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Шановні друзі!

Від імені Уряду та від себе особисто щиро вітаю вас із святом — Днем 
працівників суду.

Ви робите вагомий внесок у розбудову правової держави, забезпечення 
захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина шляхом здійс
нення незалежного, компетентного та неупередженого судочинства.

Зміцнення авторитету судової влади в нашій країні пов’язане із про
фесіоналізмом суддів, їх неупередженістю, об’єктивністю та моральністю. 
Разом з тим значна роль у цій справі належить і працівникам апарату судів, 
які виконують важливі функції організаційного забезпечення здійснення 
правосуддя і діяльності суду як державної установи.

Упевнена, що ви і надалі будете самовіддано служити інтересам України 
та її  громадян.

Бажаю вам і вашим родинам щастя, міцного здоров’я, добробуту  
та успіху.

З повагою
Прем’єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО

Суддям і працівникам судових органів

Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята — Дня пра
цівників суду.

Ефективна діяльність судової системи — це визначальний фактор 
розвитку нашої держави на шляху творення громадянського суспільства, 
становлення України як демократичної правової держави.

З моменту проголошення Декларації про державний суверенітет Укра
їни розпочався новий етап розвитку судової системи країни, в ході якого 
парламент спільно з суддівським співтовариством доклали чимало зусиль 
задля реального визнання судової влади окремою незалежною складовою 
державної влади, самодостатнім соціальним інструментом досягнення 
верховенства права. Це був час ефективного та динамічного утверджен
ня української судової системи: творення законодавчої бази правосуддя, 
що формувалася в лоні континентального європейського права, значного 
кадрового оновлення, поліпшення матеріальнотехнічного забезпечення 
діяльності судової влади.

Складні виклики сьогодення як ніколи загострено актуалізують питання 
загального дотримання законності, покладають на вас особливу відпові
дальність за долю країни, за зміцнення авторитету судів та довіри суспіль
ства до судової влади; вимагають самовідданості й мужності, глибоких фа
хових знань, людяності. Надзвичайно важливо, щоб кожен суддя пам’ятав 
про свою присягу віддано служити ідеалам Добра, Закону, Справедливості.  

Переконаний, суддівський корпус України докладе всіх зусиль у напо
легливому відстоюванні законних прав та інтересів українських громадян, 
виправдає суспільні сподівання щодо утвердження бездоганності у пове
дінці представників судової влади. 

Зі свого боку хочу запевнити, що Верховна Рада України і далі сприятиме 
законодавчому забезпеченню розвитку судової системи, справедливого  
та ефективного правосуддя, утвердженню реальної незалежності судів, 
якісному добору та формуванню корпусу професійних суддів.

У цей святковий день висловлюю слова щирої вдячності працівникам  
су ду за відповідальне ставлення до справи, високий професіоналізм, сумлін
ну роботу.

Бажаю всім суддям, працівникам апарату судів та Державної судової 
адміністрації, ветеранам системи міцного здоров’я, родинного щастя,  
добробуту та нових професійних успіхів і звершень у вашій відповідальній 
і благородній праці.

Голова Верховної Ради України В. ЛИТВИН

Зі святом та нагородами!

В одному з найкращих залів нещодавно 
відкритого Кловського палацу правосуддя 
Голова Верхов ного Суду України В. Онопен-
ко та голова Ради суддів України П. Пилип-
чук урочисто привітали суддів і працівників 
апарату Верховного Суду з професійним 
святом — Днем працівників суду.

Традиційно склалося, що святкування суд-
дями свого професійного свята збігається в 
часі з підбиттям підсумків прожитого року, 
наголосив у вітальному слові В. Онопенко. 
Попри те, що цей рік був надзвичайно не-
простим з огляду на економічну, суспільну, 
політичну кризу, нам завдяки об’єднаним 
зусиллям вдалося добитися гарних резуль-
татів і ми з гідністю завершуємо цей рік.

Слова очільників судової влади прозву-
чали в унісон з оприлюдненими привітання-
ми суддівському корпусу Голови Верховної 
Ради України, Прем’єр-міністра України та 
керівників інших органів державної влади. 

У цей святковий день судді та працівники 
апарату Верховного Суду України отримали 
нагороди й подарунки. 

За вагомий особистий внесок у здійснен-
ня правосуддя, захист конституційних прав 
і свобод громадян, високу професійну май-
стерність згідно з Указом Президента Украї ни 
№  1053/2009 орденами князя Ярослава Муд
рого IV та V ступенів нагороджено голів судо-
вих палат Верховного Суду України В. Кривен-
ка та М. Короткевича відповідно, орденом «За 
заслуги» III ступеня — суддів Верховного Суду 
України В. Гуля, В. Драгу, П. Карпечкіна, М. Лав-
ренюка, С. Міщенка, О.  Селівона, радника 
Першого заступника Голови Верховного Суду 
України В. Потапенка. Орденом княгині Ольги 
III  ступеня нагороджено суддю Верховного 
Суду України Л. Охрімчук, а орденом Данила 
Галицького — першого заступника керівника 

апарату цього суду В. Ковальчука. Крім того, 
суддям Верховного Суду М. Гриціву, Т. Жай-
воронок, Д.  Луспенику та В. Школярову при-
своєно почесне звання «Заслужений юрист 
України». 

За бездоганну багаторічну роботу в суді, 
високий професіоналізм, заслуги у здійсненні 
правосуддя Почесною відзнакою Верховного 
Суду України «За вірність Закону» нагородже-
но суддю цього суду Т. Таран.

Високий професіоналізм, наполегливу пра -
цю суддів Верховного Суду України Л. Гри-
гор’євої та Л. Охрімчук відзначено почесни
ми грамотами Вищої ради юстиції. 

Голова Ради суддів України П.  Пилипчук 
вручив грамоти Ради суддів України за заслу   -
ги  у здійсненні правосуддя, значний осо-
бистий внесок у забезпечення захисту прав і 
свобод громадян суддям найвищого судово  -
го органу М. Гриціву, О. Коротких, М. Морозу. 

Багаторічна сумлінна праця, зразкове 
виконання службових обов’язків низки 
працівників апарату Верховного Суду 
України відзначені почесними грамотами, 
грамотами та Подякою Головного управ
ління Державної служби України. Їх отрима-
ли начальники управлінь В. Сердюк, С. Хи-
левич, С. Макаренко, завідуючий сектором 
О. Татуєв, головний спеціаліст О. Гуменюк, 
головний консультант В. Яценко.

Крім того, за сумлінну роботу в судо-
вій системі держави, зразкове виконання 
службових обов’язків та самовідданість у 
праці нагороджено почесними грамота-
ми, цінними подарунками й оголошено 
подяки працівникам апарату Верховного 
Суду України, а також працівникам дер-
жавного підприємства «Автобаза Верхов-
ного Суду України» та дочірнього підпри-
ємства «СТО Алекс».

До  Дня  працівників  суду
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Про судову практику розгляду цивільних справ
про визнання правочинів недійсними

Постанова  
Пленуму Верховного Суду України

від 6 листопада 2009 року № 9

З метою забезпечення правильного та одна
кового застосування судами законодавства при 
розгляді цивільних справ про визнання правочи
нів недійсними Пленум Верховного Суду України 
п о с т а н о в л я є дати судам такі роз’яснення:

1. Цивільні відносини щодо недійсності пра
вочинів регулюються Цивільним кодексом Украї
ни (далі — ЦК), Земельним кодексом України, 
Сімейним кодексом України, Законом України 
від 12  травня 1991 року №  1023ХII «Про захист 
прав споживачів» (в редакції Закону від 1 грудня 
2005 року № 3161IV), Законом України від 6 жовт
ня 1998 року № 161XIV «Про оренду землі» (в ре
дакції Закону від 2 жовтня 2003 року № 1211IV) 
та іншими актами законодавства.

При розгляді справ про визнання правочинів 
недійсними суди залежно від предмета і підстав по
зову повинні застосовувати норми матеріального 
права, якими регулюються відповідні відносини, та 
на підставі цих норм вирішувати справи.

2. Судам необхідно враховувати, що згідно із 
статтями 4, 10 та 203 ЦК зміст правочину не може 
суперечити ЦК, іншим законам України, які прийма
ються відповідно до Конституції України та ЦК, між
народним  договорам, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, актам Президен
та України, постановам Кабінету Міністрів України, 
актам інших органів державної влади України, орга
нів влади Автономної Республіки Крим у випадках 
і в межах, встановлених Конституцією України та за
коном, а також моральним засадам суспільства. 

Зміст правочину не повинен суперечити поло
женням також інших, крім актів цивільного зако
нодавства, нормативноправових актів, прийнятих 
відповідно до Конституції України (статті 1, 8 Кон
ституції України).

Відповідність чи невідповідність правочину ви
могам законодавства має оцінюватися судом відпо
відно до законодавства, яке діяло на момент вчи
нення правочину. 
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3. При розгляді спору суд може ухвалити рі
шення про тлумачення змісту правочину лише на 
вимогу однієї або обох сторін правочину чи їх пра
вонаступників (стаття 213 ЦК, стаття 37 Цивільно
го процесуального кодексу України; далі — ЦПК) 
в порядку позовного провадження. 

4. Судам відповідно до статті 215 ЦК необхід
но розмежовувати види недійсності правочинів: 
нікчемні правочини — якщо їх недійсність вста
новлена законом (частина перша статті 219, час
тина перша статті 220, частина перша статті 224 
тощо), та оспорювані — якщо їх недійсність пря
мо не встановлена законом, але одна із сторін або 
інша заінтересована особа заперечує їх дійсність 
на підставах, встановлених законом (частина дру
га статті 222, частина друга статті 223, частина пер
ша статті 225 ЦК тощо).

Нікчемний правочин є недійсним через не
відповідність його вимогам закону та не потребує 
визнання його таким судом. Оспорюваний право
чин може бути визнаний недійсним лише за рі
шенням суду. 

5. Відповідно до статей 215 та 216 ЦК суди роз
глядають справи за позовами: про визнання оспо
рюваного правочину недійсним і застосування на
слідків його недійсності, про застосування наслідків 
недійсності нікчемного правочину.

Вимога про встановлення нікчемності правочи
ну підлягає розгляду в разі наявності відповідного 
спору. Такий позов може пред’являтися окремо, без 
застосування наслідків недійсності нікчемного пра
вочину. У цьому разі в резолютивній частині судо
вого рішення суд вказує про нікчемність правочину 
або відмову в цьому.

Вимога про застосування наслідків недійснос
ті правочину може бути заявлена як одночасно 
з  вимогою про визнання оспорюваного правочи
ну недійсним, так і у вигляді самостійної вимоги в 
разі нікчемності правочину та наявності рішення 
суду про визнання правочину недійсним. Наслід
ком визнання правочину (договору) недійсним не 
може бути його розірвання, оскільки це взаємови
ключні вимоги.

Якщо позивач посилається на нікчемність пра
вочину для обґрунтування іншої заявленої вимоги, 
суд не вправі посилатися на відсутність судового 
рішення про встановлення нікчемності правочину, 
а повинен дати оцінку таким доводам позивача.

Відповідно до статей 215 та 216 ЦК вимога про 
визнання оспорюваного правочину недійсним та 
про застосування наслідків його недійсності, а 
також вимога про застосування наслідків недій
сності нікчемного правочину може бути заявлена 
як однією зі сторін правочину, так і іншою заін
тересованою особою, права та законні інтереси 
якої порушено вчиненням правочину.

6. Вимоги про визнання оспорюваного право
чину недійсним і застосування наслідків його не
дійсності, про застосування наслідків недійсності 
нікчемного правочину розглядаються у позовному 
провадженні в порядку цивільного судочинства 
відповідно до вимог статті 15 ЦПК.

За цими ж правилами розглядаються зазначені 
вимоги і в разі, якщо стороною правочину є суб’єкт 
владних повноважень, крім вимог про визнання не
дійсним адміністративного договору. 

7. Правочин може бути визнаний недійсним 
лише з підстав, визначених законом, та із засто
суванням наслідків недійсності, передбачених  
законом.   

У разі якщо під час розгляду спору про ви
знання правочину недійсним як оспорюваного 
та застосування наслідків його недійсності буде 
встановлено наявність підстав, передбачених за
конодавством, вважати такий правочин нікчем
ним, суд, вказуючи про нікчемність такого право
чину, одночасно застосовує наслідки недійсності 
нікчемного правочину.

За змістом статті 216 ЦК та виходячи із загаль
них засад цивільного законодавства суд може за
стосувати з власної ініціативи реституцію як на
слідок недійсності оспорюваного правочину. Інші 
наслідки недійсності оспорюваного правочину (від
шкодування збитків, моральної шкоди тощо) суд 
застосовує відповідно до статті 11 ЦПК.     

Судам необхідно враховувати, що виконан
ня чи невиконання сторонами зобов’язань, які 
виникли з правочину, має значення лише для 
визначення наслідків його недійсності, а не для 
визнання правочину недійсним. У разі якщо пра
вочин ще не виконаний, він є таким, що не ство
рює жодних юридичних наслідків (частина перша 
статті 216 ЦК).

8. Відповідно до частини першої статті 215 ЦК 
підставою недійсності правочину є недодержання 
стороною (сторонами) вимог, які встановлені стат
тею 203 ЦК, саме на момент вчинення правочину. 
Не може бути визнаний недійсним правочин, який 
не вчинено.

У зв’язку з цим судам необхідно правильно ви
значати момент вчинення правочину (статті 205—
210, 640 ЦК тощо).

Зокрема, не є укладеними правочини (догово
ри), у яких відсутні встановлені законодавством 
умови, необхідні для їх укладення (відсутня згода 
за всіма істотними умовами договору; не отримано 
акцепт стороною, що направила оферту; не пере
дано майно, якщо відповідно до законодавства для 
вчинення правочину потрібна його передача тощо). 
Згідно із статтями 210 та 640 ЦК не є вчиненим та
кож правочин у разі нездійснення його державної 
реєстрації, якщо правочин підлягає такій реєстрації.

У Пленумі Верховного Суду України
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Встановивши ці обставини, суд відмовляє в за
доволенні позову про визнання правочину недій
сним. Наслідки недійсності правочину не застосо
вуються до правочину, який не вчинено.

Рішенням суду не може бути зобов’язано сто
рони здійснити державну реєстрацію правочину, 
оскільки це суперечить загальним засадам цивіль
ного законодавства — свободі договору (пункт 3 
частини першої статті 3 ЦК). Норма частини тре
тьої статті 182 ЦК щодо можливості оскарження до 
суду відмови у державній реєстрації, ухилення від 
державної реєстрації, відмови від надання інфор
мації про реєстрацію застосовується лише щодо дій 
(бездіяльності) органів, які здійснюють таку реє
страцію.

Вимога про визнання правочину (договору) 
неукладеним не відповідає можливим способам 
захисту цивільних прав та інтересів, передбаче
них законом. Суди мають відмовляти в позові 
з  такою вимогою. У цьому разі можуть заявля
тися лише вимоги, передбачені главою 83 книги  
п’ятої ЦК. 

9. Згідно зі статтею 217 ЦК правочин не може 
бути визнаний недійсним у цілому, якщо закону не 
відповідають лише його окремі частини й обстави
ни справи свідчать про те, що він був би вчинений і 
без включення недійсної частини. У цьому разі від
повідно до статті 217 ЦК суд може визнати недій
сною частину правочину, з’ясувавши думку сторін 
правочину. Якщо у недійсній частині правочин був 
виконаний однією зі сторін, суд визначає наслідки 
його недійсності залежно від підстав, з яких він ви
знаний недійсним. 

10. Реституція як спосіб захисту цивільного 
права (частина перша статті 216 ЦК) застосовуєть
ся лише в разі наявності між сторонами укладеного 
договору, який є нікчемним чи який визнано недій
сним. У зв’язку з цим вимога про повернення май
на, переданого на виконання недійсного правочину, 
за правилами реституції може бути пред’явлена 
тільки стороні недійсного правочину. 

Норма частини першої статті 216 ЦК не може 
застосовуватись як підстава позову про повернен
ня майна, переданого на виконання недійсного 
правочину, яке було відчужене третій особі. Не під
лягають задоволенню позови власників майна про 
визнання недійсними наступних правочинів щодо 
відчуження цього майна, які були вчинені після не
дійсного правочину.

У цьому разі майно може бути витребувано від 
особи, яка не є стороною недійсного правочину, 
шляхом подання віндикаційного позову, зокрема 
від добросовісного набувача — з підстав, передба
чених частиною першою статті 388 ЦК.  

Відповідно до частини п’ятої статті 12 ЦК до
бросовісність набувача презюмується. Якщо судом 

буде встановлено, що набувач знав чи міг знати про 
наявність перешкод до вчинення правочину, в тому 
числі й те, що продавець не мав права відчужува
ти майно, це може свідчити про недобросовісність 
набувача і є підставою для задоволення позову про 
витребування у нього майна.

Рішення суду про задоволення позову про по
вернення майна, переданого за недійсним правочи
ном, чи витребування майна із чужого незаконного 
володіння є підставою для здійснення державної 
реєстрації права власності на майно, що підлягає 
державній реєстрації, за власником, а також скасу
вання попередньої реєстрації (статті 19, 27 Закону 
України від 1 липня 2004 року № 1952IV «Про дер
жавну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обмежень»).

11. Судам слід враховувати, що в разі застосу
вання реституції за недійсним договором, у якому 
не встановлена вартість майна і вона не може бути 
визначена виходячи з його умов, вартість майна ви
значається виходячи із звичайних цін, що склалися 
на момент укладення договору (частина четверта 
статті 632 ЦК).

12. Порушення вимог закону щодо укладення 
правочину в письмовій формі є підставою для ви
знання його недійсним лише в разі, коли це прямо 
передбачено законом, зокрема статтями 547, 719, 
981, 1055, 1059, 1107, 1118 ЦК тощо.

Необхідно звернути увагу судів, що зі змісту аб
зацу другого частини першої статті 218 ЦК не може 
доводитися свідченням свідків не лише заперечення 
факту вчинення правочину або оспорювання окре
мих його частин, а й факт його вчинення, а також 
виконання зобов’язань, що виникли з правочину. 
Випадки, коли свідчення свідків допускаються як 
засіб доказування факту вчинення правочину, у ЦК 
визначені прямо (частина друга статті 937, частина 
третя статті 949 ЦК).

13. З підстав недодержання вимог закону про 
нотаріальне посвідчення правочину нікчемними є 
тільки правочини, які відповідно до чинного зако
нодавства підлягають обов’язковому нотаріально
му посвідченню.

Вирішуючи спір про визнання правочину, який 
підлягає нотаріальному посвідченню, дійсним, 
судам необхідно враховувати, що норма частини 
другої статті 220 ЦК не застосовується щодо право
чинів, які підлягають і нотаріальному посвідченню, 
і державній реєстрації, оскільки момент вчинення 
таких правочинів відповідно до статей 210 та 640 ЦК 
пов’язується з державною реєстрацією, тому вони 
не є укладеними і не створюють прав та обов’язків 
для сторін.

При розгляді таких справ суди повинні з’я
сувати, чи підлягає правочин обов’язковому нота
ріальному посвідченню, чому він не був нотаріаль

У Пленумі Верховного Суду України
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но посвідчений, чи дійсно сторона ухилилася від 
його посвідчення та чи втрачена така можливість, 
а також чи немає інших підстав нікчемності пра
вочину. 

У зв’язку з недодержанням вимог закону про 
нотаріальне посвідчення правочину договір може 
бути визнано дійсним лише з підстав, встановлених 
статтями 218 та 220 ЦК. Інші вимоги щодо визна
ння договорів дійсними, в тому числі заявлені в зу
стрічному позові у справах про визнання договорів 
недійсними, не відповідають можливим способам 
захисту цивільних прав та інтересів. Такі позови не 
підлягають задоволенню.

14. Судам необхідно враховувати, що не до
пускається визнання дійсним заповіту, який є ні
кчемним у зв’язку з порушенням вимог щодо його 
форми та порядку посвідчення. У цьому разі судам 
слід застосовувати статтю 1257 ЦК, оскільки норми 
глави 85 ЦК не передбачають можливості визнання 
заповіту дійсним. 

15. Вимоги про визнання правочину недійсним 
на підставі статей 221—223 ЦК можуть заявлятися 
як батьками (усиновлювачами), опікуном чи піклу
вальником, а також бабою і дідом (частина друга 
статті 258 Сімейного кодексу України), так і будь
якою заінтересованою особою, а також самою непо
внолітньою особою або особою, цивільна дієздат
ність якої обмежена відповідно до частини другої 
статті 29 ЦПК.

16. Правила статті 225 ЦК поширюються на ті 
випадки, коли фізичну особу не визнано недієз
датною, однак у момент вчинення правочину осо
ба перебувала в такому стані, коли вона не могла 
усвідомлювати значення своїх дій та (або) не могла 
керувати ними (тимчасовий психічний розлад, нер
вове потрясіння тощо). 

Для визначення наявності такого стану на 
момент укладення правочину суд відповідно до 
статті 145 ЦПК зобов’язаний призначити судово
психіатричну експертизу за клопотанням хоча б 
однієї зі сторін. Справи про визнання правочину 
недійсним із цих підстав вирішуються з ураху
ванням як висновку судовопсихіатричної екс
пертизи, так і інших доказів відповідно до стат
ті 212 ЦПК. 

При розгляді справ за позовами про визна
ння недійсними заповітів на підставі статті 225, 
частини другої статті 1257 ЦК суд відповідно до 
статті 145 ЦПК за клопотанням хоча б однієї зі сто
рін зобов’язаний призначити посмертну судово
психіатричну експертизу. Висновок такої експер
тизи має стосуватися стану особи саме на момент 
вчинення правочину.

17. Правочин юридичної особи, вчинений нею 
без відповідного дозволу (ліцензії), згідно зі стат
тею 227 ЦК є оспорюваним.

Вимоги про визнання такого правочину недій
сним можуть заявлятися як сторонами правочи
ну, так і будьякою заінтересованою особою в разі, 
якщо таким правочином порушено її права чи за
конні інтереси, а також органами державної влади, 
які відповідно до закону здійснюють контроль за 
видом діяльності, яка потребує ліцензування.

18. Перелік правочинів, які є нікчемними як 
такі, що порушують публічний порядок, визначе
ний статтею 228 ЦК:

1) правочини, спрямовані на порушення кон
ституційних прав і свобод людини і громадянина;

2) правочини, спрямовані на знищення, пошко
дження майна фізичної або юридичної особи, дер
жави, Автономної Республіки Крим, територіальної 
громади, незаконне заволодіння ним.

Такими є правочини, що посягають на су
спільні, економічні та соціальні основи держави, 
зокрема: правочини, спрямовані на використан
ня всупереч закону комунальної, державної або 
приватної власності; правочини, спрямовані на 
незаконне відчуження або незаконне володіння, 
користування, розпорядження об’єктами права 
власності українського народу — землею як основ
ним національним багатством, що перебуває під 
особливою охороною держави, її надрами, інши
ми природними ресурсами (стаття 14 Конституції 
України); правочини щодо відчуження викраде
ного майна; правочини, що порушують правовий 
режим вилучених з обігу або обмежених в обігу 
об’єктів цивільного права тощо. 

Усі інші правочини, спрямовані на порушення 
інших об’єктів права, передбачені іншими нормами 
публічного права, не є такими, що порушують пуб
лічний порядок.

При кваліфікації правочину за статтею 228 ЦК 
має враховуватися вина, яка виражається в намірі 
порушити публічний порядок сторонами право
чину або однією зі сторін. Доказом вини може бути 
вирок суду, постановлений у кримінальній справі, 
щодо знищення, пошкодження майна чи незакон
ного заволодіння ним тощо. 

Наслідки вчинення правочину, що порушує 
пуб лічний порядок, визначаються загальними пра
вилами (стаття 216 ЦК).

19. Відповідно до статей 229—233 ЦК правочин, 
вчинений під впливом помилки, обману, насиль
ства, зловмисної домовленості представника однієї 
сторони з другою стороною або внаслідок впливу 
тяжкої обставини, є оспорюваним. 

Обставини, щодо яких помилилася сторона пра
вочину (стаття 229 ЦК), мають існувати саме на мо
мент вчинення правочину. Особа на підтвердження 
своїх вимог про визнання правочину недійсним по
винна довести, що така помилка дійсно мала місце, 
а також що вона має істотне значення. 
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Не є помилкою щодо якості речі неможливість 
її використання або виникнення труднощів у її 
використанні, що сталося після виконання хоча б 
однією зі сторін зобов’язань, які виникли з право
чину, і не пов’язане з поведінкою іншої сторони 
правочину. Не має правового значення помилка 
щодо розрахунку одержання користі від вчинено
го правочину.

Помилка внаслідок власного недбальства, не
знання закону чи неправильного його тлумачення 
однією зі сторін не є підставою для визнання право
чину недійсним.

20. Правочин визнається вчиненим під впли
вом обману у випадку навмисного введення іншої 
сторони в оману щодо обставин, які впливають 
на вчинення правочину. На відміну від помилки, 
ознакою обману є умисел у діях однієї зі сторін 
правочину. 

Наявність умислу в діях відповідача, істотність 
значення обставин, щодо яких особу введено в ома
ну, і сам факт обману повинна довести особа, яка 
діяла під впливом обману. Обман щодо мотивів 
правочину не має істотного значення. 

Норми статті 230 ЦК не застосовуються щодо 
односторонніх правочинів.

21. При вирішенні спорів про визнання не
дійсним правочину, вчиненого особою під впли
вом насильства (стаття 231 ЦК), судам необхідно 
враховувати, що насильство має виражатися в не
законних, однак не обов’язково злочинних діях. 
Насильницькі дії можуть вчинятись як стороною 
правочину, так і іншою особою — як щодо іншої 
сторони правочину, так і щодо членів її сім’ї, роди
чів тощо або їх майна.

Факт насильства не обов’язково має бути вста
новлений вироком суду, постановленим у кримі
нальній справі.

22. Для визнання правочину недійсним на під
ставі статті 232 ЦК необхідним є встановлення 
умислу в діях представника: представник усвідом
лює, що вчиняє правочин всупереч інтересам дові
рителя та бажає (або свідомо допускає) їх настання, 
а також наявність домовленості представника одні
єї сторони з іншою стороною і виникнення через це 
несприятливих наслідків для довірителя. При цьому 
не має значення, чи одержав учасник такої домовле
ності якунебудь вигоду від здійснення правочину, 
чи правочин був вчинений з метою завдання шкоди 
довірителю. 

