

4. Спори про вселення, виселення, 
встановлення порядку користування житлом, 
визнання особи такою, що втратила право на 
користування.

Шість год.
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 З 9 по 13 травня 2011 р. делегація Верховного Суду України на  чолі 
із заступником Голови Верховного Суду України А.Г. Яремою здійс нила 
робочий візит до Верховного Суду Сполученого Королівства  Великої 
Британії та Північної Ірландії. До складу делегації входили судді 
Верхов ного Суду України Н.П. Лященко, Б.М. Пошва і начальник управ
ління вивчення та аналізу судової практики І.В. Бейцун. 

Метою візиту було ознайомлення зі структурою та повноваження
ми Верховного Суду Великобританії, а також здійсненням судочинства 
в державі загалом. 

У рамках візиту відбулися зустрічі української делегації із Головою 
Верховного Суду Великобританії Лордом Філіпсом, суддями Верховно
го Суду та Виконавчим секретарем цього Суду Д. Роув. 

Члени делегації обговорили також питання, що стосуються здій с
нення судочинства, з представниками Королів ської про кура тури, Го
ловою Вест мін  стер ського суду магіст ратури, Головою Комісії з судо вих 
призначень і Головою Служби з питань судових скарг. 

Відповідно до програми візиту делегація з України була присутня 
на засіданнях під час розгляду судових справ у Верховному Суді Вели
кобританії та в суді першої інстанції. 

Під час робочих зустрічей представників Вер ховного Суду Укра
їни поінформували, що створення у вересні 2009 р. Верховного Суду 
Великобританії зумовлено прагненням забезпечити незалежність су
дової влади. Донедавна відповідну функцію виконувала Палата лор
дів. Натомість на сьогодні в країні на законодавчому рівні закріплено, 
що Лордканцлер, інші міністри Корони та всі, хто несе відповідальність 
за забезпечення функціонування судової системи, повинні захищати не
залежність судової влади.

Особливу увагу учасники делегації приділили системі дозволів на 
апеляцію у Верховному Суді Великобританії. Це питання вирішує коле
гія у складі трьох суддів, яка, приймаючи рішення про дозвіл, враховує 
передусім значення справи для суспільства в цілому. Така система до
зволів на апеляцію, а також високий рівень судових витрат зумовлює 

надходження до Верховного Суду та розгляд ним 
лише незначної кількості справ. Так, протягом року 
він розглянув приблизно 70 справ, тоді як Верховний 
Суд України протягом 2009 р. закінчив провадження 
в понад 60 тис. справ та матеріалів. 

Інтерес української делегації викликало право 
Верховного Суду Великобританії у разі виявлення 
під час розгляду справи невідповідності закону 
Конвенції про захист прав людини і основополож
них свобод звернутися до Парламенту із «заявою 
про несумісність», яку він має розглянути за при
скореною процедурою. Заслуговує на увагу також 
право судової влади самостійно встановлювати 
процедурні правила розгляду справ і можливість 
прийняття певних рішень працівниками апарату 
суду, що значно зменшує навантаження на суддів.

Предметом обговорення була і система фінансу
вання Верховного Суду Великобританії. Так, розмір 

видатків на його функціонування встановлює Парламент на 3—4 роки. 
І що важливо, Суд має право брати участь в обговоренні цього  питання.

У ході візиту учасники делегації ознайомились також зі статусом 
і повноваженнями Королівської прокуратури, що є повністю незалеж
ною організацією, єдиним призначенням якої є підтримка державного 
обвинувачення під час розгляду справ. Прокуратура входить до систе
ми королівської юстиції, але є відокремленою від судової влади.

Представники Верхов ного Суду України ознайомилися також 
з  пов новаженнями та діяльністю Комісії з судових призначень, яка 
була створена у квітні 2006 р. в рамках проведення судової реформи. 
Ця комісія незалежна від політики, надані нею рекомендації майже не 
залишають дискреційних повноважень для їх відхилення. Приймаючи 
рішення щодо добору кандидатів, комісія керується критеріями як їх
ніх професійних якостей, так і особистих.