23. Правочин може бути визнаний судом недій
сним на підставі статті 233 ЦК, якщо його вчинено 
особою під впливом тяжкої для неї обставини і на 
вкрай невигідних умовах, чим друга сторона право
чину скористалася. Тяжкими обставинами можуть 
бути тяжка хвороба особи, членів її сім’ї чи родичів, 
смерть годувальника, загроза втратити житло чи 

загроза банкрутства та інші обставини, для усунен
ня або зменшення яких необхідно укласти такий 
правочин. 

Особа (фізична чи юридична) має вчиняти та
кий правочин добровільно, без наявності насиль
ства, обману чи помилки.

Особа, яка оскаржує правочин, має довести, 
що за відсутності тяжкої обставини правочин не 
було б вчинено взагалі або вчинено не на таких 
умовах.

24. Для визнання правочину фіктивним необ
хідно встановити наявність умислу всіх сторін пра
вочину. 

Судам необхідно враховувати, що саме по собі 
невиконання правочину сторонами не означає, що 
укладено фіктивний правочин. Якщо сторонами не 
вчинено будьяких дій на виконання такого право
чину, суд ухвалює рішення про визнання правочи
ну недійсним без застосування будьяких наслідків. 
У разі якщо на виконання правочину було передано 
майно, такий правочин не може бути кваліфікова
ний як фіктивний.

25. За удаваним правочином (стаття 235 ЦК) 
сторони умисно оформляють один правочин, але 
між ними насправді встановлюються інші право
відносини. На відміну від фіктивного правочину, 
за удаваним правочином права та обов’язки сторін 
виникають, але не ті, що випливають зі змісту пра
вочину. 

Встановивши під час розгляду справи, що пра
вочин вчинено з метою приховати інший правочин, 
суд на підставі статті 235 ЦК має визнати, що сто
ронами вчинено саме цей правочин, та вирішити 
спір із застосуванням норм, що регулюють цей пра
вочин. Якщо правочин, який насправді вчинено, 
суперечить закону, суд ухвалює рішення про вста
новлення його нікчемності або про визнання його 
недійсним. 

До удаваних правочинів наслідки недійсності, 
передбачені статтею 216 ЦК, можуть застосовува
тися тільки у випадку, коли правочин, який сторо
ни насправді вчинили, є нікчемним або суд визнає 
його недійсним як оспорюваний.

26. Особами, які беруть участь у справі про ви
знання правочину недійсним, є насамперед сторо
ни правочину. 

Нотаріуси, що посвідчували правочини, за
лучаються до участі у справі як треті особи, які 
не заявляють самостійних вимог щодо предме
та спору, якщо позивач обґрунтовує недійсність 
правочину посиланням на неправомірні дії но
таріуса.

У разі якщо предметом правочину є майно, 
яке належить особам на праві спільної часткової 
власності, суд на підставі статей 358, 361 та 362 
ЦК відповідно до частини другої статті 35 ЦПК 



8 №  1 2 ( 1 1 2 ) ’ 2 0 0 9

У
 П

Л
Е

Н
У

М
І 

В
Е

РХ
О

В
Н

О
ГО

 С
УД

У
 У

К
РА

ЇН
И

залучає до участі у справі про визнання такого 
правочину недійсним усіх співвласників.

Якщо предметом правочину є майно, яке на
лежить особам на праві спільної сумісної власнос
ті, інші співвласники відповідно до частини другої 
статті 369 ЦК до участі у справі не залучаються, 
оскільки правочин щодо розпорядження спільним 
майном вважається вчиненим за згодою всіх спів
власників. За відсутності такої згоди інші співвлас
ники відповідно до частини четвертої статті 369 ЦК 
можуть пред’явити позов про визнання такого пра
вочину недійсним.

Недотримання вимог статті 362 ЦК у разі про
дажу учасником спільної часткової власності  
своєї частки іншій особі не є підставою для ви
знання правочину недійсним. Інші співвласники у 
цьому випадку вправі вимагати переведення на них 
прав і обов’язків покупця.

Згідно із статтями 1281 та 1282 ЦК вимоги, 
пов’язані з визнанням правочинів недійсними, мо
жуть пред’являтися також кредиторами спадкодав
ця до спадкоємців сторони правочину. У цьому разі 
спадкоємці зобов’язані задовольнити такі вимоги 
у межах вартості успадкованого майна за умови 
дотримання норм про пред’явлення вимог (стат
тя 1281 ЦК). 

27. Позови про визнання недійсними правочинів 
щодо нерухомого майна та застосування наслідків 
недійсності пред’являються відповідно до частини 
першої статті 114 ЦПК за місцезнаходженням майна 
або основної його частини. Кваліфікація об’єктів як 
нерухомого майна здійснюється відповідно до статей 
181, 190 та 191 ЦК. При цьому за місцезнаходженням 
нерухомого майна повинні пред’являтися також по
зови про визнання недійсними правочинів щодо не
рухомого майна, яке буде створено в майбутньому 
(щодо інвестиційних договорів про будівництво не
рухомого майна, договорів про участь у фонді фінан
сування будівництва тощо).

28. До окремих видів вимог, пов’язаних з ви
знанням правочинів недійсними, встановлено спе
ціальну позовну давність (частини третя, четверта 
статті 258 ЦК).

Перебіг позовної давності щодо вимог про ви
знання правочинів недійсними обчислюється не з 
моменту вчинення правочину, а відповідно до ча
стини першої статті 261 ЦК — від дня, коли особа 
довідалася або могла довідатися про порушення 

свого права або про особу, яка його порушила. ЦК 
встановлено винятки з цього правила щодо окре
мих вимог, пов’язаних з визнанням правочинів не
дійсними (частини друга, третя статті 261 ЦК). 

Відповідно до пункту 7 Прикінцевих та пере
хідних положень ЦК до позовів про визнання за
перечуваного правочину недійсним і про застосу
вання наслідків недійсності нікчемного правочину, 
право на пред’явлення якого виникло до 1 січня 
2004 року, застосовується позовна давність, вста
новлена для відповідних позовів законодавством, 
що діяло раніше.

29. Судам необхідно враховувати, що в силу 
частини другої статті 215 ЦК норми закону щодо 
підстав нікчемності правочинів є імперативни
ми. У  зв’язку з цим суди повинні відмовляти у 
визнанні мирових угод у справах щодо визнання 
нікчемності правочинів та застосування наслід
ків як таких, що суперечать закону (частина п’ята 
статті 175 ЦПК). 

У справах про визнання недійсними оспорюва
них правочинів та застосування наслідків їх недій
сності мирові угоди визнаються судом з урахуван
ням вимог статті 175 ЦПК.

30. Заяву про поворот виконання рішення суду 
відповідно до статті 380 ЦПК в разі скасування рі
шення суду про визнання правочину недійсним 
можуть подати лише особи, які беруть участь у 
справі, а також особи, які набули майно за рішен
ням суду.

31. У справах про визнання правочину недій
сним без застосування наслідків недійсності су
довий збір сплачується як із немайнового спору. 
У справах про застосування наслідків недійсного 
(нікчемного) правочину судовий збір сплачується 
залежно від вартості відшукуваного майна, щодо 
якого заявляються вимоги. У справах про визнання 
правочину недійсним із застосуванням наслідків 
недійсності судовий збір сплачується відповідно до 
пункту 10 частини першої статті 80 ЦПК за загаль
ною сумою всіх вимог.

32. Визнати такою, що втратила чинність, по
станову Пленуму Верховного Суду України вiд 
28  квітня 1978 року  № 3 «Про судову практику в 
справах про визнання угод недійсними» (із зміна
ми, внесеними згідно з постановами Пленуму Вер
ховного Суду України від 25 грудня 1992 року № 13 
та від 25 травня 1998 року № 15).
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З метою реалізації конституційних гарантій за
хисту всіх форм власності від злочинних посягань, 
однакового та правильного застосування судами 
законодавства про відповідальність за злочини 
проти власності, запобігання судових помилок при 
розгляді справ цієї категорії Пленум Верховного 
Суду України п о с т а н о в л я є  дати судам такі 
роз’яснення:

1. Звернути увагу, що у справах про злочини 
проти власності суди зобов’язані як установлюва
ти вину підсудних і призначати їм необхідне й до
статнє для їх виправлення та попередження нових 
злочинів покарання, так і вживати передбачені за
коном заходи для реалізації прав потерпілих на від
шкодування заподіяної шкоди.

2. Предметом злочинів проти власності є май
но, яке має певну вартість і є чужим для винної осо
би: речі (рухомі й нерухомі), грошові кошти, цінні 
метали, цінні папери тощо, а також право на майно 
та дії майнового характеру, електрична та теплова 
енергія.

Якщо за викрадення, заволодіння, привласнен
ня, знищення, пошкодження та інші діяння щодо 
певного майна, предметів або засобів (наприклад, 
вогнепальна зброя, наркотичні засоби, психотроп
ні речовини, прекурсори, радіоактивні матеріали 
тощо) відповідальність передбачено за статтями, 
які містяться в інших розділах Особливої частини 
Кримінального кодексу України (далі — КК), то такі 
діяння мають кваліфікуватися за цими статтями і 
додаткової кваліфікації за відповідними статтями 
розділу VI Особливої частини КК не потребують.

3. Крадіжка (таємне викрадення чужого май
на) — це викрадення, здійснюючи яке, винна особа 
вважає, що робить це непомітно для потерпілого чи 
інших осіб.

Грабіж — це відкрите викрадення чужого майна 
у присутності потерпілого або інших осіб, які усві
домлюють протиправний характер дій винної осо
би, яка у свою чергу усвідомлює, що її дії помічені і 
оцінюються як викрадення. 

Розрізняючи крадіжку і грабіж, слід виходити 
зі спрямованості умислу винної особи та даних про 
те, чи усвідомлював потерпілий характер вчинюва
них винною особою дій. У зв’язку з цим викрадення 
належить кваліфікувати як крадіжку не лише тоді, 
коли воно здійснюється за відсутності потерпілого, 
але й у присутності сторонніх осіб, які не усвідом

люють факту викрадення майна і не можуть дати 
йому належної оцінки (психічно хворі, малолітні). 
Викрадення є таємним і в тому разі, коли воно від
бувається у присутності потерпілої особи за умови, 
що винна особа не знає про це чи вважає, що робить 
це непомітно для неї, а також тоді, коли викрадення 
вчиняється у присутності особи, якій доручено май
но, але вона перебуває в такому стані, що виключає 
можливість усвідомлювати значення того, що відбу
вається (сон, непритомність, стан сп’яніння).

4. Крадіжку і грабіж потрібно вважати закінче
ними з моменту, коли винна особа вилучила май
но і мала реальну можливість розпоряджатися чи 
користуватися ним.

Якщо особа, котра протиправно заволоділа 
майном, такої реальної можливості не мала, її дії 
слід розглядати залежно від обставин справи як 
закінчений чи незакінчений замах на вчинення 
відповідного злочину. Закінченим замахом на кра
діжку є дії особи, яка викрала майно, але одразу 
була викрита.

Дії, розпочаті як крадіжка, але виявлені по
терпілим чи іншими особами і, незважаючи на це, 
продов   жені винною особою з метою заволодіння 
майном, належить кваліфікувати як грабіж, а в разі 
застосування насильства чи висловлювання погро
зи його застосування — залежно від характеру на
сильства чи погрози — як грабіж чи розбій.

Коли винна особа вже отримала реальну мож
ливість розпорядитися чи користуватися проти
правно вилученим майном, але застосовує насиль
ство лише з метою уникнення затримання, її дії не 
можуть визнаватися грабежем, поєднаним з насиль
ством. Залежно від способу вилучення майна вони 
можуть розцінюватись як крадіжка або грабіж. За
стосування насильства в такому випадку утворює 
окремий склад злочину і потребує окремої кваліфі
кації залежно від тяжкості наслідків та заподіяної 
потерпілому фізичної шкоди.

5. Під насильством, що не є небезпечним для 
життя чи здоров’я потерпілого при грабежі, слід 
розуміти умисне заподіяння легкого тілесного 
ушкодження, що не спричинило короткочасного 
розладу здоров’я або незначної втрати працездат
ності, а також вчинення інших насильницьких дій 
(завдання удару, побоїв, незаконне позбавлення 
волі) за умови, що вони не були небезпечними для 
життя чи здоров’я в момент заподіяння. Такі на

Про судову практику  
у справах про злочини проти власності

Постанова  
Пленуму Верховного Суду України

від 6 листопада 2009 року № 10
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сильницькі дії, вчинені під час грабежу, повністю 
охоплюються частиною другою статті 186 КК і до
даткової кваліфікації за іншими статтями КК не 
потребують.

6. Розбій як злочин проти власності (стаття 187 
КК) — це напад з метою заволодіння чужим май
ном, поєднаний із насильством, небезпечним для 
життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою за
стосування такого насильства.

Під нападом за статтею 187 КК слід розуміти 
умисні дії, спрямовані на негайне вилучення чужо
го майна шляхом застосування фізичного або пси
хічного насильства, зазначеного в частині першій 
цієї статті.

Розбій вважається закінченим з моменту на
паду, поєднаного із застосуванням насильства, 
небезпечного для життя чи здоров’я особи, або з 
погрозою застосування такого насильства, неза
лежно від того, заволоділа винна особа майном 
потерпілого чи ні.

7.  Крадіжка, грабіж або розбій, поєднані з не
законним проникненням до житла, іншого примі
щення чи сховища, кваліфікуються відповідно за 
частиною третьою статті 185, частиною третьою 
статті 186, частиною третьою статті 187 КК. Додат
ково за статтею 162 КК такі дії кваліфікувати не 
потрібно.

Якщо незаконне проникнення до житла, іншо
го приміщення чи сховища поєднане зі вчиненням 
крадіжки, кримінальну відповідальність за яку з 
огляду на вартість викраденого законом не перед
бачено, вчинене належить кваліфікувати за стат
тею 162 КК.

8. Відповідно до статті 189 КК вимагання по
лягає у незаконній вимозі передати чуже майно чи 
право на майно або вчинити будьякі дії майнового 
характеру з погрозою насильства над потерпілим 
чи його близькими родичами, обмежити права, 
свободи або законні інтереси цих осіб, пошкодити 
чи знищити їхнє майно або майно, що перебуває в 
їхньому віданні чи під охороною, або розголосити 
відомості, які потерпілий чи його близькі родичі ба
жають зберегти в таємниці.

Погроза при вимаганні може стосуватись як 
самого потерпілого, так і його близьких родичів. 
Близькими родичами відповідно до пункту 11 стат
ті 32 Кримінальнопроцесуального кодексу України 
(далі — КПК) є батьки, дружина, діти, рідні брати і 
сестри, дід, баба, внуки.

Вимагання є закінченим злочином з моменту 
пред’явлення вимоги, поєднаної з вказаними по
грозами, насильством, пошкодженням чи знищен
ням майна незалежно від досягнення поставленої 
винною особою мети.

9. Небезпечне для життя чи здоров’я насиль
ство (стаття 187, частина третя статті 189 КК) — це 
умисне заподіяння потерпілому легкого тілесного 

ушкодження, що спричинило короткочасний роз
лад здоров’я або незначну втрату працездатності, 
середньої тяжкості або тяжке тілесне ушкоджен
ня, а також інші насильницькі дії, які не призве
ли до вказаних наслідків, але були небезпечними 
для життя чи здоров’я в момент їх вчинення. До 
них слід відносити, зокрема, і насильство, що при
звело до втрати свідомості чи мало характер мор
дування, придушення за шию, скидання з висоти, 
застосування електроструму, зброї, спеціальних 
знарядь тощо.

10. Застосування до потерпілого без його згоди 
наркотичних засобів, психотропних, отруйних чи 
сильнодіючих речовин (газів) з метою заволодіння 
його майном потрібно розглядати як насильство і 
залежно від того, було воно небезпечним для жит
тя або здоров’я чи не було, кваліфікувати такі дії за 
частиною другою статті 186 КК або за відповідною 
частиною статті 187 КК. Якщо застосування таких 
засобів було небезпечним для життя чи здоров’я 
потерпілого, але не призвело до заподіяння лег
кого тілесного ушкодження, що спричинило ко
роткочасний розлад здоров’я або незначну втрату 
працездатності, середньої тяжкості чи тяжкого 
тілесного ушкодження, вчинене належить кваліфі
кувати як розбій лише за умови, що винна особа 
усвідомлювала можливість заподіяння будьякого 
із цих наслідків.

Вказане стосується і випадків застосування нар
котичних засобів, психотропних, отруйних чи силь
нодіючих речовин (газів) під час вимагання.

11. Умисне заподіяння у процесі розбою чи ви
магання легкого тілесного ушкодження, що спричи
нило короткочасний розлад здоров’я або незначну 
втрату працездатності, а також середньої тяжко
сті тілесного ушкодження, незаконне позбавлення 
волі, вчинене способом, небезпечним для життя або 
здоров’я потерпілого, завдання побоїв, що мало ха
рактер мордування, охоплюються статтею 187 або 
189 КК і додаткової кваліфікації за іншими статтями 
КК, що передбачають відповідальність за злочини 
проти здоров’я, не потребують.

Умисне або необережне заподіяння у процесі 
розбою чи вимагання тяжкого тілесного ушкоджен
ня охоплюється статтею 187 та частиною четвертою 
статті 189 КК і додаткової кваліфікації за статтею 121 
чи за статтею 128 КК не потребує.

Якщо під час розбою чи вимагання було умис
но заподіяно тяжке тілесне ушкодження, внаслідок 
якого сталася смерть потерпілого, або останнього 
було умисно вбито, дії винної особи належить ква
ліфікувати за сукупністю злочинів — за частиною 
четвертою статті 187 чи статтею 189 КК і частиною 
другою статті 121 або пунктом 6 частини другої 
статті 115 КК.

Заподіяння потерпілому смерті під час розбою 
чи вимагання з необережності слід кваліфікувати 
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за сукупністю злочинів — за відповідною части
ною статті 187 чи 189 та статтею 119 КК.

У разі вчинення розбою бандою при кваліфі
кації дій членів банди судам слід керуватися роз’яс
неннями, що містяться в постанові Пленуму Вер
ховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 13 
«Про практику розгляду судами кримінальних 
справ про злочини, вчинені стійкими злочинними 
об’єднаннями».

12. Погроза застосування насильства при роз
бої полягає в залякуванні негайним застосуванням 
фізичного насильства, небезпечного для життя і 
здоров’я потерпілого (погроза вбити, заподіяти 
тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, 
легке тілесне ушкодження з розладом здоров’я чи 
незначною втратою працездатності, або вчинити 
певні дії, що у конкретній ситуації можуть спричи
нити такі наслідки), а при грабежі — насильства, що 
не є небезпечним для його життя чи здоров’я.

Погроза при вимаганні має місце тоді, коли вин
на особа, висловлюючи її в будьякій формі (слова
ми, жестами, демонстрацією зброї тощо), бажає, щоб 
у потерпілого склалося враження, що якщо він про
тидіятиме винній особі або не виконає її вимог, то ця 
погроза буде реалізована. Це стосується і випадків, 
коли винна особа погрожує застосуванням предме
тів, які завідомо для неї не можуть бути використані 
для реалізації погроз (зіпсована зброя, макет зброї 
тощо), але потерпілий сприймає ці предмети як такі, 
що являють собою небезпеку для життя чи здоров’я. 
Така погроза може стосуватись як потерпілого, так 
і його близьких родичів і завжди містить у собі ви
могу майнового характеру щодо передачі майна в 
майбутньому.

Якщо винна особа при вимаганні погрожува
ла потерпілому позбавленням життя або заподі
янням тяжкого тілесного ушкодження, то її дії за 
відсутності інших кваліфікуючих ознак належить 
кваліфікувати за частиною другою статті 189 КК.

Погроза вчинити вбивство, висловлена під час 
розбою чи вимагання, повністю охоплюється дис
позиціями статті 187 та частини другої статті 189 
КК і додаткової кваліфікації за статтею 129 КК не 
потребує.

При розмежуванні вимагання і грабежу чи 
розбою слід виходити з того, що при грабежі та 
розбої насильство або погроза його застосування 
спрямовані на заволодіння майном у момент їх за
стосування. При цьому погроза являє собою такі 
дії чи висловлювання, які виражають намір засто
сувати насильство негайно. Дії, що полягають у 
насильстві або в погрозі його застосування, спря
мовані на одержання майна в майбутньому, а та
кож вимогу передати майно, поєднану з погрозою 
застосувати насильство до потерпілого або його 
близьких родичів у майбутньому, слід кваліфіку
вати як вимагання.

Якщо погроза насильства або саме насильство 
були застосовані з метою заволодіння майном по
терпілого в момент нападу, але у зв’язку з відсут
ністю у нього майна винна особа пред’явила вимо
гу передати його в майбутньому, такі дії належить 
кваліфікувати залежно від характеру погроз чи 
насильства як розбій чи як замах на грабіж та за 
відповідною частиною статті 189 КК (за наявності 
складу злочину).

13. Під відомостями, які потерпілий чи його 
близькі родичі бажають зберегти в таємниці, слід 
розуміти такі дійсні чи вигадані дані про них, їхні 
дії та дії, вчинені щодо них, розголошення яких із 
будьяких міркувань є для них небажаним. До та
ких відомостей, зокрема, можуть належати дані про 
інтимні сторони життя, захворювання, аморальні 
вчинки, злочинну діяльність тощо. Погроза розголо
сити вказані відомості означає можливість повідо
мити про них будьяким способом хоча б одній осо
бі, якій вони не були відомі, тоді як потерпілі особи 
бажали зберегти їх у таємниці.

Реалізація таких погроз під час вимагання не 
охоплюється статтею 189 КК. Якщо самі по собі такі 
дії утворюють склад злочину (наприклад, передба
ченого статтею 163 чи 168 КК), то вони підлягають 
окремій кваліфікації.

14. Погроза пошкодити чи знищити майно має 
місце лише тоді, коли вона стосується майна, що на
лежить потерпілому чи його близьким родичам, або 
майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охо
роною. 

Умисне знищення або пошкодження такого 
майна під час вимагання повністю охоплюється 
частиною другою, третьою або четвертою статті 
189 КК, крім випадків його знищення чи пошко
дження шляхом підпалу, вибуху чи іншим загаль
нонебезпечним способом, яке за наявності до того 
підстав додатково кваліфікується за частиною дру
гою статті 194 КК.

15. При розмежуванні вимагання і злочину, 
передбаченого статтею 206 КК (протидія законній 
господарській діяльності), чи злочину, передбаче
ного статтею 355 КК (примушування до виконання 
чи невиконання цивільноправових зобов’язань), 
треба виходити з того, що при вимаганні винна 
особа керується корисливим умислом на заволо
діння не належним їй майном чи правом на таке 
майно або бажає вчинення на її користь дій май
нового характеру.

Якщо винна особа, застосовуючи відповідні по
грози чи насильство, таким умислом не керується, 
а має на меті примусити потерпілого припинити 
займатися господарською діяльністю чи обмежити 
її, укласти угоду або не виконувати укладеної уго
ди, виконання (невиконання) якої може заподіяти 
матеріальної шкоди або обмежити законні права 
чи інтереси того, хто займається господарською 
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діяльністю, вчинене потрібно розглядати як про
тидію законній господарській діяльності і квалі
фікувати залежно від обставин за відповідною ча
стиною статті 206 КК. 

Застосування погроз чи насильства без та
кого умислу з метою примусити потерпілого до 
виконання чи невиконання цивільноправового 
зобов’язання належить кваліфікувати за відповід
ною частиною статті 355 КК. При цьому слід мати 
на увазі, що відповідальність за цією статтею може 
наставати лише тоді, коли особу примушують до 
виконання (невиконання) існуючого зобов’язання, 
що виникло на підставах, передбачених чинним 
законодавством. Предметом такого зобов’язання 
можуть бути гроші, майно, послуги, результати 
творчості тощо.

Вимога виконати (не виконати) зобов’язання, 
що виникло на підставах, не передбачених чин 
ним законодавством, або неіснуюче зобов’язання,  
або зобов’язання з невизначеним предметом, а так 
само використання факту існуючого зобов’я зан
ня для заволодіння майном, правом на майно або 
для вчинення дій майнового характеру, які ним 
не передбачені, належить кваліфікувати як вима
гання.

Не є вимаганням (стаття 189 КК) примушуван
ня особи до оплати (вимоги оплати) наданих їй за 
угодою чи домовленістю послуг, наприклад: з пере
везення особи чи майна, оплати переданого особі 
майна чи виконаних на її користь робіт тощо. Такі 
дії за наявності для того підстав мають кваліфіку
ватись як примушування до виконання цивільно
правового зобов’язання.

16. Викрадення електричної або теплової енер 
гії шляхом її самовільного використання утворює 
склад злочину, передбаченого статтею  1881 КК, 
якщо такими діями завдано значної шкоди. Згід
но з приміткою до цієї статті шкода визнається 
значною, якщо вона у сто і більше разів переви
щує неоподатковуваний мінімум доходів грома
дян, а в великих розмірах — якщо вона у двісті 
п’ятдесят і більше разів перевищує неоподаткову
ваний мінімум доходів громадян, і визначається 
за методиками, встановленими компетентними 
органами.

Самовільним вважається використання елек
тричної або теплової енергії без приладів обліку 
у випадку, коли використання таких приладів є 
обов’язковим, що визначається відповідними зако
нами, правилами та договорами про користування 
електричною або тепловою енергією.

Умисне пошкодження приладів обліку перед
бачає приведення таких приладів у стан, який ви
ключає їх повноцінне використання за цільовим 
призначенням і забезпечує неконтрольоване та
кими приладами (без обліку чи з неповним облі
ком) використання (споживання) електричної чи 

теплової енергії (наприклад, розбирання окремих 
елементів приладів обліку, руйнування їх окремих 
частин тощо).

Іншими способами викрадення електричної 
або теплової енергії є самовільне підключення до 
електричної чи теплової мережі, у результаті якого 
енергія споживається без укладення договору про її 
споживання, або підключення з порушенням вста
новлених правил користування енергією; втручан
ня в роботу технічних засобів передачі та розподілу 
енергії тощо.

17. Відповідно до статті 190 КК шахрайство — це 
заволодіння чужим майном або придбання права на 
майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Обман (повідомлення потерпілому неправди
вих відомостей або приховування певних обставин) 
чи зловживання довірою (недобросовісне викорис
тання довіри потерпілого) при шахрайстві застосо
вуються винною особою з метою викликати у потер
пілого впевненість у вигідності чи обов’язковості 
передачі їй майна або права на нього. Обов’язковою 
ознакою шахрайства є добровільна передача потер
пілим майна чи права на нього.

Слід мати на увазі, що коли потерпіла особа че
рез вік, фізичні чи психічні вади або інші обставини 
не могла правильно оцінювати і розуміти зміст, ха
рактер і значення своїх дій або керувати ними, пере
дачу нею майна чи права на нього не можна вважати 
добровільною.

Якщо особа заволодіває чужим майном, свідо
мо скориставшись чужою помилкою, виникнен
ню якої вона не сприяла, та за відсутності змови 
з особою, яка ввела потерпілого в оману, вчинене 
не може розглядатись як шахрайство. За певних 
обставин (наприклад, коли майно має особливу 
історичну, наукову, художню чи культурну цін
ність) такі дії можуть бути кваліфіковані за стат
тею 193 КК.

Якщо обман або зловживання довірою були 
лише способом отримання доступу до майна,  
а саме вилучення майна відбувалося таємно чи 
відкрито, то склад шахрайства відсутній. Такі дії 
слід кваліфікувати відповідно як крадіжку, грабіж 
або розбій.

18. Отримання майна з умовою виконання 
якогонебудь зобов’язання може бути кваліфіко
ване як шахрайство лише в тому разі, коли вин
на особа ще в момент заволодіння цим майном 
мала на меті його привласнити, не виконуючи 
зобов’язання. Зокрема, якщо винна особа отримує 
від іншої особи гроші чи цінності нібито для пе
редачі службовій особі як хабар, маючи намір не 
передавати їх, а привласнити, вчинене належить 
кваліфікувати як шахрайство.

Якщо при цьому винна особа схилила певну 
особу до замаху на давання  хабара, її дії слід ква
ліфікувати також за відповідною частиною статті 
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15 та відповідною частиною статті 369 КК з поси
ланням на частину четверту статті 27 КК.

19. Якщо обман чи зловживання довірою при 
шахрайстві полягають у вчиненні іншого злочину, 
дії винної особи належить кваліфікувати за відпо
відною частиною статті 190 КК і статтею, що пе
редбачає відповідальність за цей злочин. Зокрема, 
самовільне присвоєння владних повноважень або 
звання службової особи, викрадення, привласнення, 
пошкодження та підроблення документів, штампів 
і печаток з метою подальшого їх використання при 
шахрайстві, використання при шахрайстві завідомо 
підробленого документа, а також зловживання вла
дою чи службовим становищем потребують додат
кової кваліфікації відповідно за статтями 353, 357, 
358 та 364 КК.

Окремої кваліфікації за статтею 290 КК при 
шахрайстві потребують також дії винної особи, яка 
знищила, підробила або замінила номери вузлів та 
агрегатів транспортного засобу.

Разом із тим шахрайство, вчинене шляхом не
законних операцій з використанням електронно
обчислювальної техніки, має кваліфікуватися за 
частиною третьою статті 190 КК і додаткової квалі
фікації не потребує.

20. Відповідно до пункту 1 примітки до статті 
185 КК повторним у статтях 185, 186 та 189—191 
КК визнається злочин, вчинений особою, яка ра
ніше вчинила будьякий із злочинів, передбачених 
цими статтями або статтями 187, 262 КК. За зміс
том частини другої статті 187 КК розбій вважається 
повторним, якщо його вчинено особою, яка раніше 
вчинила розбій або бандитизм. Відповідно до час
тини другої статті 1881 КК викрадення електричної 
або теплової енергії шляхом її самовільного вико
ристання слід кваліфікувати за ознакою повторного 
вчинення лише тоді, коли воно було вчинене після 
такого самого злочину.

Ознака повторності відсутня, якщо за раніше 
вчинений злочин особу було звільнено від кримі
нальної відповідальності або якщо судимість за 
раніше вчинений злочин було погашено чи знято в 
установленому законом порядку, або якщо на мо
мент вчинення нового злочину минули строки дав
ності притягнення особи до кримінальної відпові
дальності за раніше вчинений злочин.

У разі вчинення декількох посягань на власність 
перший злочин за відсутності інших кваліфікуючих 
ознак належить кваліфікувати за частиною першою 
відповідної статті, а інші як вчинені повторно — за 
іншими частинами відповідних статей КК.

Неодноразове незаконне вилучення чужого 
майна чи заволодіння ним, що складається із тотож
них діянь, які мають загальну мету та із самого по
чатку охоплюються єдиним злочинним наміром на 
заволодіння конкретним майном, слід розглядати 
як один продовжуваний злочин.

21. У разі вчинення винною особою декількох 
злочинів проти власності, одні з яких були закінче
ними, а інші — ні, незакінчені злочини мають бути 
кваліфіковані окремо з посиланням на частину пер
шу статті 14 КК або відповідну частину статті 15 КК.

Якщо винна особа при вчиненні одних злочинів 
була виконавцем, а інших — організатором, підбу
рювачем чи пособником, то такі злочини слід також 
кваліфікувати окремо з посиланням на відповідну 
частину статті 27 КК.

22. Вирішуючи питання про наявність у діях 
вин  ної особи такої кваліфікуючої ознаки, як про
никнення в житло, інше приміщення чи сховище, 
суди повинні мати на увазі таке.

Під проникненням у житло, інше приміщення 
чи сховище слід розуміти незаконне вторгнення 
до них будьяким способом (із застосуванням 
засобів подолання перешкод або без їх викорис
тання; шляхом обману; з використанням підро
блених документів тощо або за допомогою інших 
засобів), який дає змогу винній особі викрасти 
майно без входу до житла, іншого приміщення чи 
сховища.

Вирішуючи питання про наявність у діях ви
нної особи названої кваліфікуючої ознаки суди 
повинні з’ясовувати, з якою метою особа опи
нилась у житлі, іншому приміщенні чи сховищі 
та коли саме в неї виник умисел на заволодіння 
майном. Викрадення майна не можна розглядати 
за ознакою проникнення в житло або інше при
міщення чи сховище, якщо умисел на викрадення 
майна у особи виник під час перебування в цьому 
приміщенні.

Якщо дії, розпочаті як крадіжка, поєднана з про
никненням у житло, інше приміщення чи сховище, 
переросли в грабіж чи розбій, вчинене слід кваліфі
кувати відповідно за частиною третьою статті 186 
КК або частиною третьою статті 187 КК.

Під житлом потрібно розуміти приміщення, 
призначене для постійного або тимчасового про
живання людей (будинок, квартира, дача, номер у 
готелі тощо). До житла прирівнюються також ті його 
частини, в яких може зберігатися майно (балкон, 
веранда, комора тощо), за винятком господарських 
приміщень, не пов’язаних безпосередньо з житлом 
(гараж, сарай тощо).

Поняття «інше приміщення» включає різнома
нітні постійні, тимчасові, стаціонарні або пересув
ні будівлі чи споруди, призначені для розміщення 
людей або матеріальних цінностей (виробниче 
або службове приміщення підприємства, устано
ви чи ор  ганізації, гараж, інша будівля господар
ського при  значення, відокремлена від житлових 
будівель, тощо).

Під сховищем слід розуміти певне місце чи те
риторію, відведені для постійного чи тимчасово
го зберігання матеріальних цінностей, які мають 
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засоби охорони від доступу до них сторонніх осіб 
(огорожа, наявність охоронця, сигналізація тощо), 
а також залізничні цистерни, контейнери, рефри
жератори, подібні сховища тощо.

Не може визнаватися сховищем неогороджена 
і така, що не охороняється, площа або територія, 
на яку вхід сторонніх осіб є вільним, а також та, що 
була відведена та використовується для вирощу
вання продукції чи випасу тварин (сад, город, ста
вок, поле тощо).

23. У статті 191 КК передбачено відповідаль
ність за три форми вчинення злочину — привлас
нення, розтрату або заволодіння майном шляхом 
зловживання службовим становищем. Вони харак
теризуються умисним протиправним і безоплатним 
оберненням чужого майна на свою користь чи на 
користь іншої особи.

Предметом привласнення та розтрати є лише те 
чуже майно, яке було ввірене винній особі чи пере
бувало в її законному віданні, тобто таке майно, що 
знаходилося в неї на законних підставах і стосовно 
якого вона здійснювала повноваження щодо розпо
рядження, управління, доставки, використання або 
зберігання тощо. При привласненні ці повноважен
ня використовуються для обернення винною осо
бою майна на свою користь, а при розтраті — на ко
ристь інших осіб, зокрема, це може бути відчуження 
майна іншим особам для споживання, як подарунок 
чи товар, в обмін на інше майно тощо.

Заволодіння чужим майном шляхом зловжи
вання службовим становищем полягає в незакон
ному оберненні чужого майна на свою користь або 
на користь інших осіб з використанням службовою 
особою свого службового становища всупереч ін
тересам служби.

Суб’єктом привласнення, розтрати або заволо
діння чужим майном шляхом зловживання служ
бової особи своїм службовим становищем (частина 
друга статті 191 КК) може бути лише службова особа. 
Вирішуючи питання, чи є та або інша особа службо
вою, належить керуватися правилами, викладеними 
в пунктах 1 і 2 примітки до статті 364 КК.

24. Злочин визначається вчиненим за попере
дньою змовою групою осіб у разі його вчинення де
кількома (двома і більше) суб’єктами цього злочину, 
які заздалегідь домовилися про його спільне вчинен
ня. Учасники вчинення злочину групою осіб діють 
узгоджено, зі спільним умислом, і кожен із них без
посередньо виконує діяння, що повністю чи част
ково утворює об’єктивну сторону складу злочину. 
При цьому можливий розподіл функцій, за якого 
кожен співучасник виконує певну роль у вчиненні 
злочину.

Відповідно до статті 26 КК співучастю у зло
чині є умисна спільна участь декількох суб’єктів 
злочину у вчиненні умисного злочину. Тому в 
разі, коли із групи осіб, які вчинили злочин, лише 

одна особа є суб’єктом злочину, а решта осіб уна
слідок не осудності або у зв’язку з недосягненням 
віку, з якого може наставати кримінальна відпо
відальність, чи з  інших підстав не можуть бути 
суб’єктами злочину, дії винної особи, яка за таких 
обставин притягується до кримінальної відпові
дальності, не можна розглядати як вчинення зло
чину групою осіб.

Якщо група осіб за попередньою змовою мала 
намір вчинити крадіжку чи грабіж, а один з її учас
ників застосував або погрожував застосуванням 
насильства, небезпечного для життя чи здоров’я 
потерпілого, то дії цього учасника належить ква
ліфікувати як розбій, а дії інших осіб — відповідно 
як крадіжку чи грабіж за умови, що вони безпо
середньо не сприяли застосуванню насильства або 
не скористалися ним для заволодіння майном по
терпілого.

Дії особи, яка безпосередньо не брала учас
ті у вчиненні злочину, але порадами, вказівками, 
наданням засобів чи знарядь або усуненням пере
шкод сприяла вчиненню злочину іншими співу
часниками, а також яка заздалегідь обіцяла пере
ховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення 
злочину, сліди злочину або предмети, здобуті зло
чинним шляхом, придбати чи збути такі предмети 
або іншим чином сприяти приховуванню злочину, 
належить кваліфікувати як співучасть у скоєно
му у формі пособництва з посиланням на частину 
п’яту статті 27 КК.

25. Розмір майна, яким заволоділа винна осо
ба в результаті вчинення відповідного злочину, 
визначається лише вартістю цього майна, яка 
виражається у грошовій оцінці. Вартість викра
деного майна визначається за роздрібними (за
купівельними) цінами, що існували на момент 
вчинення злочину, а розмір відшкодування за
вданих злочином збитків  — за  відповідними 
цінами на час вирішення справи в суді. За від
сутності зазначених цін на майно його вартість 
може бути визначено шляхом проведення відпо
відної експертизи.

Злочинне викрадення чужого майна шляхом 
крадіжки, шахрайства, привласнення, розтрати 
або заволодіння ним шляхом зловживання служ
бовим становищем (статті 185, 190 та 191 КК) слід 
відрізняти від такого адміністративного право
порушення, як дрібне викрадення чужого майна 
(стаття 51 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення).

26. Відповідно до частини першої статті 194 КК 
кримінальна відповідальність за умисне знищен
ня або пошкодження чужого майна настає в разі, 
якщо такими діями заподіяно шкоду у великих 
розмірах.

При цьому слід мати на увазі, що для кваліфіка
ції дій винної особи за частиною другою статті 194 
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КК зазначені в ній способи повинні мати загально
небезпечний характер. Тому умисне знищення або 
пошкодження чужого майна, яке не мало такого 
характеру, не може розглядатись як кваліфікуюча 
ознака цього злочину.

27. Вирішуючи питання про наявність чи від
сутність у діях винної особи таких кваліфікую
чих ознак, як завдання злочином проти власності 
значної шкоди потерпілому, вчинення таких зло
чинів у великих чи особливо великих розмірах, 
суди мають керуватися відповідними положен
нями примітки до статті 185 КК.

Відповідно до пункту 2 примітки до статті 185 
КК у статтях 185, 186, 189 та 190 КК значна шко
да визначається за обов’язкової сукупності двох 
умов: врахування матеріального становища по
терпілого та розміру заподіяних  йому збитків. 
Під час з’ясування матеріального становища по
терпілого суди мають у кожному конкретному ви
падку брати до уваги такі обставини, як соціаль
ний стан потерпілого, його працездатність, розмір 
заробітної плати та інші доходи, кількість членів 
сім’ї, наявність на його утриманні малолітніх, хво
рих, непрацездатних тощо. При цьому слід мати на 
увазі, що значною шкодою визнається така, якою 
потерпілому спричинені збитки на суму від ста до 
двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

У великих розмірах згідно з пунктом 3 при
мітки до статті 185 КК у статтях 185—191 та 194 
КК визнається злочин, вчинений однією особою 
чи групою осіб на суму, яка у двісті п’ятдесят і 
більше разів перевищує неоподатковуваний мі
німум доходів громадян на момент вчинення 
злочину.

Згідно з пунктом 4 примітки до статті 185 КК у 
статтях 185—187 та 189—191 та 194 КК вчиненим в 
особливо великих розмірах визнається злочин, вчи
нений однією особою чи групою осіб на суму, яка в 
шістсот і більше разів перевищує неоподатковува
ний мінімум доходів громадян на момент вчинення 
злочину.

Вчинення особою декількох посягань на 
чуже майно, загальна вартість якого становить 
великий або особливо великий розмір, може 
бути кваліфіковано як викрадення, привласнен
ня, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом 
шахрайства або зловживання службовим стано
вищем у великих чи особливо великих розмірах 
лише в тому випадку, якщо такі діяння були вчи
нені одним способом і за обставин, які свідчать 
про умисел вчинити їх у великому чи особливо 
великому розмірі. Викладене також стосується 
вчинення за таких обставин вимагання, що за
подіяло майнову шкоду у великих або особливо 
великих розмірах. У випадках, коли умисел вин
ного щодо розміру мав неконкретизований ха

рактер, вчинене слід кваліфікувати залежно від 
розміру фактично викраденого майна.

При вирішенні питання про кваліфікацію 
зло   чинів проти власності судам слід ураховува
ти також роз’яснення, що містяться в постанові 
Пленуму Верховного Суду України від 28 травня 
2004 року № 9 «Про деякі питання застосування 
судами Украї ни адміністративного та криміналь
ного законодавства у зв’язку з набранням чиннос
ті Законом Украї ни від 22 травня 2003 року «Про 
податок з доходів фізичних осіб».

28. Судам необхідно виконувати вимоги пунк
ту 1 частини першої статті 81 КПК про конфіскацію 
належних винним особам знарядь злочину.

Знаряддями злочину у справах про злочини 
проти власності слід вважати предмети чи техніч
ні засоби, які умисно використовувалися особою 
чи особами, у співучасті з якими було вчинено та
кий злочин. Зокрема, транспортні засоби можуть 
бути визнані знаряддям злочину не лише тоді, 
коли вони використовувалися для безпосередньо
го заволодіння чужим майном, а й тоді, коли без 
їх використання вчинення злочину було неможли
вим чи надто складним (транспортування членів 
злочинної групи до місця вчинення злочину, пере
везення викраденого майна з місця вчинення зло
чину тощо).

Рішення про конфіскацію таких речових до
казів суд може прийняти лише за умови, що вони 
визнані знаряддями злочину та належать вин  ній 
особі.

29. Суди мають звернути увагу на необхідність 
точного й неухильного виконання вимог закону 
щодо відшкодування потерпілим матеріальних 
збит   ків, заподіяних злочинами проти власності.

Цивільний позов може бути пред’явлено як під 
час дізнання та досудового слідства, так і під час 
судового розгляду справи, але до початку судового 
слідства. 

Відповідно до частин першої та другої статті 49 
КПК особа, якій злочином заподіяно моральну, 
фізичну або майнову шкоду, набуває передбачених 
законом прав учасника процесу лише після визна
ння її потерпілим. Визнання особи потерпілим 
у справі або відмова в цьому мають бути проце
суально оформлені постановою органу дізнання, 
слідчого, прокурора, судді або ухвалою суду. Якщо 
під час досудового слідства потерпілий не заявив 
цивільного позову, суд повинен роз’яснити йому 
право зробити це в судовому засіданні, але до по
чатку судового слідства.

30. Апеляційним судам необхідно періодично 
вивчати судову практику у справах про злочини 
проти власності та вживати заходів щодо усунення 
виявлених помилок.

31. Визнати такими, що втратили чинність, 
постанови Пленуму Верховного Суду України від 
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Про внесення доповнення до постанови  
Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7  

«Про практику призначення судами  
кримінального покарання»

Постанова  
Пленуму Верховного Суду України

від 6 листопада 2009 року № 11
З метою подальшого вдосконалення практики 

призначення судами кримінального покарання 
й упередження судових помилок при розгляді 
кримінальних справ Пленум Верховного Суду 
Украї  ни п о с т а н о в л я є:

Пункт 23 постанови Пленуму Верховного Суду 
України від 24 жовтня 2003 року № 7 «Про практику 
призначення судами кримінального покарання» 
(із  змінами, внесеними згідно з постановами Пле
нуму Верховного Суду України від 10 грудня 

2004  року № 18 та від 12 червня 2009 року № 8) 
доповнити абзацом другим такого змісту: 

«Коли особа, щодо якої було застосоване таке 
звільнення, вчинила до постановлення вироку 
в першій справі інший злочин, за який вона 
засуджується до покарання, що належить відбувати 
реально, застосування принципів поглинення, 
часткового чи повного складання призначених 
покарань не допускається. За таких умов кожний 
вирок виконується самостійно».

25 вересня 1981 року № 7 «Про практику застосу
вання судами України законодавства у справах про 
розкрадання державного та колективного май
на» (із змінами, внесеними згідно з постановами 
Пленуму від 23 грудня 1983 року № 8, від 4  черв
ня 1993 року № 3, від 13 січня 1995 року № 3 та від 

3 грудня 1997 року № 12) та від 25 грудня 1992 року 
№ 12 «Про судову практику в справах про корис
ливі злочини проти приватної власності» (із зміна
ми, внесеними згідно з постановами Пленуму від 
4 червня 1993 року № 3, від 13 січня 1995 року № 3 
та від 3 грудня 1997 року № 12).

27 листопада 2009 р. відбувся Пле-
нум Верховного Суду України, на якому 
було прийнято рішення звернутися до 
Конституційного Суду України з подан-
нями щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) окремих 
положень законів України від 11 черв-
ня 2009 р. «Про засади запобігання та 
протидії корупції», «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо відповідальності за корупційні 
правопорушення» і «Про відповідаль-
ність юридичних осіб за вчинення 

корупційних правопорушень» та від 
5 червня 2009  р. «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо запровадження автоматизованої 
системи документообігу в адміністра-
тивних судах». 

Прийняті 11 червня 2009 р. Верхов-
ною Радою України закони, що зазначе-
ні вище, суттєво змінюють правові заса-
ди боротьби з корупцією, встановлю   ють 
підстави та порядок притягнення до 
відповідальності за вчи-
нення корупційного пра-
вопорушення юридич них 
осіб, вносять зм і   ни до Кри-
мінального,  Кри   мінально-
про   це суаль ного ко   дек сів  
Украї ни та Ко  дексу Украї ни 
про адміністративні пра  во -
порушення. 

Крім того, низ  ка норм зга-
даних законів є сум   нівни-
ми з точки зору їх відпо-
відності Ос новному Зако ну. 

А оскіль  ки їх дія поширюється не тільки 
на судову систему, а й на все українське 
суспільство, адже судді застосовувати-
муть ці закони в судовій практиці, від-
повідність окремих їх положень Консти-
туції України є надзвичайно важливою, 
наголосив в.о. Голови Верховного Суду  
України П. Пилипчук. І  в першу чергу 
під удар потраплять адміністративні су-
ди. Ті суди, які розглядатимуть виборчі 
спори. 

Звернутися до Конституційного Суду України
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У Президії Верховного Суду України 
та президії Ради суддів України

Про стан виконання постанови  
спільного засідання Президії Верховного Суду України  
та президії Ради суддів України від 3 квітня 2009 р. № 7  

«Про стан здійснення судочинства  
адміністративними судами» 

Постанова спільного засідання  
Президії Верховного Суду України та президії Ради суддів України 

від 13 листопада 2009 р. № 47

Заслухавши інформацію, розглянувши та обговоривши 
матеріали щодо виконання постанови спільного засідання 
Президії Верховного Суду України та президії Ради суддів 
України від 3 квітня 2009 р. № 7 «Про стан здійснення судо-
чинства адміністративними судами» Президія Верховного 
Суду України та президія Ради суддів України встановили. 

Вищим адміністративним судом України, Львівським 
апеляційним, Львівським та Івано-Франківським окружними 
адміністративними судами, Радою суддів адміністративних 
судів України в цілому вжито заходів щодо усунення недолі-
ків, виявлених під час вивчення стану організації здійснення 
судочинства у цих судах та вказаних у зазначеній постанові. 

Із інформації Голови Вищого адміністративного суду 
України Пасенюка О.М., Голови Ради суддів адміністратив-
них судів України Матолича С.В. та його заступника Марин-
чак Н.Є. вбачається, що вжиті заходи сприяли поліпшенню 
оперативності та якості розгляду зазначеними адміністра-
тивними судами справ, стану організації їхньої роботи, ді-
яльності Вищого адміністративного суду України та Львів-
ського апеляційного адміністративного суду з надання 
методичної допомоги судам нижчого рівня з метою забез-
печення правильного та однакового застосування ними за-
конодавства, кадрового забезпечення цих судів, організації 
роботи з ведення судової статистики та діловодства.

Так, у першому півріччі 2009 р. на розгляді Вищого адмі-
ністративного суду України перебувало майже 49 тис. каса-
ційних скарг, з яких суддям передано майже 36 тис. скарг, 
або 73,4 % (у першому півріччі 2008 р. цей показник стано-
вив 39,6 %). У цей період майже втричі (до 26,4 тис.) збіль-
шилася кількість справ і матеріалів, у яких провадження 
закінчено. Збільшилася також кількість справ і матеріалів, 
фактично розглянутих суддями Вищого адміністративно-
го суду України: у першому півріччі 2009 р. кожен суддя у 
середньому щомісяця розглядав по 88,9 справ та матері-
алів, тоді як в аналогічному періоді 2008 р. цей показник 
становив 32,1 справ та матеріалів. Зменшилася частка не-
розглянутих касаційних скарг — у першому півріччі 2009 р. 

у Вищому адміністративному суді України залишилися 
нерозглянутими 22,6 тис. касаційних скарг, що становить 
46,3 % від кількості касаційних скарг, що перебували у суді 
на розгляді (в аналогічному періоді 2008 р. нерозглянути-
ми залишались 70,0 % скарг).

Львівським апеляційним адміністративним судом у пер-
шому півріччі 2009 р. апеляційне провадження відкрито у 
35,1 тис. справ і матеріалів, що становить 78,2 % від кіль-
кості тих, що перебували на розгляді (в аналогічний період 
2008 р. цей показник становив 42,0 %). Апеляційне прова-
дження закінчено у 6,4 тис. справ і матеріалів, що у 2,6 раза 
більше порівняно з першим півріччям 2008 р.

 Збільшилася кількість розглянутих Львівським окруж-
ним адміністративним судом справ і матеріалів та їх питома 
вага від тих, у яких провадження закінчено, — у першо-
му півріччі 2009 р. їх кількість становила 7,8  тис. (77,9 %), 
що на 39,8 % більше порівняно з другим півріччям 2008 р. 
(5,6 тис., або 48,7 %). Більш ніж удвічі зменшилася кількість 
не розглянутих цим судом справ та матеріалів — 2,2 тис., 
або 22,1 % від усіх, що перебували на розгляді (друге пів-
річчя 2008 р. — 5,9 тис., або 51,3 %). 

Івано-Франківським окружним адміністративним су-
дом у першому півріччі 2009 р. розглянуто 2,7 тис. справ та 
матеріалів (77,8 %), що у 2,3 раза більше порівняно з пер-
шим півріччям 2008 р. (1,2 тис., або 40,5 %). Залишилися не-
розглянутими цим судом 773 справи та матеріали (22,1 % 
від усіх, що перебували на розгляді), що вдвічі менше, ніж у 
першому півріччі 2008 р. (1,7 тис., або 59,5 %). 

Вищим адміністративним судом України визначено по-
рядок розподілу залишків касаційних скарг між судовими 
палатами, про що видано ряд наказів Голови цього суду  
та прийнято постанову президії Вищого адміністративного 
суду України від 2 липня 2009 р. № 28 «Про тимчасове врегу   лю-
вання розподілу касаційних скарг між судовими палатами».