Учасники делегації бу ли поінформовані про функціонування Служ
би з питань судових скарг, що підзвітна Лорду Головному Судді та 
 Лордуканцлеру. Це вважається складовою системи довіри до судової 
влади, яка має забезпечувати контроль з боку громадськості через 
 Лордаканцлера. При цьому жоден інший політик не бере участі в дис
циплінарному процесі.

У Вестмінстерському суді магістратури учасники делегації обго
ворили питання здійснення судочинства у судах першої інстанції. Зо
крема, вони ознайомились із категоріями справ, які вирішують суди 
магістратури, — це переважно нетяжкі злочини, а також питання екс
традиції. Детально було обговорено питання застосування такого за
побіжного заходу, як застава, що широко застосовується у Великобри
танії, а також доставки до суду підсудних, які тримаються під вартою, 
що в Сполученому Королівстві можуть здійснювати приватні компанії.

Під час перебування делегації з України у м.  Лондоні було прове
дено робочу зустріч із Послом України у Великій Британії та Північній 
Ірландії В.Д. Хандогієм, під час якої обговорено шляхи поглиблення 
співробітництва між судовою владою України та Великобританії. 



Нове доповнене видання популярної книги із матеріалами судової практики

Романюк Я.М. Коментар постанови Пленуму Верховного Суду України  
від 6 листопада 2009 р. № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ 
про визнання правочинів недійсними». Практика розгляду Верховним Судом 
України цивільних справ про визнання правочинів недійсними. — Видання 
друге, зм. і доп. — К., 2011. — 222 с.
Прийнята 6 листопада 2009 р. Пленумом Верховного Суду України постанова № 9 «Про судо-
ву практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» надала судам 
низку роз’яснень щодо застосування положень законодавства при розгляді такої складної 
категорії справ, як справи, пов’язані з недійсністю правочинів. Запропонований коментар за-
значеної постанови підготовлений суддею Верховного Суду України — одним із розробників її 
проекту — і висвітлює мотиви та обґрунтування, якими керувався Верховний Суд, даючи від-
повідні роз’яснення. До відповідних пунктів Постанови додаються витяги із судових рішень, 
ухвалених Верховним Судом України, що ілюструють положення коментаря. 
Книга покликана допомогти розібратися суддям, адвокатам, іншим практикуючим юристам, 
всім, хто цікавиться питаннями недійсності правочинів, у правових позиціях Верховного Суду 
України з цих питань.

Судова практика Верховного Суду України у кримінальних справах за 2008—
2009 роки / За  ред. П.П. Пилипчука.  — К., 2011. — 736 с.
Видання «Судова практика Верховного Суду України у кримінальних справах» засновано з ме-
тою інформування суддів та інших юристів про основні напрями судової практики і сприяння 
однаковому застосуванню всіма судами загальної юрисдикції кримінального та кримінально-
процесуального законодавства.
До збірника включені витяги із судових рішень у кримінальних справах за 2008 та 2009 роки, 
які були розглянуті у касаційному порядку та в порядку виключного провадження.

Кримінальне право (Загальна частина): Підручник / За ред. А.С. Беніцького, 
В.С. Гуславського, О.О. Дудорова, Б.Г. Розовського. — К. , 2011. — 1112 с.
Пропонований підручник висвітлює загальні питання кримінального права, закону про кри-
мінальну відповідальність і спрямований на з’ясування суті злочину, його складу, стадій вчи-
нення злочину, співучасті у злочині, множинності злочинів, а також обставин, що виключають 
злочинність діяння. В ньому докладно розглядаються питання, пов’язані з покаранням та 
його невід’ємним наслідком — судимістю; характеризуються ключові проблеми застосуван-
ня покарання та звільнення від нього. У підручнику наголошується на проблемних питаннях 
інститутів Загальної частини кримінального права.
Розрахований на студентів (курсантів), викладачів вищих навчальних закладів юридичного 
профілю, юристів-практиків, а також усіх, хто цікавиться проблемами кримінального права.
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