Станом на 28 травня 2009 р. усі касаційні скарги, що на-
дійшли до Вищого адміністративного суду України у 2008 р., 
передано суддям-доповідачам. Починаючи з 1 червня 
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2009 р. суддям-доповідачам передаються касаційні скарги, 
що надійшли до суду у 2009 р. За період з 1 січня 2009 р. по 
14 жовтня 2009 р. суддям Вищого адміністративного суду 
України передано 21,6 тис. касаційних скарг, зареєстрова-
них у 2008 р., та 36,7 тис. скарг, зареєстрованих у 2009 р.

У Вищому адміністративному суді України запровадже-
но щомісячне проведення нарад суддів судових палат з об-
говорення питань своєчасного надсилання процесуальних 
документів та повернення справ до судів першої та апеля-
ційної інстанцій, здійснення систематичного аналізу дотри-
мання процесуальних строків, якості здійснення правосуд-
дя, своєчасності реагування на невиправдане затягування 
судами першої інстанції із направленням витребуваних 
справ на касаційний перегляд до Вищого адміністративно-
го суду України (копій протоколів відповідних нарад Вищим 
адміністративним судом України не надано).

На спільних засіданнях президії Вищого адміністратив-
ного суду України та президії Ради суддів адміністративних 
судів України заслухано інформацію голів апеляційних та 
окружних адміністративних судів щодо організації їхньої 
роботи (протоколи засідань від 3 липня 2009 р. № 2 та 3, від 
14 вересня 2009 р. № 4 та 5). 

Суддями Вищого адміністративного суду України в ко-
ординації з головами апеляційних адміністративних судів 
постійно проводяться наради-навчання суддів судів пер-
шої та апеляційної інстанцій з метою дотримання єдиної 
практики вирішення справ колегіями суддів з урахуванням 
судової практики Верховного Суду України та Вищого адмі-
ністративного суду України. 

У 2009 році Вищим адміністративним судом України на-
дано методичну допомогу з виїздом на місця судам Одесь-
кого, Харківського, Київського, Дніпропетровського, До-
нецького, Севастопольського та Львівського апеляційних 
адміністративних округів. Вивчено також стан здійснення 
судочинства у Львівському апеляційному, Львівському та 
Івано-Франківському окружних адміністративних судах 
і забезпечено надання методичної допомоги цим судам 
(копій довідок за результатами цього вивчення не надано). 
Львівським апеляційним адміністративним судом вивчено 
організацію роботи з наданням необхідної методичної до-
помоги в кожному з окружних адміністративних судів, що 
входять до цього апеляційного округу (довідок за наслід-
ками вивчення, а також інформації щодо розгляду цього 
питання на засіданні президії Львівського апеляційного 
адміністративного суду не надано).

Вищим адміністративним судом України, Львівським апе-
ляційним та Львівським окружним адміністративними суда -
ми  покращено роботу з виконання вимог Закону Украї   ни  
«Про доступ до судових рішень» щодо своєчасності надси  -
лання в електронному вигляді до Державної судової адмі  ні-
стра ції України копій судових рішень (проте не надано інфор-
мації щодо повноти виконання вимог закону в цій частині).

Вищим адміністративним судом України проведено 
роботу щодо забезпечення належного ведення обліково-
статистичної роботи: впроваджено програму «Автомати-
зована система «Діловодство»; запроваджено щомісяч-
ний контроль за веденням обліково-статистичної роботи 
структурними підрозділами суду, дотриманням правил 
запов нен ня обліково-статистичних карток; забезпечено 
зберігання обліково-статистичних карток за датою надхо-

дження касаційних скарг до суду; затверджено нову редак-
цію форм статистичної звітності суду та інструкції щодо їх 
заповнення. Аналогічну роботу проведено і в інших адмі-
ністративних судах, у яких здійснювалося вивчення стану 
організації їх діяльності та здійснення ними судочинства. 

За інформацією Вищого адміністративного суду Украї-
ни (копій відповідних документів не надано), у Львівсько-
му апеляційному, Львівському та Івано-Франківському 
окружних адміністративних судах запроваджено передачу 
суддям у порядку черговості позовних заяв, апеляційних 
скарг у строки, передбачені законодавством. Проводить-
ся перевірка журналів розгляду судових справ і матеріалів 
суддями на предмет дотримання строків здачі адміністра-
тивних справ та порядку ведення журналів. 

Слід відзначити позитивні тенденції щодо організації 
роботи Ради суддів адміністративних судів України, квалі-
фікаційної комісії адміністративних судів України та голів 
відповідних судів стосовно кадрового забезпечення Він-
ницького, Волинського, Івано-Франківського, Київського, 
Одеського, Львівського, Рівненського, Черкаського окруж-
них адміністративних судів.

Разом із тим, аналіз наданих Вищим адміністративним 
судом України та Радою суддів адміністративних судів 
України матеріалів свідчить про збереження негативних 
тен  денцій в окремих напрямках організації діяльності адмі-
ністративних судів, невиконання керівництвом Вищого 
адміністративного суду України, Львівського апеляційного, 
Львівського та Івано-Франківського окружних адміністра-
тивних судів вимог закону та ряду положень постанови 
спільного засідання Президії Верховного Суду України та 
президії Ради суддів України від 3 квітня 2009 р. № 7 «Про 
стан здійснення судочинства адміністративними судами», 
ненадання інформації про вжиття заходів щодо усунення 
конкретних недоліків у діяльності цих судів. Крім того, не 
вбачається системного підходу в усуненні недоліків, вияв-
лених під час вивчення організації здійснення судочинства 
в цих судах. Окремі заходи, вжиті на виконання вказаної 
постанови, відзначаються поверховістю, недостатньою об-
ґрунтованістю та/або неузгодженістю із законодавством.

Так, Головою Вищого адміністративного суду України 
Па   сенюком  О.М. неповною мірою вжито заходів щодо ви-
конання п. 5 постанови спільного засідання Президії Вер   хов-
ного Суду України та президії Ради суддів України від 3 квіт -
ня 2009 р. № 7 і не забезпечено виконання вимог ч. 1 ст. 214 
Кодексу адміністративного судочинства України (далі — КАС 
України), відповідно до якої касаційна скарга реєструється 
у день її надходження до адміністративного суду касаційної 
інстанції та не пізніше наступного дня передається в порядку 
черговості судді-доповідачу. Станом на 14 жовт   ня 2009 р. кіль-
кість скарг, не переданих суддям Вищо го адмі ністративного 
суду України, становила 8,8 тис., або 19,3 % від зареєстрова-
них у 2009 р. Не переданими суддям за лишалися скарги, які 
надійшли до Вищого адміністратив ного суду України почина-
ючи з другої половини серпня 2009 р.

Крім того, Вищим адміністративним судом України не 
надано інформації щодо дотримання строків вирішення пи-
тання про відкриття касаційного провадження (ч. 2 ст. 214 
КАС України), підготовки справ до касаційного розгляду та 
проведення попереднього розгляду справи (ч. 1 ст.  215, 
ст. 2201 КАС України), а також строків розгляду і вирішення 
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адміністративних справ протягом розумного строку (ч. 1 
ст. 122 КАС України), значні порушення яких було виявлено 
при здійсненні вивчення. 

У першому півріччі 2009 р. Львівським апеляційним  
адмі ністративним судом з порушенням передбачених зако-
ном строків (ст. 190 КАС України) постановлено 1,6 тис. ухвал 
про закінчення підготовки та призначення справи до апеля-
ційного розгляду. Це становить 4,6 % від кількості справ, у 
яких відкрито апеляційне провадження (в аналогічний пе-
ріод минулого року з порушенням встановленого законом 
строку було постановлено лише 1,3 % ухвал). У цьому суді 
залишилися нерозглянутими понад 36 тис. адміністратив-
них справ, або 80,2 % від тих, що перебували в провадженні 
(у першо   му  півріччі 2008 р. цей показник становив 62,7 %). 

При цьому також не надано інформації щодо дотри-
мання у Львівському апеляційному адміністративному 
суді строків передачі адміністративних справ суддям-
доповідачам (ч. 1 ст. 189 КАС України), вирішення питання 
про відкриття апеляційного провадження (ч. 2 ст. 189 КАС 
України), дотримання строків підготовки справ до апеля-
ційного розгляду (ч. 1 ст. 190 КАС Украї ни), а також розгляду 
і вирішення адміністративних справ протягом розумного 
строку (ч. 1 ст. 122 КАС України), значні порушення яких 
було виявлено при здійсненні вивчення. 

Львівський окружний адміністративний суд із порушен-
ням строків розглянув 2,9 тис. адміністративних справ, або 
46,2 % від тих, провадження в яких закінчено, що більше від 
середнього показника по Україні, який становить 39,9 %. 
При цьому показник якості розгляду цим судом справ є 
значно гіршим, ніж середній по Україні: в апеляційному по-
рядку впродовж першого півріччя 2009 р. скасовано і змі-
нено 377 постанов суду, або 7,6 % від ухвалених (середній 
показник по Україні — 1,5 %). 

У першому півріччі 2009 р. Івано-Франківський окруж-
ний адміністративний суд з порушенням строків розглянув 
979 адміністративних справ, або 40,0 % від тих, провадження 
в яких закінчено (в аналогічний період минулого року таких 
справ було 140, або 17,1 %). Погіршилась і якість розгляду 
цим судом справ. В апеляційному порядку скасовано та змі-
нено 61 його постанову, або 3,2 % (0,2 %) від ухвалених.  

Слід зазначити про відсутність даних стосовно вжиття 
вказаним судом заходів, спрямованих на усунення пору-
шення вимог ч. 3 ст. 107 КАС України щодо строків відкриття 
провадження в адміністративній справі; затягування строків 
вирішення справ, які мали б розглядатися у найкоротші тер-
міни з урахуванням специфіки предмета позову; порушення 
суддями норм статей 41 і 42 КАС України щодо фіксування 
судового процесу; постановлення ухвал про відкриття про-
вадження до подачі позовної заяви тощо.

Вищим адміністративним судом України не надано 
повної інформації стосовно врахування у практиці цього 
суду та інших адміністративних судів правових позицій 
Верховного Суду України, зокрема не надано інформації 
щодо дотримання підсудності справ, особливо у земель-
них спорах та спорах щодо інших об’єктів нерухомого 
майна; щодо вирішення справ про відшкодування подат-
ку на додану вартість (далі — ПДВ) з державного бюджету 
України; митних спорів; щодо визначення сум податкових 
зобов’язань з акцизного збору і ПДВ та звільнення від 
оподаткування ними; щодо обчислення та перерахунку 

пенсій тощо. Не надано інформації про заслуховування 
на засіданнях відповідних судових палат Вищого адміні-
стративного суду України узагальнень судової практики 
та надіслання витягів з узагальнень судам нижчого рівня; 
проведення узагальнень з проблематики, яка є актуаль-
ною, а також щодо забезпечення якісного складання та 
оформлення процесуальних документів, у чому допуска-
лися непоодинокі порушення.

При цьому продовжує мати місце порушення адміні-
стративними судами, у тому числі Вищим адміністративним 
судом України, правил підсудності та вихід за межі компе-
тенції адміністративних судів, розгляд цими судами по суті 
справ, що не належать до юрисдикції адміністративних су-
дів, зокрема стосовно земельних спорів, спорів щодо пра-
ва власності на інші об’єкти нерухомого майна, приватиза-
ції державного майна.

У наданих матеріалах відсутня інформація про усунен-
ня Львівським апеляційним, Івано-Франківським та Львів-
ським окружними адміністративними судами помилок при 
застосуванні норм матеріального та процесуального пра-
ва, забезпечення якісного складання та оформлення про-
цесуальних документів.

Відсутня також інформація щодо усунення Львівським 
апеляційним адміністративним судом істотних недоліків з 
безпідставного неврахування судової практики Верховно-
го Суду України при розгляді більшості категорій справ. 

Крім того, не надано даних щодо усунення фактів втру-
чання у процесуальну діяльність суддів і здійснення пра-
восуддя; фактів призначення суддею-доповідачем справ 
до розгляду без урахування черговості їх надходження 
до нього; своєчасності надіслання справ до судів першої 
інстанції; вжиття заходів щодо суддів, які систематично до-
пускають помилки, тощо.

Недостатньо юридично обґрунтованими і такими, що 
не повною мірою базуються на чинному законодавстві, є 
рішення Голови Вищого адміністративного суду України 
Пасенюка О.М. та президії цього суду щодо визначення 
структури Вищого адміністративного суду України.

У постанові від 3 квітня 2009 р. № 7 констатовано, що 
Головою Вищого адміністративного суду України не вжито 
заходів для виконання вимоги п. 3 ч. 1 ст. 41 Закону України 
«Про судоустрій України» щодо утворення палат цього суду.

Наказом Голови Вищого адміністративного суду Украї-
ни від 22 вересня 2009 р. № 367-к з 1 жовтня 2009 р. ліквідо-
вано попередні та утворено чотири нові судові палати Ви-
щого адміністративного суду України: перша судова палата, 
друга судова палата, третя судова палата, четверта судова 
палата. Іншим його наказом (від 30 вересня 2009 р. № 30/о) 
визначено їх спеціалізацію.

Відповідно до ч. 3 ст. 38 Закону України «Про судоустрій 
України» у вищому спеціалізованому суді можуть утворю-
ватися судові палати з розгляду окремих категорій справ 
за визначеною спеціалізацією в межах відповідної спеці-
альної судової юрисдикції. Таким чином, закон передбачає 
утворення у вищому спеціалізованому суді судових палат 
не в порядку черговості, а з урахуванням категорій справ 
за визначеною спеціалізацією.

Натомість наказ Голови Вищого адміністративного суду 
України від 22 вересня 2009 р. № 367-к «Про удосконалення 
роботи Вищого адміністративного суду України» не містить 
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відомостей щодо спеціалізації судових палат. Як зазначало-
ся, спеціалізація новоутворених судових палат визначена 
іншим його наказом — від 30 вересня 2009 р. № 30/о «Щодо 
розподілу касаційних скарг між суддями судових палат Ви-
щого адміністративного суду України».

Разом з тим, на порушення вимог закону щодо утворен-
ня судових палат з розгляду окремих категорій справ за ви-
значеною спеціалізацією цим наказом (п. 1.5) передбачено, 
що касаційні скарги у справах із соціальних питань розпо-
діляються рівномірно між першою, другою та третьою су-
довими палатами. Це свідчить про відсутність визначення 
чіткої спеціалізації цих палат та її умовність.

Умовність спеціалізації судових палат Вищого адміні-
стративного суду України підтверджується також положен-
ням наказу (п. 1.6), відповідно до якого розподіл скарг у 
справах, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом ре-
ферендуму (під час їх проведення), здійснюється в порядку 
черговості кожному із суддів судових складів, утворених 
окремим розпорядженням Голови Вищого адміністратив-
ного суду України. У разі надходження скарг у період після 
закінчення виборчого процесу чи процесу референдуму їх 
розподіл здійснюється в порядку черговості на загальних 
засадах. Однак Головою Вищого адміністративного суду 
України не визначено, до якої судової палати мають пере-
даватися скарги у справах, пов’язаних з виборчим проце-
сом чи процесом референдуму.

Слід зазначити, що закон не наділяє Голову Вищого 
адміністративного суду України повноваженнями щодо 
утворення так званих судових складів для розгляду скарг 
у справах, пов’язаних із виборчим процесом чи процесом 
референдуму.

Не відповідає закону постанова президії Вищого адміні-
стративного суду України від 14 вересня 2009 р. № 32 «Про 
структуру та найменування судових палат Вищо  го  адмі-
ністративного суду України», якою (п. 2) Голові Вищого  
адміністративного суду України Пасенюку О.М. рекомендо-
вано реорганізувати судові палати Вищого адміністратив-
ного суду України.

Частиною 2 ст. 43 Закону України «Про судоустрій Украї-
ни» президія вищого спеціалізованого суду Украї ни наді-
лена повноваженнями щодо затвердження складу судових 
палат та розгляду питань їх діяльності. Вирішен  ня ж питан-
ня щодо утворення судових палат вищого спеціалізовано-
го суду є виключними повноваженнями голови цього суду 
(п. 3 ч. 1 ст. 41 зазначеного Закону). 

Негативним чинником, який обумовлює надмірне на-
вантаження на працюючих суддів, неналежний стан опе-
ративності та якості розгляду судових справ, недостатньо 
ефективний судовий захист прав і свобод громадян, є знач-
на неукомплектованість адміністративних судів. Аналіз на-
даних Вищим адміністративним судом України матеріалів 
свідчить про те, що необхідних заходів стосовно розв’язання 
цієї проблеми після прийняття постанови спільного засідан-
ня Президії Верховного Суду України та президії Ради суддів 
України від 3 квітня 2009 р. № 7 вжито не було.

За даними Державної судової адміністрації України, міс-
цеві адміністративні суди укомплектовано лише на 58,6 %, 
а апеляційні — на 38,3 %. 

Радою суддів адміністративних судів України, кваліфі-
каційною комісією адміністративних судів України, голо-

вами адміністративних судів не вживаються належні та до-
статні заходи щодо кадрового забезпечення судів.

Документи лише щодо незначної кількості кандидатів 
перебувають на різних стадіях розгляду (інформація Голо-
ви Вищого адміністративного суду України).

Разом із тим, значна частина недоліків у роботі адміні-
стративних судів, про які було зазначено в постанові від 
3 квітня 2009 р., безпосередньо пов’язана з недостатньою 
кількістю суддів у судах (порушення строків відкриття про-
вадження, розгляду скарг тощо).

Так, станом на 14 жовтня 2009 р. з передбачених штат-
ним розписом 97 суддів Вищого адміністративного суду 
України їх фактична кількість становить 54. За даними Голо-
ви Вищого адміністративного суду України, матеріали лише 
щодо 5 кандидатів знаходяться на різних стадіях розгляду. 
Разом з тим, є 66 кандидатів на вакантні посади у цьому 
суді, матеріали щодо яких не розглядаються.

Із надісланих до Верховного Суду України матеріалів 
не вбачається, що Головою Вищого адміністративно-
го суду України вчинялися будь-які дії щодо усунення 
зволікань у вирішенні кадрових питань. Інформація про 
звернення Голови Вищого адміністративного суду Украї-
ни до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови 
Верхов ної Ради України з приводу рекомендації та обрання 
кандидатів на посади суддів відсутня.

Аналогічна ситуація склалася в більшості апеляційних 
та окружних адміністративних судів.

За повідомленням Державної судової адміністрації 
України всі матеріали, які надходять до Державної су-
дової адмі ністрації України від кваліфікаційної комісії 
адміністративних судів України та подання Голови Ви-
щого адміністративного суду України опрацьовуються 
в установлені законодавством строки і надсилаються за 
належністю до Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів України.

Не свідчить про належне виконання п. 12 постанови 
спільного засідання Президії Верховного Суду України 
та президії Ради суддів України від 3 квітня 2009  р. іс-
нуючий порядок ведення кадрового резерву на посади 
суддів адміністративних судів.

Так, згідно з Положенням про формування кадрового 
резерву на посади суддів місцевих та апеляційних судів, за-
твердженим наказом Державної судової адміністрації Укра-
їни від 4 серпня 2006 р. № 79, організаційне та методичне 
забезпечення роботи з кадровим резервом, аналіз якісного 
складу резерву та моніторинг його використання поклада-
ється на Державну судову адміністрацію України та її терито-
ріальні управління. Державна судова адміністрація України 
розробляє єдині форми списків і надсилає в територіальні 
управління для заповнення (оформлення) та передачі на за-
твердження, зокрема, головою кваліфікаційної комісії суддів 
адміністративних судів — для кандидатів у судді адміністра-
тивних судів. Територіальне управління державної судової 
адміністрації формує списки кадрового резерву кандидатів 
на заміщення вакантних посад суддів: загальний та на відпо-
відний суд. Ці списки затверджуються один раз на півроку. 

Разом із тим, Державною судовою адміністрацією Украї-
ни не було надіслано інформацію про кадровий резерв адмі-
ністративних судів. Така інформація міститься в листі Голови 
Вищого адміністративного суду України від 16 жовтня 2009 р. 
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№ 1406/10/13-09, згідно з яким кількість осіб, які перебува-
ють у кадровому резерві на посади суддів в адміністратив-
них судах, становить 82, кількість кандидатів на вакантні по-
сади суддів в адміністративних судах — 838 осіб. 

Не узгоджується інформація щодо кількості кандидатів, 
матеріали щодо яких перебувають на різних стадіях роз-
гляду (Вища кваліфікаційна комісія України, Верховна Рада 
України, Державна судова адміністрація України, Вища 
рада юстиції, Президент України). Так, згідно з листом Голо-
ви Державної судової адміністрації України від 19 жовтня 
2009 р. № 12-7271/09 їх кількість становить 128, у листі Го-
лови Вищого адміністративного суду України від 16 жовт ня 
2009 р. № 1406/10/13-09 зазначено 200 осіб.

Потребує приведення у відповідність із законом діяль  -
ність кваліфікаційної комісії суддів адміністративних судів 
України. Відповідно до ч. 2 ст. 91 Закону Украї ни «Про судо-
устрій України» кваліфікаційна комісія суддів залежно від 
результатів кваліфікаційного іспиту дає висновок про підго-
товленість кандидата до судової роботи та рекомендацію для 
призначення його на посаду судді або вмотивований висно-
вок про відмову в такій рекомендації. Натомість виснов ки ква-
ліфікаційної комісії суддів адміністративних судів, які надхо-
дять до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та інших 
органів, причетних до формування суддівського корпу су, не 
завжди містять вказану рекомендацію чи відмову в ній.

Слід відзначити неналежне виконання Радою суддів ад-
міністративних судів України п. 9 постанови спільного за-
сідання Президії Верховного Суду України та президії Ради 
суддів України від 3 квітня 2009 р. при вирішенні питання 
про притягнення до відповідальності керівництва Вищого 
адміністративного суду України, Львівського апеляційного, 
Львівського та Івано-Франківського окружних адміністра-
тивних судів за виявлені недоліки в організації роботи цих 
судів щодо забезпечення здійснення правосуддя.

Незважаючи на наявність наведених вище недоліків, 
Рада суддів адміністративних судів України не ініціювала 
питання про відповідальність жодної особи, яка обіймає 
адміністративну посаду в цих судах. Більше того, нею ви-
знано недоцільним притягнення вказаних осіб до дисци-
плінарної відповідальності, зокрема, з урахуванням того, 
що визначені законом строки притягнення до дисциплі-
нарної відповідальності спливли. 

Звертає на себе увагу факт, що таке рішення було прий-
нято Радою суддів адміністративних судів України лише 
21 вересня 2009 р., тобто через п’ять місяців після прове-
дення спільного засідання Президії Верховного Суду Украї-
ни та президії Ради суддів України. Це при тому, що до цього 
засідання Ради суддів адміністративних судів України про-
водились щонайменше двічі (28 квітня та 3 липня 2009 р.). 

Постановою спільного засідання Президії Верховного 
Суду України та президії Ради суддів України від 3  квітня 
2009 р. № 7 (п. 14) Державну судову адміністрацію Украї-
ни зобов’язано вжити невідкладні заходи щодо забезпе-
чення належних умов діяльності адміністративних судів 
відповідно до закону, зокрема в частині забезпечення їх 
приміщеннями, організаційного забезпечення діяльнос-
ті кваліфікаційної комісії адміністративних судів України  
та Ради суддів адміністративних судів України, дотримання 
порядку проходження матеріалів стосовно призначення та 
обрання суддів адміністративних судів.

Наявні матеріали (у тому числі лист Голови Державної су-
дової адміністрації України Балаклицького І.І. від 19 жовт ня 
2009 р. № 12-7271/09) дають підстави для висновку, що Дер-
жавною судовою адміністрацією України з 3 квітня 2009 р. не 
вжито жодних заходів на виконання вказаної постанови. 

За повідомленням Голови Державної судової адміні-
страції України у Державній судовій адміністрації України 
відсутні структурні підрозділи, які забезпечують діяльність 
Ради суддів адміністративних судів України та кваліфікацій-
ної комісії суддів адміністративних судів України.

Таким чином, Головою Державної судової адміністрації 
України не забезпечено виконання вимог ст. 117 Закону 
України «Про судоустрій України» та постанови від 3 квіт-
ня 2009 р. № 7 в частині вжиття невідкладних заходів щодо 
організаційного забезпечення діяльності Ради суддів адмі-
ністративних судів України та кваліфікаційної комісії суддів 
адміністративних судів України.

Разом з тим, за інформацією Голови Вищого адміні-
стративного суду України Пасенюка О.М. та голови Ради 
суддів адміністративних судів України Матолича С.В. (лист 
від 31  серпня 2009 р. № 1163/10/13-09) для приведення 
у відповідність із вимогами Закону України «Про судоустрій 
України» внесено зміни до структури та штатного розпису 
Вищого адміністративного суду України, якими, зокрема, 
ліквідовано сектор по роботі з кваліфікаційною комісією 
суддів адміністративних судів України, що фактично за-
безпечував діяльність цієї комісії. Внесено також зміни до 
положення про управління організаційно-методичної ро-
боти та взаємодії з органами суддівського самоврядування 
і посадових інструкцій працівників управління в частині 
позбавлення повноважень щодо забезпечення діяльності 
Ради суддів адміністративних судів України.

Крім того, Державна судова адміністрація України не 
повідомила, які невідкладні заходи нею були вжиті щодо 
забезпечення належних умов діяльності адміністративних 
судів. Згідно з п. 13 ч. 1 ст. 126 Закону України «Про судо-
устрій України» до повноважень Державної судової адміні-
страції належить організація та фінансування будівництва і 
ремонту будинків і приміщень судів, а також забезпечення 
їх технічним оснащенням. 

Як вбачається з надісланих матеріалів (рішення Ради 
суддів адміністративних судів України від 21 вересня 2009 р. 
№  56), жоден з адміністративних судів не має службового 
приміщення, повністю придатного для здійснення право-
суддя. Більше того, Івано-Франківський окружний адміні-
стративний суд продовжує здійснювати правосуддя в при-
міщенні, яке орендує в суб’єкта підприємницької діяльності.

Натомість Голова Державної судової адміністрації Украї   -
ни  Балаклицький І.І. у зазначеному вище листі констатує, 
що із 27 окружних та 7 апеляційних адміністративних судів 
11 окружних та 4 апеляційні адміністративні суди можна 
вважати забезпеченими приміщеннями відповідно до вста-
новлених норм.

З урахуванням наведеного, керуючись статтями 54, 116 
Закону України «Про судоустрій України», п. 24 Положення 
про Раду суддів України, затвердженого V з’їздом суддів 
України 24 жовтня 2002 р., Президія Верховного Суду Украї-
ни та президія Ради суддів України п о с т а н о в л я ю т ь:

1. Інформацію про вжиті заходи щодо виконання по-
станови спільного засідання Президії Верховного Суду 
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України та президії Ради суддів України від 3 квітня 2009 р. 
№ 7 «Про стан здійснення судочинства адміністративними 
судами» взяти до відома.

2. Відзначити, що постанова спільного засідання Президії 
Верховного Суду України та президії Ради суддів України від 
3 квітня 2009 р. № 7 «Про стан здійснення судочинства адмі-
ністративними судами» сприяла позитивним зрушенням що-
до стану здійснення судочинства адміністративними судами.

3. Визнати, що вжиті керівництвом Вищого адміністра-
тивного суду України, Львівського апеляційного, Львів-
ського та Івано-Франківського окружних адміністративних 
судів України, Радою суддів адміністративних судів України, 
кваліфікаційною комісією суддів адміністративних судів 
України заходи є недостатніми для виправлення ситуації, 
що склалася в організації здійснення судочинства в адмі-
ністративних судах. 

4. Вжити заходів щодо повного усунення виявлених під 
час вивчення недоліків та виконання постанови спільного 
засідання Президії Верховного Суду України та президії Ради 
суддів України від 3 квітня 2009 р. № 7 «Про стан здійснення 
судочинства адміністративними судами», керівництву: 

Вищого адміністративного суду України — щодо:
– неухильного дотримання встановлених законом стро-

ків передачі касаційних скарг суддям-доповідачам; строків 
вирішення питання про відкриття касаційного проваджен-
ня, підготовки справ до касаційного розгляду та проведен-
ня попереднього розгляду справи, а також строків розгля-
ду і вирішення адміністративних справ; 

– забезпечення єдності судової практики, повноти вра-
хування у практиці Вищого адміністративного суду України 
та інших адміністративних судів правових позицій Верхов-
ного Суду України, зокрема щодо дотримання підсудності 
справ; вирішення справ про відшкодування ПДВ з держав-
ного бюджету України; митних спорів тощо;

– належного виконання вимог законодавства щодо своє -
часного внесення рішень до Єдиного державного реєстру 
судових рішень; 

Львівського апеляційного адміністративного суду — щодо:
– дотримання строків вирішення питання про відкриття 

апеляційного провадження, підготовки справ до апеляційного 
розгляду, а також строків розгляду і вирішення адміністратив-
них справ протягом розумного строку; 

– усунення істотних помилок при застосуванні норм 
матеріального та процесуального права, неоднакового за-
стосування законодавства, а також забезпечення якісного 
складання та оформлення процесуальних документів;

– усунення фактів втручання у процесуальну діяль-
ність суддів і здійснення правосуддя; фактів призначення 
суддею-доповідачем справ до розгляду без урахуван  ня            
черговості їх надходження до нього; своєчасності надси-
лання справ до судів першої інстанції; вжиття заходів щодо 
суддів, які систематично допускають помилки;

– належного виконання вимог законодавства щодо 
своє часного внесення рішень до Єдиного державного ре-
єстру судових рішень; 

Львівського та ІваноФранківського окружних адмі   ніст
ративних судів — щодо:

– забезпечення правильного застосування норм мате-
ріального та процесуального права, а також якісного скла-
дання та оформлення процесуальних документів;

– належного виконання вимог законодавства щодо 
своє   часного внесення рішень до Єдиного державного 
реєст ру судових рішень.

5. Про вжиті заходи та їх результати до 1 березня 2010 р. 
поінформувати Президію Верховного Суду України та пре-
зидію Ради суддів України.

6. Голові Вищого адміністративного суду України невід-
кладно утворити судові палати відповідно до статей 38, 41 
Закону України «Про судоустрій України», забезпечити до-
тримання їх спеціалізації з розгляду справ.

7. Голові Вищого адміністративного суду України не-
відкладно привести у відповідність із вимогами Закону 
України «Про судоустрій України» та КАС України наказ 
Голови Вищого адміністративного суду України від 30 ве-
ресня 2009 р. № 30/о, розпорядження Голови Вищого  
адміністративного суду України від 16 жовтня 2009 р. № 15 
та вжити заходів щодо унеможливлення адміністративно-
го втручання у процесуальну діяльність суддів і здійснен-
ня правосуддя.

8. Голові Вищого адміністративного суду України, ква-
ліфікаційній комісії суддів адміністративних судів України, 
Вищій кваліфікаційній комісії суддів України вжити заходів 
щодо заповнення вакантних посад суддів, забезпечення 
неухильного дотримання законодавства при доборі кад-
рів на зайняття посад суддів в адміністративних судах від-
повідно до статей 78, 91 Закону України «Про судоустрій 
України», підвищення кваліфікаційного рівня працюючих 
суддів, своєчасного притягнення до дисциплінарної від-
повідальності суддів, які порушують законодавство під час 
здійснення судочинства.

9. Голові Вищого адміністративного суду України, Раді 
суддів адміністративних судів України вжити невідкладних 
заходів щодо призначення суддів на вакантні адміністра-
тивні посади в адміністративних судах.

10. Рекомендувати Раді суддів України та Раді суддів 
адміністративних судів України враховувати матеріали цієї 
постанови при вирішенні питань щодо призначення суддів 
на адміністративні посади в адміністративних судах.

11. Рекомендувати Раді суддів України розглянути пи-
тання щодо причин невиконання Державною судовою 
адміністрацією України постанови спільного засідання 
Президії Верховного Суду України та президії Ради суд-
дів України від 3 квітня 2009 р. № 7 «Про стан здійснення 
судочинства адміністративними судами» (п. 14) та нена-
лежного здійснення нею діяльності із забезпечення умов 
функціонування адміністративних судів відповідно до за-
кону, зокрема в частині забезпечення їх приміщеннями, 
організаційного забезпечення діяльності кваліфікаційної  
комісії адміністративних судів України та Ради суддів  
адміністративних судів України, дотримання порядку про-
ходження матеріалів щодо призначення та обрання суд-
дів адміністративних судів. 

12. Президії Верховного Суду України та президії 
Ради суддів України здійснювати постійний контроль за 
станом виконання постанови спільного засідання Пре-
зидії Верховного Суду України та президії Ради суддів 
України від 3  квітня 2009 р. № 7 «Про стан здійснення 
судочинства адміністративними судами» та цієї поста-
нови до повного усунення виявлених під час вивчення 
недоліків.



231 2 ( 1 1 2 ) ’ 2 0 0 9

С
УД

О
В

А
 П

РА
К

ТИ
К

А

РІШЕННЯ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

Судова практика

Відповідно до ч. 1 ст. 196 СK України та роз’яснень Пленуму Верховного Суду 
України, викладених у п. 22 постанови від 15 травня 2006 р. № 3 «Про застосу-
вання судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ 
щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів», при виникненні забор-
гованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду, 
одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного 
відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. Розмір не-
устойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного 
стану платника аліментів.
Згідно із ч. 1 ст. 20 СK України до вимог, що випливають із сімейних відносин, позо-
вна давність не застосовується, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 72, ч. 2 ст. 129, 
ч. 3 ст. 138, ч. 3 ст. 139 цього Kодексу, а тому на правовідносини, які регулюються 
ст. 196 СK України, не поширюється дія норм ЦK України про позовну давність.
Стаття 185 СK України передбачає, що той із батьків, з кого присуджено стягнен-
ня аліментів на дитину, а також той із батьків, до кого вимога про стягнення алі-
ментів не була подана, зобов’язані брати участь у додаткових витратах на дитину, 
що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворо-
бою, каліцтвом тощо). Відповідно до ч. 2 ст. 185 СK України додаткові витрати 
на дитину можуть фінансуватися наперед або покриватися після їх фактичного 
понесення разово, періодично або постійно, залежно від причини, що зумовила 
додаткові витрати.
Якщо причина, що зумовила додаткові витрати, є триваючою (тяжка хвороба, 
каліц тво тощо), витрати фінансуються наперед із зазначенням або без зазначен-
ня кінцевого терміну

УХВАЛА 
колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України 
від 1 квітня 2009 р.
(в и т я г)

У березні 2008 р. Ф.Г. звернулася до суду із 
позовом до Ф.Я. про стягнення заборгованості 
за аліментами, неустойки (пені) за прострочення 
сплати аліментів та додаткових витрат на непов
нолітніх дітей. Позовні вимоги вона мотивувала 
тим, що від шлюбу з Ф.Я. має двох дітей: сина, 
1996 р.н., та  доньку, 1991  р.н. Згідно з рішенням 
Тернопільського міськрайонного суду Тернопіль
ської області від 8 вересня 2005 р. з відповідача 
на її користь стягуються аліменти на дітей у роз
мірі 1/3 частки від його заробітку. Ф.Г. просила 
суд стягнути з Ф.Я. заборгованість за аліментами 
в розмірі 2 тис. 283 грн, неустойку за несвоєчас
ну їх сплату в сумі 15 тис. 402 грн і стягувати до
даткові витрати в розмірі 1 тис. грн щомісячно на 
кожну дитину, починаючи з 1 січня 2006 р. Допов
нивши позовні вимоги, позивачка просила стяг
нути з відповідача вартість квитків до м. Kиєва 

та у зворотному напрямку, витрати на придбання 
яких вона понесла у зв’язку з вступом доньки до 
вищого навчального закладу. 

Рішенням Тернопільського міськрайонного 
суду Тернопільської області від 31 липня 2008 р. 
позов задоволено частково. Стягнуто з Ф.Я. на 
користь Ф.Г. 15 тис. 401 грн 58 коп. неустойки за 
прострочення сплати аліментів, стягнутих за рі
шенням цього ж суду від 8 вересня 2005 р., додат
кові витрати на утримання дітей у розмірі 200 грн 
щомісячно до досягнення ними повноліття та ви
трати на придбання окулярів у сумі 41 грн.

Апеляційний суд Тернопільської області рішен
ням від 4 грудня 2008 р. рішення міськ районного 
суду в частині стягнення неустой ки за прострочен
ня сплати аліментів та стягнення щомісячно додат
кових витрат на утримання дітей скасував. З Ф.Я. 
стягнуто на користь Ф.Г. 8 тис. 334 грн неустойки 
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(пені) за несвоєчасну сплату аліментів, в іншій час
тині позову відмовлено. 

У поданій до Верховного Суду України каса
ційній скарзі Ф.Я. просив частково скасувати рі
шення апеляційного суду та передати справу на 
новий розгляд до суду першої інстанції, посила
ючись на неправильне застосування апеляційним 
судом норм матеріального права та порушення 
норм проце суального права.

У касаційній скарзі Ф.Г. просив скасувати рі
шення апеляційного суду та передати справу на 
новий розгляд до апеляційного суду, посилаючись 
на неправильне застосування цим судом норм ма
теріального права та порушення норм процесуаль
ного права. 

Заслухавши суддюдоповідача, обговоривши 
доводи, наведені в скарзі, та перевіривши мате
ріали справи, колегія суддів Судової палати у ци
вільних справах Верховного Суду України дійшла 
висновку, що касаційна скарга Ф.Я. підлягає част
ковому задоволенню, а касаційна скарга Ф.Г. — за
доволенню з таких підстав. 

Суд першої інстанції встановив, що рішенням 
Тернопільського міськрайонного суду Тернопіль
ської області від 8 вересня 2005 р. на користь Ф.Г. 
стягнуто аліменти на сина та доньку в розмірі 
1/3 частки від його заробітку. Державною виконав
чою службою визначено заборгованість Ф.Я. за 
прострочення сплати аліментів за 2005—2006 рр. в 
сумі 2 тис. 283 грн, яка виникла на час звернення 
Ф.Г. з позовом до суду.

У травні 2008 р. Ф.Я. погасив заборгованість.
Задовольняючи позов Ф.Г. про стягнення не

устойки з Ф.Я. за прострочення сплати аліментів, суд 
першої інстанції виходив із наявності вини відпові
дача у виникненні заборгованості за аліментами.

Скасовуючи в цій частині рішення суду пер
шої інстанції, апеляційний суд дійшов висновку, 
що неустойка підлягає стягненню лише за період, 
починаючи з березня 2007 р. по березень 2008 р., 
оскільки, виходячи з положень ст. 258 ЦK, до ви
мог про стягнення неустойки (пені) встановлена 
спеціальна позовна давність строком в один рік.

Однак із зазначеним висновком суду не можна 
погодитися з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 196 СK та роз’яснень 
Пленуму Верховного Суду України, викладених 
у п. 22 постанови від 15 травня 2006 р. № 3 «Про 
застосування судами окремих норм Сімейного 
кодексу України при розгляді справ щодо бать
ківства, материнства та стягнення аліментів», 
при виникненні заборгованості з вини особи, яка 
зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням 
суду, одержувач аліментів має право на стягнен
ня неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від 
суми несплачених аліментів за кожен день про
строчення. Розмір неустойки може бути зменше

ний судом з урахуванням матеріального та сімей
ного стану платника аліментів.

Застосовуючи норму ст. 258 ЦK до правовідно
син сторін, апеляційний суд не врахував, що згідно 
із ч. 1 ст. 20 СK до вимог, що випливають із сімей
них відносин, позовна давність не застосовується, 
крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 72, ч. 2 ст. 129, 
ч. 3 ст. 138, ч. 3 ст. 139 цього Kодексу, а тому на пра
вовідносини, які регулюються ст. 196 СK, не поши
рюється дія норм ЦK про позовну давність. 

За таких обставин рішення апеляційного суду 
в цій частині не можна визнати законним та об
ґрунтованим, оскільки, крім того, суд не встановив 
день погашення заборгованості.

Не можна погодитися й з рішенням апеляцій
ного суду в частині відмови в позові Ф.Г. про стяг
нення додаткових витрат на дітей.

Так, ст. 185 СK передбачає, що той із батьків, 
з  кого присуджено стягнення аліментів на ди
тину, а також той із батьків, до кого вимога про 
стягнення аліментів не була подана, зобов’язані 
брати участь у додаткових витратах на дитину, 
що викликані особливими обставинами (роз
витком здібностей дитини, її хворобою, калі
цтвом тощо). 

Задовольняючи частково позов Ф.Г. про стяг
нення додаткових витрат на дітей до досягнення 
ними повноліття, суд першої інстанції виходив із 
того, що син відвідує секцію грекоримської бо
ротьби, діти часто хворіють і потребують сана
торнокурортного лікування.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції 
в цій частині та ухвалюючи нове рішення про від
мову в задоволенні позову, апеляційний суд непра
вильно витлумачив ч. 2 ст. 185 СK, зазначивши, що 
додаткові витрати на дитину покриваються тільки 
після їх фактичного понесення разово, періодично 
або постійно.

Однак з таким висновком не можна погоди
тись, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 185 СK до
даткові витрати на дитину можуть фінансуватися 
наперед або покриватися після їх фактичного по
несення разово, періодично або постійно залежно 
від причини, що зумовила додаткові витрати.

Якщо причина, що зумовила додаткові витра
ти, є триваючою (тяжка хвороба, каліцтво тощо), 
витрати фінансуються наперед із зазначенням або 
без зазначення кінцевого терміну.

Ураховуючи те, що апеляційний суд на пору
шення вимог ст. 316 ЦПK не дав оцінку доводам 
і запереченням сторін щодо наявності або від
сутності підстав для покладення на відповідача 
обов’язку фінансувати додаткові витрати, харак
теру додаткових витрат та їх тривалості, оцінки 
матеріального становища сторін та інших істот
них обставин, що мають значення для справи 
(ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 185 СK), рішення апеляційного 



251 2 ( 1 1 2 ) ’ 2 0 0 9

С
УД

О
В

А
 П

РА
К

ТИ
К

А

Відповідно до положень ст. 156 ЖK УРСР члени сім’ї власника житлового будинку, 
які проживають разом з ним у будинку, що йому належить, користуються жилим 
приміщенням нарівні з власником будинку. Припинення сімейних відносин з влас-
ником будинку не позбавляє їх права користуватися займаним приміщенням. 
Таке право вони втрачають лише в разі вибуття на інше постійне місце проживання 
і припинення внаслідок цього сімейних стосунків з власником

УХВАЛА
колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України 
від 10 червня 2009 р.
(в и т я г)

У липні 2006 р. П.В. звернувся до суду з позовом 
до П.Л. про визнання права користування жилим 
приміщенням. Позивач зазначав, що відповідачка 
є його матір’ю і їй на праві власності належить бу
динок у м. Миколаєві. У цьому ж будинку як член 
сім’ї його власника проживав і він. Однак через 
постійні конфлікти з відповідачкою змушений був 
залишити будинок та переселитися в інший, бу
дівництво якого не закінчено. Посилаючись на те, 
що відповідачка незаконно намагається позбавити 
його права користування будинком, позивач про
сив визнати за ним таке право. 

У вересні 2006 р. П.Л. звернулася до суду із зу
стрічним позовом до П.В. про визнання його та
ким, що втратив право користування належним 
їй будинком з тих підстав, що відповідач вибув 
на постійне місце проживання в інше жиле при
міщення.

Рішенням Kорабельного районного суду м. Ми
колаєва від 7 червня 2007 р., залишеним без змін 
ухвалою Апеляційного суду Миколаївської області 
від 11 жовтня 2007 р., в первісному позові відмов
лено. Зустрічний позов задоволено. Визнано П.В. 
таким, що втратив право користування жилим при
міщенням — будинком, що належить П.Л. на праві 
власності. 

У касаційній скарзі П.В., посилаючись на по
рушення судами норм матеріального та процесу
ального права, просив скасувати зазначені судові 
рішення та ухвалити нове рішення, яким первісний 
позов задовольнити, а в задоволенні зустрічного 
відмовити.

Заслухавши доповідь судді Верховного Суду 
України, дослідивши матеріали справи та пере
віривши наведені в скарзі доводи, колегія суддів 
Судової палати у цивільних справах Верховно

го Суду України дійшла висновку, що касаційна 
скарга задоволенню не підлягає.

Ухвалюючи рішення про відмову у визнанні 
права користування спірним жилим приміщенням 
та визнаючи П.В. таким, що втратив це право, суд 
першої інстанції, з висновками якого погодився 
апеляційний суд, виходив із того, що П.В. вибув на 
інше постійне місце проживання, припинив сімей
ні стосунки з власником будинку, а тому втратив 
право користування будинком. 

Такий висновок є правильним.
Відповідно до положень ст. 156 ЖK члени сім’ї 

власника житлового будинку, які проживають разом 
з ним у будинку, що йому належить, користуються 
жилим приміщенням нарівні з власником будинку. 
Припинення сімейних відносин з власником будинку 
не позбавляє їх права користуватися займаним при
міщенням. Таке право вони втрачають лише в разі ви
буття на інше постійне місце проживання і припинен
ня внаслідок цього сімейних стосунків з влас ником. 

Встановивши, що П.В. вибув на інше постій
не місце проживання і припинив внаслідок цьо
го сімейні стосунки з власником спірного будин
ку П.Л., суд обґрунтовано визнав його таким, що 
втратив право користування спірним будинком та 
відмовив йому в позові про визнання за ним права 
користування будинком.

Рішення ухвалено з додержанням норм матері
ального та процесуального права, доводи касацій
ної скарги висновків суду не спростовують, а тому 
вона підлягає відхиленню.

Kеруючись п. 1 ч. 1 ст. 336, ст. 337, п. 1 ч. 1 
ст.  344 ЦПK, колегія суддів Судової палати у ци
вільних справах Верховного Суду України касацій
ну скаргу П.В. відхилила і залишила судові рішен
ня без змін. 

суду підлягає скасуванню з передачею справи на 
новий апеляційний розгляд на підставі частин 2, 3 
ст. 338 ЦПK. 

Kеруючись статтями 336, 338 ЦПK, колегія суд
дів Судової палати у цивільних справах Верховного 

Суду України касаційну скаргу Ф.Г. задовольнила, ка
саційну скаргу Ф.Я. задовольнила частково: рішення 
Апеляційного суду Тернопільської області від 4 груд
ня 2008 р. скасувала, передала справу на новий роз
гляд до Апеляційного суду Тернопільської області.
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РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ *

На стягнення страхових внесків не поширюються вимоги ст. 34 Закону України «Про 
виконавче провадження», а тому дії державного виконавця та оспорювані постанови 
відповідача про зупинення виконавчого провадження, прийняті з підстав внесення 
державного підприємства до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, 
які беруть участь у процедурі погашення заборгованості, є незаконними та підляга-
ють скасуванню

ПОСТАНОВА
Іменем України

16 вересня 2009 р. колегія суддів Судової палати в 
адміністративних справах Верховного Суду Украї ни, 
розглянувши за винятковими обставинами у письмо
вому провадженні за скаргою Управління Пенсійно
го фонду України в м. Димитрові (далі — УПФ) спра
ву за його позовом до Державної виконавчої служби 
в м. Димитрові (далі — ДВС), за участю третьої осо
би на боці відповідача — державного підприємства 
«Красноармійськвугілля» (далі — ДП), про визнан
ня неправомірними дій державного виконавця,  
в с т а н о в и л а:1

У лютому 2007 р. УПФ звернулося з позовом 
до ДВС, в якому просило визнати неправомірни
ми дії державного виконавця із зупинення відпо
відними постановами виконавчих проваджень на 
примусове виконання рішень позивача про стяг
нення з ДП не доїмки за страховими внесками на 
загальнообов’язкове державне пенсійне страху
вання загальною сумою 436 тис. 820 грн 4 коп. 

Постановою Димитровського міського суду До
нецької області від 3 травня 2007 р., залишеною без 
змін ухвалами Донецького апеляційного адміністра
тивного суду від 31 липня 2007 р. та Вищого адмі
ністративного суду України від 2 квітня 2009 р., в за
доволенні позову відмовлено.

У скарзі про перегляд за винятковими обстави
нами ухвали суду касаційної інстанції УПФ, посила
ючись на наявність підстави, встановленої п. 1 ч. 1 
ст. 237 КАС, просить скасувати всі рішення у справі 
та ухвалити нове — про задоволення позову. 

Перевіривши за матеріалами справи наведені 
у скарзі доводи, колегія суддів Судової палати в 
адмі   ністративних справах Верховного Суду Украї
ни визнала, що скарга має бути задоволена з таких 
підстав.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, 
суди виходили з того, що внесення ДП до Реєстру 
підприємств паливноенергетичного комплексу, які 
беруть участь у процедурі погашення заборгованості 
(далі — Реєстр), відповідно до Закону від 23 червня 
2005 р. № 2711ІV «Про заходи, спрямовані на за
безпечення сталого функціонування підприємств 
паливноенергетичного комплексу» (далі — Закон 

* Публікується повний текст судових рішень з незначною редакційною правкою.

№ 2711ІV), є безумовною підставою для зупинен
ня виконавчих проваджень, відкритих державними 
виконавцями для стягнення недоїмки зі страхових 
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування.

На думку колегії суддів, така позиція судів є по
милковою. 

Відповідно до Закону від 9 липня 2003 р. № 1058ІV  
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне стра
хування» (далі — Закон № 1058ІV), що набув чин
ності з 1 січня 2004 р., кошти відрахувань на со
ціальне страхування та збір на загальнообов’язкове 
пенсійне страхування є страховими внесками, які не 
відносяться до податків. Страхувальники зобов’язані 
сплачувати страхові внески, нараховані за відпо
відний базовий звітній період, не пізніше ніж через 
20 календарних днів з дня закінчення цього періоду, 
а гірничі підприємства — не пізніше як через 28 ка
лендарних днів з дня закінчення цього періоду.

У ч. 2 ст. 2 Закону № 2711ІV передбачено, що 
дія цього Закону поширюється на підприємства 
паливноенергетичного комплексу, а також інших 
учасників розрахунків, які мають або перед якими є 
заборгованість, що виникла внаслідок неповних роз
рахунків за енергоносії. 

Згідно з п. 1.3 ст. 1 зазначеного Закону до учасни
ків розрахунків віднесено: підприємства паливно
енергетичного комплексу, суб’єктів господарської 
діяльності, розпорядників коштів державного та 
місцевих бюджетів, державні цільові фонди, Дер
жавний комітет України з державного матеріально
го резерву, правонаступників ліквідованих фондів, 
що були передбачені законодавством, розпорядни
ків цільового галузевого фонду створення ядерно
паливного циклу Міністерства палива та енергети
ки України, які мають дебіторську або кредитор
ську заборгованість та здійснюють заходи щодо її 
погашення на умовах, визначених цим Законом. 

Згідно з п. 1.4 ст. 1 Закону № 2711ІV до забор
гованості відноситься сума коштів, підтверджена 
учасниками розрахунків на розрахункову дату, яка: 
1) підлягає сплаті за товари, роботи (послуги), спо
житі у процесі виробництва (видобутку), передачі 
(транспортування) та/або постачання енергоносіїв, 
відповідно до укладених договорів або з інших під
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став, передбачених законом, у тому числі суми пені, 
штрафних та фінансових санкцій, але не сплачена; 
2) є податковим боргом та підлягає сплаті, але не 
сплачена, до бюджетів усіх рівнів та державних ці
льових фондів, у тому числі ліквідованих; 3) підля
гає сплаті, але не сплачена, до цільового галузевого 
фонду створення ядернопаливного циклу Мініс
терства палива та енергетики України; 4) передба
чена видатками бюджетів усіх рівнів, але не отри
мана суб’єктами господарської діяльності, у тому 
числі за пільгами та субсидіями, для сплати за спо
житі енергоносії; 5) підлягає сплаті і виникла вна
слідок відсутності у Державному бюджеті України 
минулих років видаткових статей або передба   чення  
видатковими статтями часткового фінансу ван ня ви
дат ків для розрахунків за енергоносії, у тому числі 
за пільгами та субсидіями (трансфертами), спожиті 
підприємствами, організаціями, закладами та уста
новами, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів. 
Наведеною нормою встановлено вичерпний пере
лік сум коштів, що визначаються як заборгованість 
при застосуванні цього Закону, на які поширюється 
положення п. 15 ст. 34 Закону від 21 квітня 1999 р. 
№ 606ХІV «Про виконавче провадження» (далі — 
Закон № 606ХІV) щодо обов’язкового зупинення 
виконавчого провадження.

Відповідно до положень Закону № 2711ІV 
його дія поширюється на паливноенергетичні 
підприємства та суб’єкти господарської діяльнос
ті, перераховані в п. 1.3 ст. 1, щодо заборгованос
ті, яка виникла внаслідок несплати або неповних 
розрахунків за енергоносії; позивач не належить 
до учасників розрахунків; борг відповідача не 
є боргом у сфері енергопостачання (енергоспо
живання) чи за несплату електроенергії або по
даткового боргу; спірний борг виник унаслідок 
обов’язкових страхових внесків, на які не поши
рюються норми податкового законодавства і За
кону № 2711ІV.

У ч. 4 ст. 18 Закону № 1058ІV зазначено, що 
страхові внески не включаються до податків та 
інших обов’язкових платежів, які складають си
стему оподаткування. Крім цього, на ці внески 
не поширюється податкове законодавство. Тоб
то виключно цим Законом визначається порядок  
нарахування, обчислення, сплати страхових внес
ків і стягнення за ними заборгованості. Дія інших 
нормативноправових актів може поширюватися 
на ці відносини лише у випадках, передбачених 
зазначеним Законом, або в частині, що йому не 
суперечить.

З наведеного вбачається, що на стягнення стра
хових внесків не поширюються вимоги ст. 34 Закону 
№ 606ХІV, а тому дії державного виконавця та оспо
рювані постанови відповідача про зупинення вико
навчого провадження, прийняті з підстав внесення 
ДП до Реєстру, є незаконними. 

Надаючи оцінку зазначеним фактам, суди по
рушили норми матеріального права, що призвело 
до прийняття необґрунтованого рішення, у зв’язку 
з чим рішення судів першої, апеляційної та касацій
ної інстанцій підлягають скасуванню як незаконні, 
а справа — направленню на новий розгляд до суду 
першої інстанції. 

Керуючись ч. 2 ст. 243 КАС, колегія суддів Судо
вої палати в адміністративних справах Верховного 
Суду України по с т ановила: 

Скаргу УПФ задовольнити.
Ухвалу Вищого адміністративного суду Украї

ни від 2 квітня 2009 р., ухвалу Донецького апе
ляційного адміністративного суду від 31 липня 
2007 р. та постанову Димитровського міського 
суду Донецької області від 3 травня 2007 р. скасу
вати, справу направити на новий розгляд до суду 
першої інстанції.

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

Рішення судів про задоволення позову є помилковими, оскільки заявлена по-
зивачем вимога — зобов’язати податкові органи надати управлінню державного  
казначейства висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню позивачу 
з бюджету, — є нічим іншим, як вимогою про підтвердження наявності факту (вста-
новлення факту), що має юридичне значення, а отже, не підлягає розгляду в адмі-
ністративному суді. Оскільки в разі невідшкодування бюджетної заборгованості 
з цього податку право платника порушується неодержанням коштів з бюджету, спо-
собом захисту має бути вимога про їх стягнення

ПОСТАНОВА
Іменем України 

1 вересня 2009 р. колегія суддів Судової пала
ти в адміністративних справах Верховного Суду 
України, розглянувши в порядку письмового про

вадження за винятковими обставинами за скаргою 
Красноперекопської об’єднаної державної податко
вої інспекції в АР Крим (далі — ОДПІ) справу за по
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зовом відкритого акціонерного товариства «Бром» 
(далі — ВАТ) до ОДПІ про зобов’язання вчинити 
дії, в с т а н о в и л а: 

У жовтні 2007 р. ВАТ звернулося до суду з по
зовом, в якому просило зобов’язати відповідача на
дати Красноперекопському управлінню державно
го казначейства Головного управління державного 
казначейства України в АР Крим висновок із зазна
ченням суми, що підлягає відшкодуванню позивачу 
з бюджету.

Господарський суд АР Крим постановою від 
17  січня 2008 р., залишеною без змін ухвалами 
Севастопольського апеляційного господарського 
суду від 12 березня 2008 р. і Вищого адміністра
тивного суду України від 21 квітня 2009 р., позов 
задовольнив. 

У скарзі про перегляд ухвали Вищого адмініст
ративного суду України за винятковими обстави
нами ОДПІ, посилаючись на наявність підстави, 
встановленої п. 1 ч. 1 ст. 237 Кодексу адміністратив
ного судочинства України (далі — КАС), просила 
Верховний Суд України скасувати всі ухвалені су
дові рішення та закрити провадження у справі. Об
ґрунтовуючи скаргу, відповідач послався на поста
нову Верховного Суду України від 17 червня 2008 р. 
у справі за аналогічним позовом, у якій, на думку 
скаржника, поіншому застосовано одну й ту саму 
норму права.

Перевіривши за матеріалами справи наведені  
у скарзі доводи, колегія суддів Судової палати в  
адмі ністративних справах Верховного Суду України  
дійшла висновку про їх обґрунтованість.

Заявлена позивачем вимога — зобов’язати 
ОДПІ надати управлінню державного казначей
ства висновок із зазначенням суми, що підлягає 
відшкодуванню позивачу з бюджету, є нічим ін
шим, як вимогою про підтвердження наявності 
факту (встановлення факту), що має юридичне  
значення, а отже, не підлягає розгляду в адмі
ністративному суді.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 109 КАС суддя відмов
ляє у відкритті провадження в адміністративній 
справі у випадку, якщо заяву не належить розгляда
ти в порядку адміністративного судочинства.

Якщо ця обставина буде встановлена під час 
розгляду справи, то згідно з п. 1 ч. 1 ст. 157 цього 
Кодексу суд закриває провадження у справі.

Таким чином, рішення судів, якими було зобо
в’я зано відповідача надати органу державного каз
начейства висновок із зазначенням суми, що підля
гає відшкодуванню з бюджету, є помилковими. 

З урахуванням наведеного скарга ОДПІ підля
гає задоволенню, ухвалені у справі судові рішен
ня — скасуванню із закриттям у ній провадження.

Керуючись статтями 241—244 КАС, колегія суд
дів Судової палати в адміністративних справах Вер
ховного Суду України п о с т а н о в и л а:

Скаргу ОДПІ задовольнити.
Ухвалу Вищого адміністративного суду Украї

ни від 21 квітня 2009 р., ухвалу Севастопольського 
апеляційного господарського суду від 12 березня 
2008 р. і постанову Господарського суду АР Крим 
від 17 січня 2008 р. скасувати, провадження у справі 
закрити.

РІШЕННЯ У ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ
Умови угоди між Урядом України та Урядом ФРН про реструктуризацію частини 
державного зовнішнього боргу України в рамках Паризького клубу кредиторів 
породжують права й обов’язки для сторін цієї угоди та не впливають на обов’язок 
позичальника повернути кредит за кредитною угодою, відповідно до умов якої він 
отримав кредит під державні гарантії

ПОСТАНОВА 
Судової палати у господарських справах Верховного Суду України 
від 3 лютого 2009 р.
(в и т я г )

У серпні 2005 р. Державна податкова інспек
ція в м. Суми (далі — ДПІ) звернулася до Гос
по дарського суду Сумської області з позовом 
про стягнення з відкритого акціонерного това
риства «Сумське обласне підприємство «Суми
облагротехсервіс» (далі — ВАТ) основного боргу 
в розмірі 18 млн 680 тис. 257 грн та пені в розмірі 
13 млн 295 тис. 878 грн.

Позивач зазначив, що на виконання поста
нови Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) 
від 31  січня 1997 р. № 102 «Про надання гарантії 
Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 
погашення кредиту ФРН, який залучається для 
фінансування закупівлі відкритим акціонерним 
товариством «Сумське обласне підприємство 
«Суми   обл агротехсервіс» зерно і кормозбираль



291 2 ( 1 1 2 ) ’ 2 0 0 9

С
УД

О
В

А
 П

РА
К

ТИ
К

А

ної техніки фірми «КЛААС КГаА» (далі — поста
нова КМУ № 102) 6 травня 1997 р. між відкритим 
акціонерним товариством «Державний експортно
імпортний банк України» (далі — Банк) та ВАТ 
було укладено кредитну угоду № 11/10144 (далі — 
кредитна угода), за якою відповідач отримав кре
дит у розмірі 7 млн 841 тис. 377 німецьких марок та 
зобов’язався його погасити до 8 липня 2002 р.

Згідно з довідкою Управління Державного каз
начейства України у Сумській області заборгова
ність відповідача за кредитною угодою становила 
3  млн 65 тис. 706 EUR (за курсом НБУ — 18  млн 
680 тис. 257 грн основного боргу та 13 млн 295 тис. 
878 грн пені.

Пославшись на наведене, позивач просив задо
вольнити позов.

Господарський суд Сумської області рішенням 
від 14 березня 2006 р., залишеним без змін поста
новою Харківського апеляційного господарського 
суду від 3 березня 2008 р., у задоволенні позову 
відмовив.

Вищий господарський суд України постановою 
від 22 жовтня 2008 р. залишив без змін зазначену 
постанову Харківського апеляційного господар
ського суду. 

Верховний Суд України ухвалою від 15 січня 
2009 р. порушив касаційне провадження з пере
гляду цієї постанови Вищого господарського суду 
України. 

Міністерство фінансів України (далі — Мінфін) 
просило скасувати зазначену постанову Вищого 
господарського суду України з мотивів її невід
повідності Конституції України, неправильного 
застосування норм матеріального і процесуального 
права, а справу передати на новий розгляд до суду 
першої інстанції.

Заслухавши суддюдоповідача, обговоривши 
наведені у касаційній скарзі доводи та переві
ривши матеріали справи, Судова палата у гос
подарських справах Верховного Суду України 
визнала, що скарга підлягає задоволенню з таких 
підстав.

Суди попередніх інстанцій встановили, що 
6  травня 1997 р. на виконання постанови КМУ 
№ 102 Банк та ВАТ уклали кредитну угоду, відпо
відно до умов якої відповідач отримав кредит у роз
мірі 7 млн 841 тис. 377 німецьких марок (за курсом 
НБУ — 8 млн 164 тис. 440 грн). 

Кредит був наданий під гарантію КМУ за 
гарантійним зобов’язанням від 7 лютого 1997 р. 
№  40403/96 шляхом оплати вартості німецьких 
зерно та кормозбиральних комбайнів у кількості 
36  оди ниць, що були поставлені відповідачеві 
згідно з укладеним з ним зовнішньоекономічним 
контрактом з німецькою фірмою «КЛААС КГаА» 
від 6 травня 1997 р. № 172/96002241.

Банк у цій кредитній угоді діяв як фінансовий 
агент КМУ із залучення та надання іноземних кре
дитів на підставі агентської угоди від 19 вересня 
1996 р., укладеної між ним та КМУ, представленим 
Мінфіном.

Погашення кредиту відбувалося відповідно 
до графіка, що є додатком до кредитної угоди, 
протягом 5 років з 30 вересня 1997 р. по 8 липня 
2002 р. двома платежами на рік шляхом перераху
вання коштів у національній валюті на рахунки, 
відкриті в Банку, які останній повинен був кон
вертувати у валюту кредиту та направляти іно
земному кредитору. 

КМУ постановою від 4 березня 2002 р. № 257 
повноваження зі стягнення заборгованості за 
кредитною угодою надав Національній акціонер
ній компанії «Украгролізінг» (далі — НАК), яка 
виступала від імені та в інтересах держави в осо
 бі КМУ.

На підставі наданих повноважень у 2002  р. 
НАК звернулася до суду із позовом, в яко  му про
сила стягнути з ВАТ 13 млн 733 тис. 939 грн про
строченої заборгованості за кредитною угодою. 

Господарський суд Сумської області рішенням 
від 31 жовтня 2002 р. постановив стягнути з ВАТ 
3 млн 421 тис. 224 грн заборгованості та припи
нив провадження у справі на суму 10 млн 391 тис. 
714  грн у зв’язку з відмовою позивача від позову 
в цій частині.

На стадії виконання зазначеного рішення цей 
самий суд ухвалою від 14 липня 2005 р. затвердив 
мирову угоду, за умовами якої 131  тис. 538 грн 
відповідач мав сплатити до 1 жовтня 2005 р., а 
на суму 3 млн 212 тис. 504 грн — передати майно 
(комбайни виробництва «КЛААС КГаА»).

З позовом про стягнення з ВАТ 18 млн 680 тис. 
257 грн основного боргу та 13 млн 295 тис. 878 грн 
пені за кредитною угодою у справі, що розгля
дається, ДПІ звернулась на виконан     ня вимог 
ст. 24 Закону від 23 грудня 2004 р. № 228ІV «Про 
Державний бюджет України на 2005 рік».

Вищий господарський суд України, обґрун
товуючи свій висновок про залишення в силі 
по становлених у справі судових рішень про від
мову в задоволенні позовних вимог ДПІ про стяг
нення з ВАТ суми заборгованості за кредитною 
угодою, послався на те, що частина заборгованості 
за цією угодою в розмірі 3  млн 342  тис. 224 грн 
стягнута з ВАТ згідно з рішенням Господарського 
суду Сумської області від 31 жовтня 2002 р., час
тина — в сумі 2 млн 405 тис. 533 євро — реструкту
ризована в рамках Паризького клубу кредиторів, 
а позивач не довів обставин, на яких ґрунтується 
розрахунок боргу.

Проте висновки суду касаційної інстанції не 
відповідають вимогам закону.
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Відповідно до статей 526, 599 ЦК, статей 202, 

203 ГК зобов’язання має виконуватися належним 
чином згідно з умовами договору та вимогами 
закону, інших актів цивільного законодавства та 
відповідно до ст. 599 ЦК припиняється виконан
ням, проведеним належним чином.

Згідно зі ст. 1054 ЦК за кредитним договором 
банк або інша фінансова установа (кредитодавець) 
зобов’язується надати грошові кошти (кредит) 
позичальникові у розмірі та на умовах, установ
лених договором, а позичальник зобов’язується 
повернути кредит та сплатити проценти. 

При цьому гарант, яким у справі є держава в 
особі КМУ, після задоволення вимоги кредитора 
про повернення кредиту ФРН на підставі ст. 569 
ЦК має право на зворотну вимогу (регрес) до 
боржника. 

Умови угоди між Урядом України та Урядом 
ФРН про реструктуризацію частини державного 
зовнішнього боргу України в рамках Паризького 
клубу кредиторів породжують права й обов’язки 
для сторін цієї угоди та не впливають на обов’язок 
позичальника повернути кредит. 

Розглянувши спір за позовом ДПІ, суди зазна
чені вимоги закону не врахували та всупереч 
вимогам статей 43, 24, 33, 38, 43 ГПК не дослідили 
в судовому процесі всебічно, повно й об’єктивно 
всі обставини справи, які мають істотне зна
чення для правильного вирішення спору, зо 
крема: не перевірили фактичне виконання ВАТ 
рішення Господарського суду Сумської області 
від 31 жовт ня 2002 р. та умов мирової угоди, 
затвердженої ухвалою цього ж суду від 14 липня 
2005 р.; не дослідили докази такого виконання та 
механізм здійснення НАК переданих їй повно
важень зі стягнення заборгованості за кредит
ною угодою та зарахування зазначених коштів 
до Державного бюджету України в рахунок пога
шення заборгованості за кредитом, залученим 
під державні гарантії; не дослідили умови дого

вору про реструктуризацію частини державного 
зовнішнього боргу України в рамках Паризького 
клубу кредиторів; не з’ясували у позивача, за 
який період виникла заборгованість відповідача, 
з яких сум складається сума основного боргу та 
пені; хто є особою, відповідальною за виник
нення заборгованості перед державою за кредит
ною угодою та належним відповідачем у справі.

Пленум Верховного Суду України у п. 1 поста
нови від 29 грудня 1976 р. № 11 «Про судове рі 
шення» роз’яснив, що рішення є законним тоді, 
коли суд, виконавши всі вимоги цивільного про
цесуального законодавства і всебічно перевіривши 
обставини справи, вирішив її відповідно до норм 
матеріального права, що підлягають застосуванню 
до розглядуваних правовідносин.

Оскільки зазначеним вимогам судові рішен
 ня у справі, що розглядається, не відповідають, 
вони не можуть залишатися в силі та підлягають 
скасуванню, а справа — направленню на новий 
розгляд.

З огляду на наведене постанова Вищого гос
подарського суду України від 22 жовтня 2008  р., 
постанова Харківського апеляційного господар
ського су  ду від 3 березня 2008 р. та рішення Госпо
дарського суду Сумської області від 14 березня 
2006  р. підлягають скасуванню як такі, що поста
новлені з порушенням норм матеріального й проце
суального права, а справа — направленню на новий 
розгляд до суду першої інстанції.

Судова палата у господарських справах Вер
ховного Суду України, керуючись статтями 11117— 
11120 ГПК, касаційну скаргу Мінфіну за  доволь
нила: постанову Вищого господарського суду 
України від 22 жовтня 2008 р., постанову Хар
ківського апеляційного господарського суду від 
3 березня 2008 р. та рішення Господарського суду 
Сумської області від 14 березня 2006 р. скасу
вала, а справу передала на розгляд до суду першої 
інстанції.

Суд касаційної інстанції, відмовляючи у прийнятті касаційної скарги на підставі п. 5 
ч. 1 ст. 1113 ГПК України, не дослідив наявності чи відсутності у прокурора перешкод 
для реалізації своїх процесуальних прав

ПОСТАНОВА 
Судової палати у господарських справах Верховного Суду України 
від 10 лютого 2009 р.
(в и т я г )

Вищий господарський суд України ухвалою 
від 3 жовтня 2008 р. у справі за позовом Севасто
польської міської державної адміністрації (далі — 
СМДА) до приватного підприємства «Артель» 
(да лі — ПП), третя особа — державне підприєм

ство «Севастопольське дослідне лісомисливське 
господарство» (далі — ДП), про спону кання до 
виконання договору та за зустрічним позовом 
ПП до СДМА, треті особи: ДП, Севастопольська 
філія державного підприємства «Центр держав
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ного земельного кадастру» при Державному ко
мітеті України з земельних ресурсів, про визнан
ня права користування земельною ділянкою для 
забудови та спонукання до укладення догово
ру, відхилив клопотання заступника прокурора 
м.  Севасто поля в інтересах держави в особі Се
вастопольської міської ради (далі — Міськрада) 
про відновлення строку внесення касаційного по
дання на рішення Господарського суду АР Крим 
від 16 січня 2008 р. у справі, касаційне подання 
не прийнято до розгляду та повернено на підставі 
п. 5 ч. 1 ст. 1113 ГПК.

Верховний Суд України ухвалою від 22 січня 
2009 р. порушив провадження з перегляду в каса
ційному порядку зазначеної ухвали Вищого госпо
дарського суду України за касаційним поданням 
Генерального прокурора України, в якому той пору
шив питання про скасування цієї ухвали з підстави 
її невідповідності Конституції України.

Заслухавши суддюдоповідача, представника 
Генеральної прокуратури України, обговоривши 
наведені у касаційному поданні доводи та пере
віривши матеріали справи, Судова палата у гос
подарських справах Верховного Суду України ви
знала, що подання підлягає задоволенню з таких 
підстав. 

Відповідно до ст. 110 ГПК касаційне подання 
може бути внесено протягом одного місяця з дня 
набрання рішенням місцевого господарського суду 
чи постановою апеляційного господарського суду 
законної сили. 

У ст. 53 ГПК передбачено, що за заявою сторо
ни, прокурора чи зі своєї ініціативи господарський 
суд може визнати причину пропуску встановленого 
законом процесуального строку поважною і відно
вити пропущений строк.

У касаційному поданні заступника прокурора 
м. Севастополя в інтересах держави в особі Міськ
ради було зазначено, що органи прокуратури учас
ті у цій справі не брали. Про порушення інтересів 
держави у зв’язку із прийняттям оспорюваного 
рішення органам прокуратури стало відомо лише 
25 червня 2008 р. під час ознайомлення із матері
алами справи за зверненням першого заступника 
Секретаря Ради національної безпеки та оборони 
України.

Крім того, заступник прокурора подав клопо
тання про відновлення строку на внесення касацій
ного подання. На підтвердження поважності при
чин пропуску строку були наведені обставини, які 
підлягали оцінці та перевірці.

Суд касаційної інстанції, відмовляючи у при
йнятті касаційної скарги, не дослідив наявності чи 
відсутності перешкод у прокурора для реалізації 
своїх процесуальних прав. 

Враховуючи викладене, Судова палата у гос
подарських справах Верховного Суду України, 
керуючись статтями 11117—11121 ГПК, касаційне 
подання Генерального прокурора України за
довольнила: ухвалу Вищого господарського суду 
України від 3 жовтня 2008 р. скасувала, а справу 
передала на розгляд до цього ж суду.

РІШЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ
Умисне вбивство, вчинене у присутності близьких родичів потерпілого, врахову-
ючи тривалість і характер застосовуваного при цьому насильства до потерпілого, 
суд обґрунтовано кваліфікував за п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України як убивство, вчинене з 
особливою жорстокістю

УХВАЛА 
колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України 
від 22 січня 2009 р. 
(в и т я г )

Апеляційний суд Миколаївської області ви 
роком від 27 жовтня 2008 р. засудив К.В. за  
ч. 1 ст. 122 КК на строк три роки позбавлен  ня 
волі, за п. 4 ч. 2 ст. 115 КК до довічного позбав
лення волі. Відповідно до ст. 70 КК за сукупністю 
злочинів К.В. остаточно призначено довічне по 
збав  лення волі. 

К.В. визнаний винним у вчиненні умисних зло
чинів за таких обставин.

Приблизно 19—20 травня 2008 р. у денний час К.В. 
за адресою, де він проживав після звільнення з місць 
позбавлення волі в грудні 2007 р. зі своїми рідни ми — 
матір’ю К.Т. (1929 р.н.), сестрою К.Г. та племін ницею 
К.С., під час сварки на ґрунті неприязних стосунків 
із сестрою умисно завдав їй металевою коцюбою не 
менше трьох ударів в область тулуба справа, спри
чинивши тілесні ушкодження середньої тяжкості 
у  вигляді переломів восьмого та дев’ятого ребер.
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22 травня 2008 р. приблизно об 11 годині К.В. 

запросив своїх сестер К.Г.О. та К.Т.О. до себе 
додому для того, щоб почитати Біблію. Під час 
читання його матері стало зле, і вона вийшла у 
двір, куди за нею пішла і К.Т.О. Це розлютило 
К.В., який мав намір спричинити своїй матері 
тілесні ушкодження. Він наказав сестрам піти 
геть, а сам, бажаючи заподія ти матері особ ливі 
страждання, використовуючи значну фізичну 
перевагу над нею, зайшов до кухні, де вона сиділа 
на канапі, та завдав їй у присутності сестри К.Г. 
численні удари кулаками по обличчю, ногами в 
область тулуба, дерев’яним табуретом по ногах. 
Після то го як він переніс матір у кімнату на 
ліжко, остання сказала, що їй краще сидіти. Це 
знову роз  лютило засудженого, після чого він із 
метою вбивства матері з особливою жорстокістю, 
незважаючи на її благання припинити побиття, 
завдав їй ударів металевою коцюбою по голові, 
тулубі та кін цівках.

Діючи з особливою жорстокістю та бажаючи 
спричинити особливі страждання матері й при
сутній при цьому сестрі, які з огляду на заляку
вання з його боку протягом усього часу суміс
ного проживання, нещодавнього побиття сестри  
К.Г. та похилий вік матері не могли чинити йому 
опору, упродовж тривалого часу (не менш ніж 
півгодини) К.В. бив металевою коцюбою лежачу 
на ліжку матір, поки та не перестала подавати 
ознак життя.

Усього засуджений завдав матері приблизно 
44 удари, спричинивши численні тупі травми 
голови, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок, які 
викликали в неї сильні больові відчуття, із числен
ними закритими переломами ребер, обох кісток 
правого передпліччя, відкритим переломом лівої 
великогомілкової кістки, субкапсулярним розри
вом печінки, численними забиттями легень, що 
супроводжувались розвитком больового шоку і 
гострим порушенням кровообігу, від яких настала 
її смерть. 

У касаційній скарзі К.В. послався на необґрун
тованість вироку з огляду на те, що насильства 
щодо К.Г. він не застосовував і вбивства матері 
не вчиняв. Він стверджував, що судове слідство у 
справі проведено однобічно, оскільки суд не вста
новив об’єктивних доказів його винуватості, а свої 
виснов ки обґрунтував лише показаннями потер
пілої К.Г. та свідків, яким відомо про події з її слів. 
Крім того, суд, призначаючи покарання, нена
лежно оцінив дані про його особу та безпідставно 
визнав, що він становить особливу небезпеку для 
суспільст ва. Вирок К.В. просив скасувати, а справу 
направити на новий судовий розгляд.

Перевіривши матеріали справи та обгово
ривши доводи касаційної скарги, колегія суд
дів Судової палати у кримінальних справах 

Верховного Суду України відмовила у задоволенні 
скарги засудженого з таких підстав. 

Висновок суду про винуватість К.В. у вчиненні 
інкримінованих йому дій відповідає фактичним 
обставинам справи, ґрунтується на зібраних і 
детально досліджених у судовому засіданні доказах 
у їх сукупності та взаємозв’язку. 

Так, потерпіла К.Г. повідомила в судовому засі
данні, що вона проживала за вказаною адресою 
разом із матір’ю К.Т., дочкою К.С. і братом К.В. 
Після закінчення навчання у школіінтернаті брат 
поводився з ними агресивно, неодноразово бив її та 
матір. У 2003 р. К.В. було засуджено за спричинення 
їй тяжких тілесних ушкоджень та зґвалтування її 
неповнолітньої дочки на п’ять років позбавлення  
волі. Після відбуття покарання у 2007 р. і повернення 
додому брат продовжував знущатися з них, неод
норазово їх бив. Через це її дочка вимушена була 
виїхати в Херсонську область до родичів. Крім того, 
брат забирав її та материну пенсію, докоряв їм за те, 
що через них він потрапив до в’язниці. За 3—4 дні до 
смерті матері, в денний час, у хаті за місцем прожи
вання К.В., мотивуючи свої дії тим, що вона не хотіла 
читати Біблію, побив її металевою коцюбою по об 
личчю, тулубу, руках, внаслідок чого в неї з’явилися 
синці, були поламані ребра, опухла щока. За медич
ною допомогою К.Г. вчасно не звернулася, бо брат їй 
погрожував і не дозволяв виходити на вулицю зі слі
дами побиття, щоб не бачили люди. Тому вона звер
нулася за медичною допомогою після арешту брата.

22 травня 2008 р. приблизно об 11 годині К.В. 
попросив матір запросити сестер до них для того, 
щоб він почитав їм Біблію. Її ж він зачинив у залі, 
оскільки сестри могли побачити, що вона побита. 
Під час читання Біблії матері стало погано, і вона 
вийшла у двір. За нею вийшла сестра. Це дуже роз
лютило брата, і він наказав сестрам іти по своїх 
домівках і пригрозив матері. К.Г.О. сказала, що хоче 
забрати матір до себе додому, але він не дозволив. 
Коли сестри пішли, брат на кухні, де мати сиділа 
на канапі, став завдавати їй удари руками, ногами, 
маленьким дерев’яним табуретом, металевою коцю
бою по голові, грудях, спині, плечах, руках і ногах. 
Мати просила не бити, казала, що їй боляче, на що 
той дорікав їй за це і продовжував побиття. К.Г. 
боялася брата, тому не змогла захистити матір. Під 
час побиття брат попереджав, що вони не повинні 
звертатися до лікарні. Від побоїв у матері на ногах 
та обличчі з’явилися рани, вона знепритомніла. К.Г. 
з братом перенесли матір до спальні й поклали на 
ліжко. З її ніг текла кров. Брат знову став бити матір 
металевою коцюбою по всьому тілу. Вона стогнала 
від болю, просила не бити, але брат продовжу
вав свої дії і говорив матері, що сина в неї немає. 
Побиття тривало майже півгодини. Коли брат пішов 
у іншу кімнату, К.Г. залишилася біля матері і поба
чила, що та помирає. Дізнавшись про смерть матері, 
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брат вимагав від К.Г., щоб вона сказала, ніби мати 
померла від падіння з драбини та наказав повити
рати кров у хаті.

Суд обґрунтовано визнав достовірними пока
зання потерпілої К.Г., оскільки вони підтверджу
ються сукупністю інших доказів у справі.

Із свідчень потерпілої К.Т.О. вбачається, що 
22  трав  ня 2008 р. приблизно об 11 годині на про
хання брата К.В. вона та сестра прийшли до будинку, 
де проживали їх мати, сестра К.Г. і брат. Сестри 
вона в оселі не бачила, у матері жодних ушкоджень 
не було. Під час читання братом Біблії матері стало 
зле, і та вийшла у двір. Щоб підтримати останню, 
вона також вийшла за нею. Це не сподобалося бра
тові, й він сказав сестрам іти до себе додому та при 
цьому пригрозив матері. Вони пішли, а приблизно  
через годину їй стало відомо, що мати померла. 
В ха ті була К.Г., яка повідомила, що матір убив брат. 
Останній попередив їх, що міліції потрібно казати, 
ніби мати впала з горища. 

Свідок К.Г.О. підтвердила показання сестер про 
те, що після того, як під час читання Біблії мати та 
К.Т.О. вийшли у двір, К.В. розсердився й наказав їм 
іти додому.

К.Г.О. також повідомила, що про смерть матері 
їй сказав брат приблизно через годину після того, як 
вона залишила будинок. Він пояснив, що мати впала 
з драбини, коли лізла на горище. На цьому ж він 
наполягав і після приїзду працівників міліції. Мати 
лежала на ліжку і на обличчі в неї були синці. У хаті 
також була сестра, яка сказала, що К.В. вбив матір. 

Потерпіла К.Т.О. та свідок К.Г.О. розпові ли, 
що про побиття братом сестри К.Г. 19—20 травня 
2008 р. їм нічого не відомо, але коли вони повер
нулися в будинок після смерті матері, на облич
 чі сестри бачили великий синець, щока у неї 
опухла. 

Наведені показання узгоджуються з показан ня
 ми К.Г. про те, що засуджений зачинив її в іншій кім
наті, щоб сестри не бачили слідів побоїв на її облич
 чі, що у К.Т. напередодні смерті тілесних ушкоджень  
не було, що коли вона та К.Т.О. під час читання бра
том Біблії вийшли з будинку, він розлютився й по 
грожував матері розправою, що її загибель сталася 
протягом однієї години після того, як сестри зали
шили матір із К.В. Останній наполягав, щоб вона ска
зала працівникам правоохоронних органів, що мати 
по  мерла внаслідок власної необережності. 

Як убачається з протоколу огляду місця події 
від 22 травня 2008 р., в будинку виявлено труп 
К.Т. з ознаками насильницької смерті. З місця 
події серед іншого вилучено металеву коцюбу та 
дерев’яний табурет.

Відповідно до висновку судовомедичної експер
тизи у К.Т. виявлені тілесні ушкодження: переломи 
ребер 1—9 з лівого боку, з 1 по 10 — з правого боку по 
кологрудній лінії, з 2 по 10 по передньопахвинній 

лінії, з 3 по 10 по середньолопаточній лінії, численні 
забиття легенів у місцях переломів ребер, кровови
ливи на грудях та спині, масивні крововиливи у м’які 
тканини області грудини та у загрудинну жирову 
клітковину середостіння, субкапсулярний розрив 
печінки, крововиливи на животі, закриті переломи 
обох кісток правого передпліччя у середній третині, 
відкритий перелом лівої великогомілкової кістки у 
верхній третині, крововиливи у м’які тканини воло
сяної частини голови, на обличчі, спині та сідницях, 
поранення на верхній губі, забиті рани на гомілках, 
які могли утворитися від неодноразових ударів плос
кою поверхнею табурета, ногами, кулаком, тупим 
твердим предметом з двома гранями (можливо, 
боковою частиною дерев’яного табурета), тупим 
твердим предметом діаметром приблизно 1 см з про
довгуватою формою (можливо, металевим прутом 
чи коцюбою).

Усі перелічені тілесні ушкодження призвели до 
розвитку больового шоку та гострого порушення 
кровообігу, у зв’язку з чим вони належать до тяж
ких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя в 
момент їх спричинення.

Велика кількість ушкоджень (завдано не менше 
44 ударів), їх ступінь тяжкості та локалізація могли 
викликати у потерпілої сильні больові відчуття.

Причиною смерті К.Т. є перелічені численні тупі 
травми голови, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок із 
численними закритими переломами ребер, обох 
кісток правого передпліччя, відкритим переломом 
лівої великогомілкової кістки, субкапсулярним 
розривом печінки, численними забиттями легень, 
що супроводжувались розвитком больового шоку і 
гострим порушенням кровообігу.

Отримання потерпілою виявлених у неї чисель
них тілесних ушкоджень від падіння малоймовірно. 

Зазначені висновки експертизи відповідають по 
ясненням потерпілої К.Г. про локалізацію, знаряддя 
та механізм заподіяння К.Т. тілесних ушкоджень.

Згідно з протоколом виїмки у К.В. при затри
манні був вилучений його одяг, під час судово
біологічного дослідження якого на джинсах вияв
лено сліди крові, походження якої, відповідно до 
висновку експерта, не виключається від К.Т. 

Показання потерпілої К.Г. про заподіяння їй 
приблизно 19—20 травня 2008 р. засудженим тілес
них ушкоджень підтверджується висновком судово
медичної експертизи, згідно з яким у неї виявлено 
переломи восьмого та дев’ятого ребер з правого 
боку, синці на обличчі, тулубі, верхніх і нижніх кін
цівках, крововилив у ліве око, що утворилися внас
лідок неод норазових ударів тупим твердим предме
том. Тілесні ушкодження у вигляді переломів ребер 
належать до категорії середньої тяжкості за крите
рієм тривалості розладу здоров’я. 

(Продовження на с. 45)
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Система способів 
захисту цивільних прав судом

А.Г. Ярема,
заступник Голови Верховно
го Суду України

Юридична наука радянського періоду і сучасної України мають значний 
досвід використання системноструктурного методу дослідження. Цей до
свід був накопичений з того часу, як у 1975 р. С.С. Алексєєв опублікував 
широковідому монографію 1. Проте в правотворчій практиці послідовне 
впровадження системноструктурного методу не здійснювалося, зокрема і 
при розробці та прийнятті Цивільного кодексу України (далі — ЦК). Хоч 
«інститут захисту цивільних прав є самостійним правовим інститутом» 2, 
як стверджують науковці, але ж від цього відповідні правові норми належ
но опрацьовану систему не утворили. Є більше підстав стверджувати, що 
створено певну сукупність фрагментарних правил, які визначають способи 
захисту цивільних прав, а перешкоди для утворення системи способів за
хисту цивільних прав закладені безпосередньо у ЦК.

За викладених обставин проблема формування системи способів за
хисту цивільних прав набула актуальності. Її вирішення сприяло би поси
ленню захисту цивільних прав. Але в науці цивільного права ця проблема 
не досліджується, крім деяких окремих способів захисту цивільних прав. 
Спробу узагальнено проаналізувати проблему захисту цивільних прав здій
снив В.П. Грибанов 3. Але він не дослідив способів захисту цивільних прав, 
а тим більше — систему цих способів, а зупинився тільки на аналізі інших 
проб лем захисту цивільних прав. Лише в роботах І.О. Дзери, хоч і не досить 
детально, досліджується проблема захисту цивільних прав взагалі 4 і проб
лема захисту права власності зокрема 5. 

У цій статті увага акцентується на проблемі забезпечення системності 
способів захисту цивільних прав. 

Будьяке суб’єктивне право за своєю суспільною сутністю не може бути 
незахищеним. Право, що не захищається, втрачає свою сутність. Визнан
ня цього є першою передумовою формування системи способів захисту  

1  Див.: А л е к с е е в  С.С .  Структура советского права. — М., 1975. — 264 с.
2  А н д р і й ц ь о  В .А. Примусове виконання обов’язку в натурі як спосіб захисту цивільних прав: Дис. ... канд. юрид. наук. — К., 2004. — 
С. 9.
3  Див.: Г р и б а н о в  В .П .  Осуществление и защита гражданских прав. — М., 2000. — С. 104—211.
4  Див.: Договірне право України. Загальна частина / За ред. О.В. Дзери. — К., 2008. — С. 681—699. 
5  Див.: Д з е р а  І .О.  Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні. — К., 2001. — 256 с.; Право власності в Україні. — К., 
2000. — С. 500—546.

Проблеми удосконалення законодавства

S u m m a r y
The author examines issues of 
ensuring consistency in legisla
tive definition of remedies for 
civil rights protection and gives 
detailed analysis of the research 
studies and norms of existing 
legislation of Ukraine
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цивільних прав. Друга передумова знаходиться у 
сфері позитивного права. Згідно зі ст. 55 Конститу
ції України «права і свободи людини і громадяни
на захищаються судом». Ще більш широке правило 
сформульоване в ч. 2 ст. 124 Конституції: «Юрис
дикція судів поширюється на всі правовідносини, 
що виникають у державі». У цих конституційних 
положеннях йдеться про захист прав судом, тоб
то про форму захисту прав (судову), а не про спо
соби захисту. І все ж є підстави стверджувати, що  
відповідно до положень Конституції про захист 
усіх прав судом суд захищає будьяке право, котре  
потребує захисту. А тому законодавче обмеження 
можливості захисту права судом шляхом обмежен
ня матеріальноправових способів захисту прав 
суперечить статтям 55, 124 Конституції. 

І все ж такі обмеження законодавчими актами 
України встановлені. При проведенні кодифікації 
уже в період незалежності України законодавець по
слідовно стояв на позиції, відповідно до якої права 
осіб можуть захищатись способами, встановленими 
законом (абз. 12 ч. 2 ст. 16 ЦК; абз. 12 ч. 2 ст. 20 Гос
подарського кодексу України (далі — ГК); абз. 1 ч. 2 
ст. 18 Сімейного кодексу України; п. «д» ч. 3 ст. 152 
Земельного кодексу України; ст. 4 Цивільного про
цесуального кодексу України). Згідно зі ст. 16 ЦК і 
ст. 18 Сімейного кодексу України права можуть за
хищатись також способами, передбаченими догово
ром. При цьому ні ЦК, ні інші названі законодавчі 
акти не встановлюють будьякого узагальнюючого 
правила щодо способів захисту цивільних чи інших 
прав. Тобто замість системи способів захисту прав, 
у тому числі й цивільних, у законі передбачені певні 
фрагменти. 

Лише стосовно особистих немайнових прав не 
тільки встановлено, що вони можуть захищатись 
способами, передбаченими у гл. 3 ЦК, а й форму
люється узагальнююче правило про те, що захист 
особистого немайнового права може здійснюва
тися також іншим способом відповідно до змісту 
цього права, способу його порушення та наслідків, 
що їх спричинило це порушення (ст. 275 ЦК). Це 
узгоджується з теоретичними положеннями, які 
розробляються ще з середини 50х років минулого 
століття та згідно з якими будьяке суб’єктивне пра
во включає до свого змісту і право на захист у разі 
його порушення. Так, В.П. Грибанов писав, що при 
всій дискусійності питання про зміст суб’єктивного 
цивільного права безспірним і загальновизнаним 

у літературі є положення про те, що, визнаючи 
за  тією чи іншою особою певні суб’єктивні права 
та обов’язки, цивільне законодавство надає уповно
важеній особі і право на їх захист 6. Але для засто
сування ст. 275 ЦК за  аналогією до майнових від
носин, що регулюються цивільним законодавством, 
достатніх підстав немає. Отже, всупереч наведено
му теоретичному положенню чинне цивільне зако
нодавство допускає, що у певних випадках захист 
цивільного права не забезпечується внаслідок від
сутності встановленого законом адекватного спо
собу захисту.

Якщо мати на увазі правотворчий аспект проб
леми, про яку йдеться, то тут зрозуміло, що треба 
робити. Абз. 12 ч. 2 ст. 16 ЦК слід доповнити на
веденим вище положенням ст. 275 ЦК, що перед

бачає можливість захисту права 
способами, які хоч і не передбачені 
законами, але відповідають змісту 
порушеного права, способу його по
рушення та наслідкам, спричиненим 
порушенням. Проте не виключено, 
що таких доповнень до ЦК та інших 

законодавчих актів, які обмежують коло способів 
захисту права лише тими, що передбачені законом, 
доведеться чекати довго. А потреба в тому, щоб зня
ти зазначені обмеження, існує уже сьогодні. Тому 
правозастосовний аспект цієї проблеми має вирі
шуватись з урахуванням такого.

Поперше, законодавчі положення, що допуска
ють захист права, зокрема і цивільного, лише перед
баченими законом способами, слід застосовувати 
тільки в частині, в якій вони не суперечать стат
тям 55 і 124 Конституції. Оскільки положення Кон
ституції мають найвищу юридичну силу (ч. 2 ст. 8 
Конституції), а обмеження матеріальноправових 
способів захисту права суперечить цим положен
ням, слід уже сьогодні задовольняти позови про 
захист права у спосіб, не передбачений законом, 
але такий, що відповідає змісту порушеного права, 
характеру його порушення та наслідкам, спричине
ним порушенням.

Обґрунтовуючи такі судові рішення, необхідно 
посилатись також на ст. 13 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі  — 
Конвенція), відповідно до якої особа має право 
на ефек тив ний засіб юридичного захисту. Очевид
но, ефектив ним засобом юридичного захисту є як 
раз той, що відповідає змісту порушеного права, 
характеру та наслідкам порушення. З урахуванням 
того, що міжнародні договори України відповід
но до норм Закону від 29 червня 2004 р. № 1906ІV 
«Про міжнародні договори України» підлягають пе
реважному застосуванню порівняно з актами віт

6  Див.: Г р и б а н о в  В .П .  Осуществление и защита гражданских прав. — М., 2000. — С. 104. 

 Відповідно до положень Конституції про захист усіх прав судом 
суд захищає будь-яке право, котре потребує захисту. А тому 
законодавче обмеження можливості захисту права судом шля-
хом обмеження матеріально-правових способів захисту прав 
суперечить статтям 55, 124 Конституції
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чизняного законодавства України, ст. 13 Конвенції 
підлягає переважному застосуванню, зокрема по
рівняно із абз. 12 ч. 2 ст. 16 ЦК. Отже, чинне цивіль
не законодавство України, за умови правильного 
усунення колізій між окремими його положеннями, 
не перешкоджає захисту цивільного права у спосіб, 
що відповідає змісту порушеного права, характеру 
та наслідкам його порушення. Так вирішується го
ловна проблема наддання способам захисту цивіль
них прав системного характеру. Виявляється, що 
узагальнюючі нормативні положення, відповідно 
до яких цивільні права захищаються способами, пе
редбаченими законами, а також способами, які хоч 
і не передбачені законами, але відповідають змісту 
порушеного права, характеру і наслідкам порушен
ня, у цивільному законодавстві України існують. 
Вони представлені у статтях 55, 124 Конституції  
та ст. 13 Конвенції. 

Ці узагальнюючі нормативні поло
ження як такі, що мають вищу юридич
ну силу порівняно із законами Украї    ни, 
підлягають прямому застосуванню зав   
жди, коли передбачені законами спо 
соби захисту цивільних прав не забез
печують можливості їх ефективного 
захисту. Випадки, коли є потреба у їх застосуванні, 
непоодинокі. І вони пов’язані не тільки з тим, що 
передбачені ч. 2 ст. 16 ЦК та іншими законодавчими 
положеннями способи захисту цивільних прав не 
доповнюються узагальнюючим законодавчим по
ложенням, яке виключало б відмову у захисті права 
способами, що не передбачені законом, але такими, 
що відповідають змісту порушеного права, харак
теру порушення та наслідкам, які таке порушення 
спричинило. Ці випадки пов’язані і з недоліками 
формулювання способів захисту права та більш 
конкретних законодавчих положень, що розкрива
ють зміст відповідних способів захисту права, умо
ви та порядок їх застосування. 

Позитивно слід оцінити включення до ст. 15 
ЦК положення про можливість захисту не тільки 
порушеного цивільного права, а й того цивільного 
права, яке оспорюється або не визнається. Це знач
ною мірою надає способам захисту цивільних прав 
ознаки цілісності, бо право, яке оспорюється або не 
визнається, також потребує захисту. Наведене за
конодавче положення доповнюється положеннями 
про можливість захисту права власності шляхом 
пред’явлення вимоги про заборону вчинення дій, які 
можуть порушити право власності, або про покла
дання на особу обов’язку вчинення певних дій для 
запобігання такому порушенню (ст. 386 ЦК). Подіб
ні положення щодо захисту права інтелектуальної 
власності включені до ст. 432 ЦК. Але ці законодав
чі положення разом із положенням п. 1 ч. 2 ст. 16 ЦК 
про захист цивільних прав шляхом визнання права 

не забезпечують повністю потреби у захисті цивіль
них прав, що не визнаються або оспорюються. Ще до 
прийняття ЦК 2003 р. у науковій літературі зверта
лася увага на те, що «формулювання «визнання пра
ва» допускає можливість пред’явлення позовів про 
визнання обов’язків іншої сторони, про визнання 
відповідача таким, що втратив право, про визнання 
припинення обов’язків, про визнання наявності 
правовідносин, про визнання відсутності правовід
носин тощо» 7. При прийнятті ЦК законодавець ці 
наукові положення не врахував. Але пред’явлення 
вимог такого змісту має правову підставу відповід
но до статей 55, 124 Конституції та ст. 13 Конвенції. 
Звертає на себе увагу також та обставина, що ГК, 
прийнятий того ж дня, що і ЦК, передбачає мож
ливість захисту права шляхом не тільки визнання 
права, а й визнання його відсутності (ст. 20 ГК).

Системний підхід до визначення способів захис
ту права, що позначаються формулюванням «ви
знання права», певною мірою міг би забезпечува
тись чітким виокремленням захисту права шляхом 
його визнання і захисту інтересу шляхом визнання 
права. Якщо шляхом визнання права захищається 
цивільне право, яке не визнається або оспорюєть
ся, то будьякі зміни до існуючих правовідносин не 
вносяться. Цим правовідносинам рішенням суду 
про визнання права надається лише чітка визна
ченість. Але ж ЦК встановлює і такі правила, які 
дають можливість шляхом визнання права захис
тити інтерес. У разі визнання права судом у таких 
випадках по суті встановлюється те цивільне право 
особи, яке до цього не існувало, а виникає тільки 
з моменту набрання рішенням суду про визнання 
права законної сили. Йдеться, зокрема, про визнан
ня права власності на самочинно збудоване нерухо
ме майно (частини 3, 5 ст. 376 ЦК), визнання права 
на спадкування (ч. 4 ст. 1224 ЦК) тощо. У цих ви
падках в особи, що пред’явила вимогу про визнання 
права, відповідного цивільного права не було. Воно 
виникає тільки на підставі рішення суду з моменту 
набрання рішенням законної сили. 

Визнання правочину недійсним є ґрунтовно 
опрацьованим у науці, законодавстві та судовій 
практиці способом захисту цивільного права. Про
те і він потребує системного підходу як з точки зору 
його змісту, так і з точки зору його зв’язків з інши

7  Див.: П р и т ы к а  Д .Н. , К а р а б а н ь  В .Я . , Р о т а н ь  В .Г.  Научно-практический коммента-
рий к гражданскому законодательству Украины: В 4 т. — Севастополь, 2000. — Т. 1. — С. 132.

 Позитивно слід оцінити включення до ст. 15 ЦК положення про 
можливість захисту не тільки порушеного цивільного права, 
а й того цивільного права, яке оспорюється або не визнається. 
Це значною мірою надає способам захисту цивільних прав озна-
ки цілісності, бо право, яке оспорюється або не визнається, та-
кож потребує захисту
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ми способами захисту цивільних прав. Пункт 2 ч. 2 
ст. 16 ЦК передбачає такий спосіб захисту цивіль
ного права, як визнання правочину недійсним. Із 
ч. 5 ст.  216 ЦК, яка передбачає можливість засто
сування наслідків недійсності правочину з ініціа
тиви суду, випливає, що суди можуть розглядати і 
вирішувати справи про визнання правочинів нік
чемними. І це правильно, оскільки відповідні зако
нодавчі положення є складними, що викликає спо
ри про те, чи можуть відповідні правочини бути 
кваліфіковані як нікчемні. Згідно з п. 5 постанови 
Пленуму Верховного Суду від 6 листопада 2009 р. 
№ 9 «Про судову практику розгляду цивільних 
справ про визнання правочинів недійсними» та
кож допускається розгляд таких справ судами. За
доволення судом вимоги про визнання правочину 
нікчемним не вносить будьяких змін до існуючих 
правовідносин, а тільки надає їм необхідну визна
ченість. Навпаки, оспорюваний правочин спричи
няє цивільноправові наслідки. Хоч він і порушує 
чинне законодавство, проте підлягає виконанню, 
якщо не визнаний судом недійсним. Тому рішенням 
суду про визнання правочину недійсним вносяться 
зміни до існуючих цивільних правовідносин. Отже, 
встановлення судом правочину нікчемним і визна
ння судом оспорюваного правочину недійсним — 
це різні способи захисту цивільного права, а їх 
об’єднання в одному формулюванні п. 2 ч. 2 ст. 16 
ЦК є некоректним, порушує системність способів 
захисту цивільного права.

Захист цивільного права шляхом визнання 
правочину нікчемним або недійсним системно 
пов’я   заний з такими способами захисту цивільно
го права, як повернення сторін до попереднього 
майнового стану (реституція) та відшкодування 
винною стороною правочину іншій стороні збит
ків і моральної шкоди. Тут законодавець, прагну
чи надати відповідним нормативним положенням 
системної цілісності, сформулював у ст. 216 ЦК за
гальні правила про наслідки недійсності правочину 
(реституція, відшкодування вартості отриманого у 
разі неможливості його повернення, відшкодуван
ня за відповідних умов збитків і майнової шкоди), 
але «екзамену» з володіння правотворчою технікою  
не витримав, бо співвідношення названих загаль
них правил і спеціальних положень статей 221, 
225—227, 229 ЦК виявляється невизначеним. Ці спе
ціальні положення — про збитки, які зобов’язана 
відшкодувати дієздатна сторона (ч. 4 ст. 221 ЦК), 

про моральну шкоду, яку зобов’язана відшкодувати 
сторона, що знала про стан фізичної особи — іншої 
сторони правочину (ч. 3 ст. 225 ЦК), про моральну 
шкоду, яку зобов’язана відшкодувати іншій стороні 
правочину (ч. 4 ст. 226 ЦК), про моральну шкоду, 
яку зобов’язана відшкодувати юридична особа, що 
ввела в оману іншу сторону правочину (ч. 2 ст. 227 
ЦК), про збитки, які зобов’язана відшкодувати сто
рона, яка необережною поведінкою сприяла помил
ці іншої сторони (ч. 2 ст. 229 ЦК), із ЦК доцільно 
було б вилучити. 

Крім цього, законодавець приділив увагу наслід
кам недійсного правочину і в гл. 83 ЦК. Відповідно 
до п. 1 ч. 3 ст. 1212 ЦК положення цієї глави засто
совуються до вимог про повернення виконаного за 
недійсним правочином. Але наслідки недійсності 
правочину встановлені спеціальними правилами 
ст. 216 ЦК та іншими більш конкретними норма
ми. Тому п. 1 ч. 3 ст. 1212 ЦК не може застосовува
тися до відносин щодо повернення виконаного за 
недійс ним правочином, а відтак, має бути вилуче
ний зі ст. 1212 ЦК. 

Стаття 1212 ЦК порушує систему способів за
хисту цивільних прав й у іншому. Порядок розра
хунків між сторонами відповідних правовідносин 
при витребуванні майна із чужого незаконного 
володіння визначається спеціальними правила
ми ст. 390 ЦК, що виключає застосування п. 2 ч. 3 
ст.  1212 ЦК, який передбачає застосування гл.  83 
ЦК до таких відносин. Отже, і цей пункт має бути 

вилучений із ст. 1212 ЦК. Така ж до
ля очікує і п. 4 ч. 3 цієї статті, відпо
відно до якого гл. 83 ЦК підлягає за
стосуванню до правовідносин щодо 
відшкодування шкоди. Відносини 
щодо відшкодування шкоди регулю
ються нормами гл. 82 ЦК. «Шкода» і 

«безпідставно набуте або збережене майно»  — це 
різні цивільноправові категорії. Навіть коли йдеть
ся про відшкодування доходів від безпідставно на
бутого майна і витрат на його утримання (ст. 1214 
ЦК), законодавець уникає використання стосовно 
цих доходів і витрат терміна «шкода».

Лише повернення виконаного однією із сторін у 
зобов’язанні (п. 3 ч. 3 ст. 1212 ЦК) із застосуванням 
положень гл. 83 ЦК дійсно заповнює певну прога
лину в системі матеріальноправових способів за
хисту цивільних прав і здійснюється для надання 
цій системі ознаки цілісності. Зауваження викли
кає тільки недостатня розкритість положення п. 3 
ч. 3 ст. 1212 ЦК, оскільки досить складно визначи
ти, коли ж цей пункт підлягає застосуванню, коли 
учасники цивільних правовідносин можуть вико
ристати такий спосіб захисту права, як повернення 
виконаного однією із сторін у зобов’язанні. Можна 
лише стверджувати, що такий спосіб захисту права 

Встановлення судом правочину нікчемним і визнання судом 
оспорюваного правочину недійсним — це різні способи захисту 
цивільного права, а їх об’єднання в одному формулюванні п. 2 
ч. 2 ст. 16 ЦК є некоректним, порушує системність способів за-
хисту цивільного права
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не може застосовуватися при розірванні договору, 
адже з цього приводу сформульовані спеціальні 
правила у ст. 653 ЦК. Таким чином, п. 3 ч. 3 ст. 1212 
ЦК може бути застосований в інших випадках при
пинення договору. Але для правильного застосу
вання ч. 3 ст. 1212 ЦК необхідно чітке розуміння 
категорії зобов’язання. 

В одному з науковопрактичних видань звер
талася увага на ту обставину, що на цей час 
зобов’язання, яке виникає за двостороннім дого
вором, у навчальній і науковій літературі визна
чається як правовий зв’язок між двома особами, 
кожна із яких є боржником у частині того, що вона 
має зробити на користь іншої особи, і кредитором 
у частині того, що вона вправі вимагати від іншої 
особи 8. Таке розуміння зобов’язання є неприпусти
мим для правозастосування. Логіці відповідних по
ложень цивільного законодавства відповідає розу
міння зобов’язання як одностороннього правового 
зв’язку між боржником та кредитором. Боржник у 
зобов’язанні є виключно зобов’язаною особою. Він 
має тільки право вимагати від кредитора прийнят
тя виконання. У свою чергу, особа, що є кредито
ром за цим зобов’язанням, не має за ним будьяких 
обов’язків, крім обов’язку прийняти виконання. Це 
твердження у ст. 616 ЦК, де йдеться про вину кре
дитора, не спростовується, оскільки тут законода
вець використовує спрощену термінологію. Треба 
було зазначити не на вину кредитора, а на вину ін
шої сторони цього договору.

Проте таке розуміння зобов’язан ня 
дає можливість задовільної інтерпре
тації статей 608, 609 ЦК. Грошове зо
бов’язання не може бути нерозривно 
пов’язане з особою боржника, оскіль
ки кредитору байдуже, кому він пла
тить гроші. Для нього важливо, щоб за ці гроші 
він отримав товари, результат роботи чи послугу. 
Відповідно і кредитору зазвичай байдуже, від кого 
він отримав гроші за товар, роботу, послугу. Для 
нього важливо, що вони були оплачені. Зустрічне 
зобов’язання, що ґрунтується на тому ж договорі, 
може бути нерозривно пов’язане з особою креди
тора. Костюм, який виготовляється на замовлення 
модельєром, може виготовити тільки цей модельєр. 
І призначається цей костюм виключно для замов
ника. Тому це зобов’язання нерозривно пов’язане 
з особою і боржника (модельєра), і кредитора (за
мовника). Грошове ж зобов’язання, що ґрунтується 
на тому ж договорі, не пов’язане ні з особою моде
льєра, ні з особою замовника. Тому в разі смерті 
модельєра до моменту передання костюма замов
нику зобов’язання виготовити костюм та передати 
його замовникові припиняється точно так, як воно 

8  Див.: Я р е м а  А.Г. , К а р а б а н ь  В .Я . , К р и в е н к о  В .В . , Р о т а н ь  В .Г.  Науково-практич-
ний коментар до цивільного законодавства України: У 4 т.  — К., 2005. — Т. 2. — С. 137, 138.

припиняється смертю замовника. Доля зустрічного 
(грошового) зобов’язання має вирішуватись на під
ставі п. 3 ч. 3 ст. 1212 та ст. 1218 ЦК (якщо воно було 
частково або повністю виконане).

Що стосується неможливості вимагати повер
нення виконаного за зобов’язанням до моменту 
зміни або розірвання договору (ч. 4 ст. 653 ЦК), то 
це правило не тільки невиправдано обмежує сферу 
дії гл. 83 ЦК, а й порушує систему захисту цивіль
них прав. Наведемо такий приклад. Відповідно до 
п. 4 ч. 1 ст. 783 ЦК наймодавець має право вимагати 
розірвання договору найму, якщо наймач не присту
пив до проведення капітального ремонту речі, якщо 
обов’язок проведення такого ремонту був покладе
ний на наймача. У разі розірвання договору наймач 
відповідно до ч. 4 ст. 653 ЦК не має права вимагати 
повернення плати за користування річчю, яка (пла
та) була здійснена попередньо, наприклад, за три 
наступні роки. Не може він стягнути ці кошти і на 
підставі ч. 5 ст. 653 ЦК. Законодавець відмовляє у по
дібних випадках наймачеві у захисті права та пору
шує у такий спосіб систему захисту цивільних прав. 
Тому ч. 4 ст. 653 ЦК потребує відповідних змін, що 
дасть можливість застосовувати до відносин, на які 
поширюється ст. 653 ЦК, п. 3 ч. 3 ст. 1212 ЦК та забез
печить досягнення еквівалентності у цих відносинах 
і приведе ст. 653 ЦК у відповідність до принципів  
добросовісності, справедливості та розумності, за
кріплених у п. 6 ч. 1 ст. 3 ЦК. 

Вимога системності порушується і положен
нями про захист цивільного права шляхом оспо
рювання правових актів. Цей спосіб захисту права 
за своїми правовими наслідками є тотожнім ви
знанню права, що не змінює правовідносин. Нор
мативні та індивідуальні акти, які не відповідають 
актам вищої юридичної сили, не можуть встанов
лювати права та обов’язки (крім окремих випадків). 
Тому положення про оспорювання актів як спосіб 
захисту цивільних прав потрібно розмістити слідом 
за положенням про визнання права. 

Системність передбачає єдність термінології. 
Та   кої єдності немає. У ЦК йдеться про визнання су
дом правових актів незаконними та їх скасування 
(ст. 21), у ГК (ст. 20) і Господарському процесуаль
ному кодексі України (ст. 12) — про визнання актів 
недійсними, у Кодексі адміністративного судочин
ства України — про визнання актів протиправни
ми та їх скасування, а їх окремих положень — про
типравними та нечинними (статті 105, 162). Коли 

Неможливість вимагати повернення виконаного за зобов’я-
занням до моменту зміни або розірвання договору (ч. 4 ст. 653 
ЦК) не тільки невиправдано обмежує сферу дії гл. 83 ЦК, а й по-
рушує систему захисту цивільних прав
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справа розглядається адміністративним судом, пе
реважно застосовуються положення Кодексу адмі
ністративного судочинства України, оскільки п. 13 
Прикінцевих та перехідних положень цього Кодек
су передбачає переважне застосування його поло
жень порівняно з положеннями раніше прийнятих 
законодавчих актів. Якщо спір розглядається гос
подарським судом, то застосовуються відповідні 
положення Господарського і Господарського проце
суального кодексів України. Не виключається вирі
шення деяких спорів такого роду і загальними суда
ми, які будуть застосовувати ст. 21 ЦК. Зрозуміло, 
що цю термінологію треба уніфікувати і спростити. 
Суті проблеми відповідало би формулювання «ви
знання нечинним(и)». Мається на увазі, що акт чи 
його окремі положення, які суперечать актам вищої 
юридичної сили, не мають юридичної сили з момен
ту їх прийняття, а суд своїм рішенням визнає це іме
нем держави.

Згідно з п. 10 ч. 2 ст. 16 ЦК цивільне право може 
захищатися шляхом пред’явлення вимоги про ви
знання незаконними рішення, дій чи бездіяльності 

органу державної влади, органу влади АР Крим або 
органу місцевого самоврядування, їхніх посадових 
і службових осіб. Ст. 20 ГК доповнює перелік актів, 
що можуть визнаватися недійсними, актами інших 
суб’єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють 
права та законні інтереси суб’єкта господарювання 
або споживачів. Такі спори частково визначаються 
як спори, що виникають із корпоративних відно
син. Але ж стосовно вимог про визнання недійс
ними, наприклад, актів, що прийняті зборами чи 
правлінням споживчого кооперативу, ніяк не може 
поширюватися дія абз. 3 ч. 2 ст. 20 ГК. Отже, ст. 16 
ЦК і ст. 20 ГК не задовольняють усіх потреб у врегу
люванні відносин щодо оскарження актів. Існує іс
тотна прогалина, яку законодавець має заповнити.

Викладеним не обмежуються проблеми забез
печення системності при законодавчому визначен
ні способів захисту цивільних прав. Такі проблеми 
існують і стосовно інших способів захисту цивіль
них прав, передбачених ст. 16 ЦК та іншими законо
давчими положення. Вони потребують подальшого 
дослідження.

В Е Р Х О В Н И Й  С УД  У К РА Ї Н И
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 

консультанта відділу комп’ютерної техніки та мереж 
управління інформаційних ресурсів та технологій

Основні вимоги до кандидатів:
– громадянство України;
– вища освіта відповідного професійного спря-

мування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магі-
стра, спеціаліста;

– стаж роботи за фахом на державній службі на 
посаді спеціаліста не менше двох років або стаж ро-
боти за фахом в інших сферах не менше трьох років;

– досконале володіння державною мовою, осно-
вами діловодства;

– вміння працювати на комп’ютері.

Для участі в конкурсі подаються такі доку-
менти:

– заява про участь у конкурсі, в якій зазначається, 
що заявника ознайомлено зі встановленими законо-
давством обмеженнями щодо прийняття на держав-
ну службу та проходження державної служби;

– особова картка (форма П-2 ДС) з додатками;

– копія паспорта громадянина України;
– копія диплома з додатками;
– копія трудової книжки, завірена за місцем ро-

боти;
– копія довідки про присвоєння ідентифікацій-

ного номера;
– декларація про доходи за попередній рік;
– копії документів про пільги (за їх наявності);
– фотокартка розміром 4х6 см.

Додаткова інформація розміщена на офіційному 
сайті Верховного Суду Украї ни (www.scourt.gov.ua) та на
дається секретарем конкурсної комісії за тел. 2539831  
з 10ї до 12ї години.

Документи для участі в конкурсі приймаються з 10ї 
до 12ї години протягом 30 календарних днів з дня опублі
кування оголошення за адресою:  

01024, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 8. 
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Практика розгляду криміналь-
них справ про злочини,  

склад яких передбачено ст. 
366 Кримінального кодексу 

України (службове 
підроблення) *

Відповідно до ст. 19 Консти
туції України органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування, їх по
садові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України. Ці положен
ня Конституції поширюються на всіх без винятку 

службових осіб, незалежно від 
того, чи є вони представниками 
законодавчої, виконавчої або 
судової влади, виконують свої 
службові обов’язки у державно
му апараті, в органах місцевого 
самоврядування або на окре
мих підприємствах, в установах 
та організаціях. Немає також 
значення службове становище 
особи (звання, ранг, чин, квалі
фікаційний клас), відомча чи га
лузева належність органу, сфе
ра його діяльності, характер та 
обсяг повноважень або форма 
власності, на підставі якої ство
рені та функціонують підпри
ємства, установи і організації. 
Виконання службовими особа
ми своїх службових обов’язків 
на підставі, в межах і в порядку, 
передбачених Конституцією, 
законами та іншими норматив
ними актами, забезпечує нор
мальну діяльність державного 
апарату, а також апарату управ
ління підприємств, установ і ор

ганізацій.1
У розд. XVII Особливої частини Кримінально

го кодексу України (далі — КК) «Злочини у сфері 
службової діяльності» встановлена кримінальна 
відповідальність за діяння, суспільна небезпечність 
яких полягає у заподіянні шкоди відносинам, що 

забезпечують нормальну діяльність державного та 
громадського апарату, а також апарату управління 

* Узагальнення підготовлено суддею Верховного Суду України В.Г. ЖУКОМ та головними 
консультантами управління вивчення та узагальнення судової практики Верховного Суду 
України О.С. ІЩЕНКО та А.І. СМОЛКІНОЮ.

Точка зору

Належність і допустимість доказів  
у цивільному процесі США та України: 
порівняльно-правовий аналіз

У кожній цивільній справі доказова база, що підлягає дослідженню, 
визначається судом з урахуванням встановлених законом правил. Серед 
основних вимог при оцінюванні доказів у змагальному цивільному процесі 
є належність та допустимість. Будьякий доказ пов’язаний з питанням на
лежності і, якщо він суперечить її правилам, не може бути допущений до 
судового розгляду та виключається з кола доказів. І навпаки, належність є 
підставою для використання доказу в судовому розгляді за умови, що він 
відповідає правилам допустимості. 

Теорія належності та допустимості доказів є фундаментальною основою 
доказового права. Цьому питанню присвячено багато праць вченихпро
цесуалістів, як вітчизняних (Н.О. Кіреєвої, В.В. Комарова, Д.Д. Луспеника, 
М.М. Михеєнка, В.В. Молдована, Л.К. Радзієвської, С.Я. Фурси, Т.В. Цюри, 
В.І. Шишкіна, М.Й. Штефана та ін.), так і зарубіжних (Дж. Вігмура, П. Жіан
неллі, Е. Імвінкелріда, Г. Ліллі, Ч. МакКорміка, М. Мартіна, М. Рейтлінгера, 
П. Росштейна, Дж. Тейєра та ін.). 

Правила належності та допустимості доказів закріплені у процесуаль
ному законодавстві багатьох країн. Зокрема, згідно з правилом 401 Феде
ральних правил доказування США (Federal Rules of Evidence; далі — FRE) 1 
належність (relevancy) визначається як властивість кожного конкретного 
доказу зробити будьякий факт, що має значення для вирішення спору, 
більш чи менш ймовірним, ніж це мало б місце за відсутності цього доказу. 
Це означає, що доказ повинен відповідати певним традиційним уявленням 
про достовірність, тобто відповідати дійсності. Аналогічне визначення міс
титься у ст. 58 Цивільного процесуального кодексу України (далі — ЦПК), 
згідно з якою належними є докази, які містять інформацію щодо предмета 
доказування (тобто фактів, які мають значення для справи). 

Як зазначив відомий американський процесуаліст професор Дж. Тейєр, 
належність доказу визначається не за допомогою права. Закон не містить 
жодного стандарту для визначення належності, натомість він відсилає до ло
гіки і загального людського досвіду, припускаючи, що принципи логічного 
мислення відомі суддям 2. Отже, про належність доказу свідчить існування 

1  Див.: Federal Rules of Evidence (Enacted by Public Law No. 93-595, January 2, 1975; with amendments as of December 2006) //  
http://judiciary.house.gov/hearings/printers/110th/evid2008.pdf
2  Див.: T h a y e r  J a m e s  B .  A Preliminary Treatise on Evidence at the Common Law. — Boston, 1898. — P. 269.
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логічного співвідношення між ним і твердженням 
про відповідний факт, для доведення якого наво
диться цей доказ. З огляду на те, що тенденції переко
нання у вірогідності існування певного факту мають 
логічний характер, вони неминуче матимуть спільні 
риси у праві різних країн. Тому цікаво дослідити яви
ще належності доказів у цивільному процесі США, 
якому в американській науковій літературі та проце
суальній практиці приділяється значна увага. 

У доказовому праві США традиційно вважаєть
ся, що належні докази — це такі докази, які можуть 
переконати суд або присяжних в існуванні або від
сутності певного факту. Слід зазначити, що прин
цип належності втілює три окремі вимоги:

1) між доказом та фактичною обставиною, на 
яку він спрямований і що має значення для вирішен
ня справи, повинен бути зв’язок. Тобто належність 
означає пов’язаність доказу із фактами, які входять 
до предмета доказування;

2) обставина, на доведення якої спрямовуєть
ся доказ, повинна мати юридичні наслідки згідно з 
нормами матеріального права. Для того, щоб ви
значити, чи є певна фактична обставина юридично 
значимою, потрібно детально проаналізувати нор
ми матеріального права, що містяться у законах, су
дових рішеннях та інших первинних джерелах пра
ва, а потім обов’язково зазначити відповідну норму 
в позовній заяві чи запереченні проти позову. Роль 
таких процесуальних механізмів полягає у звуженні 
обсягу фактів та доказів, що є юридично значимими 
і які повинен розглянути суд. Адже якщо сторони 
досягнуть згоди щодо існування певного факту, то 
він не матиме юридичного значення і не буде роз
глядатися в суді, оскільки суд не може виходити 
за межі предмета спору між сторонами. Отже, до
кази мають значення для справи, лише якщо вони 
пов’язані зі спірним фактичним елементом позову 
чи заперечення проти позову;

3) доказ має бути здатним довести або спросту
вати фактичну обставину. Цей аспект належності 
відображає мету процесу доказування — переко
нання суду або присяжних у правоті позиції тієї чи 
іншої сторони. При цьому йдеться не про перекон
ливість доказу, а лише про те, що певна фактична 
обставина має бути більш ймовірною при існуванні 
доказу, ніж за його відсутності 3.

Звичайно, будьякі докази здатні доводити або 
спростовувати якийсь факт, але під час судового 

3  Див.: M a r t i n  M i c h a e l  M .  Basic Problems of Evidence. — Philadelphia, 1988. — 
Р. 218—220; L i l l y  G r a h a m  C.  An Introduction to the Law of Evidence. — St. Paul, Minnesota,  
1996. — P. 25, 26.

розгляду саме норми матеріального права, на які 
сторони посилаються в позовній заяві чи клопо
таннях, визначають взаємозв’язок між доказом 
та обставиною, яка має значення для вирішен
ня справи. 

Подібно належність доказів тлумачать українсь
кі процесуалісти. Зокрема, на думку М.Й. Штефана, 
належним є доказ, що має властивість підтвердити 
пов’язані з ним істотні обставини, а також ті, що 

згідно з нормою матеріального права 
створюють фактичну основу спір
них правовідносин. Вони належать 
до складу підстав позову або підстав 
заперечень проти нього і характери

зуються значущістю фактів для визначення спірних 
правовідносин та зумовленістю цих фактів нормами 
матеріального права 4. 

Вирішення питання щодо належності кон
крет ного доказу як в американському, так і в 
україн   ському цивільному процесі передусім по
кладається на сторони, які здійснюють відбір до
казів, а потім у суді доводять їх належність або 
спростовують належність доказів опонента. Зо
крема, згідно з ч. 2 ст. 58 ЦПК сторони мають пра
во обґрунтовувати належність конкретного дока
зу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. 
Остаточне вирішення питання щодо належності 
поданого доказу залежить від суду. Зазвичай 
питання про належність доказу вирішується на 
стадії досудового розгляду. Так, якщо під час роз
гляду клопотання про залучення якогось доказу 
суд дійде висновку про його неналежність, він 
може відхилити такий доказ вже на цьому етапі 
без дослідження. Суд також може встановити не
належність доказу під час його дослідження або 
при ухваленні рішення у справі. У такому випад
ку суд повинен зазначити про це у мотивуваль
ній частині й навести відповідне обґрунтування. 
Питання про належність доказів може вирішува
ти суд не лише першої, а й апеляційної і навіть 
касаційної інстанції. Наприклад, Верховний Суд 
України, переглядаючи в касаційному порядку 
справу про визнання договору купівліпродажу 
частини будинку дійсним, встановив, що квитан
ція оплаченої позивачем заборгованості з плати за 
послуги газопостачання будинку не є належним 
доказом для підтвердження часткового виконан
ня договору купівліпродажу, оскільки вона не 
свідчить, що кошти були сплачені не в рахунок 
оплати вартості частини будинку 5. 

У США при визначенні питання належності 
суддя керується логікою, що базується на його 

4  Див.: Ш т е ф а н  М.Й.  Цивільне процесуальне право України: Академічний курс. — К., 
2005. — С. 291.
5  Див.: Ухвала Верховного Суду України від 5 листопада 2008 р. // Єдиний державний реєстр 
судових рішень України // http://reyestr.court.gov.ua/Review/2401432

 Про належність доказу свідчить існування логічного співвідно-
шення між ним і твердженням про відповідний факт, для дове-
дення якого наводиться цей доказ
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власному життєвому досвіді або наукових даних 
(наприклад, експертних висновках) 6. У ч. 1 ст. 212 
ЦПК також зазначається, що суд при оцінці доказу 
керується внутрішнім переконанням. Належність 
доказу є обов’язковою, але не достатньою умовою 
для залучення його до судового розгляду. У певних 
випадках суд може не прийняти до розгляду навіть 
належні докази. Тому одразу після встановлення 
належності доказу перед судом постане питання: чи 
є доказ допустимим? 

Термін «допустимість» відомий як американ
ському, так і українському цивільному процесу, од
нак має дещо відмінні значення. В американському 
процесі допустимість доказів (admissibility) означає, 
що доказ може бути внесений на розгляд суду, лише 
якщо він має доказове значення (доказову силу) для 
доведення певного факту під час судового проце
су  7. Тобто в американському судочинстві доказ є 
допустимим, якщо його дослідження в судовому за
сіданні може бути корисним для вирішення справи. 
В українському цивільному процесі допустимість 
розуміється як те, що суд може брати до уваги лише 
докази, одержані без порушень закону (ч. 1 ст. 59 
ЦПК). Наприклад, згідно із закріпленою в Консти
туції України таємницею телефонних розмов, здій
снені не на підставі судового рішення записи теле
фонних розмов не можуть вважатися допустимими 
доказами, якщо немає згоди учасників цих розмов 
на використання їх як доказів. 

Допустимість доказів також обмежується ч. 2 
ст.  59 ЦПК, відповідно до якої обставини справи, 
що за законом мають бути підтверджені певними 
засобами доказування, не можуть підтверджува
тися іншими засобами доказування. Наприклад, 
завідомо неправдиві показання свідка або непра
вильний висновок експерта як нововиявлені об
ставини за п. 2 ч. 2 ст. 361 ЦПК мають бути під
тверджені вироком суду, що набрав законної сили. 
У матеріальному праві зустрічаються 
такі норми, що забороняють вико
ристання певного засобу доказування 
для доведення певних обставин. Так, 
відповідно до ч. 1 ст. 218 Цивільного 
кодексу України (далі — ЦК) у разі недодержання 
письмової форми правочину, яка встановлена зако

6  Див.: G i a n n e l l i  P a u l  C .  Understanding Evidence. — 2006. — Р. 111 (примітка до 
правила 401 Комісії, яка розробляла FRE).
7  Див.: N o l a n  J . R . ,  N o l a n - H a l e y  J . M .  Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms 
and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, By Henry Campbell 
Black, M.A. — St. Paul, Minnesota, 1990. — Р. 47.

ном, у судовому засіданні не допускається як доказ 
показання свідка для доведення факту укладення 
правочину. Тому на практиці суддям у таких ви
падках доводиться застосовувати положення ч. 2 
ст. 59 ЦПК за аналогією, оскільки зазначена норма 
ч. 1 ст. 218 ЦК не визначає ті засоби доказування, 
що є допустимими для підтвердження певної обста
вини, а навпаки — вказує, які засоби доказування 
не можна використовувати. Наприклад, Верховний 
Суд України, переглядаючи у касаційному порядку 

справу про визнання договору дару
вання частини житлового будинку 
удаваним та недійсним, дійшов вис
новку, що показання свідків, на які 
посилалися позивач і суди першої та 
апеляційної інстанцій, є недопусти

мими доказами, оскільки відповідно до абз. 1 ч. 1 
ст. 218 ЦК України у разі недотримання письмової  
форми договору купівліпродажу нерухомого май
на рішення суду може ґрунтуватися на будьяких 
доказах, крім показань свідків 8.

Правила допустимості належних доказів досить 
детально регламентовані у законодавстві США. Як 
стверджує професор Дж. Тейєр, оскільки належ
ні докази допомагають довести факти, що мають 
юридичне значення для справи, можна зробити 
вис   новок, що всі докази, які є логічно належними, 
є допустимими, якщо тільки їх не виключено через 
дію якоїсь норми закону 9. Це положення відобра
жене у правилі 402 FRE про принцип гіпотетичної 
допус тимості належних доказів. Зазначена норма 
чітко визначає, що, за загальним правилом, належ
ні докази є допустимими, якщо це не суперечить 
Конституції США, актам Конгресу або правилам, 
що рекомендовані Верховним судом США згідно зі  
статутними повноваженнями. Тобто у разі відсут
ності конкретної підстави для виключення належ
них доказів, усі належні докази мають бути допу
щені. Положення про гіпотетичну допустимість 
належних доказів доцільно було би використати у 
ст. 59 ЦПК, оскільки наразі загального положення 
про допустимість належних доказів у Кодексі немає, 
а деякі закріплені положення не зовсім корелюють
ся з нормами матеріального права. 

Законодавство США чітко регулює випадки, 
коли належні докази не можуть бути допущені до 
судового розгляду. Ці правила давно сформульо
вані у прецедентному праві й обмежують систему 

8  Див.: Ухвала Верховного Суду України від 11 лютого 2009 р. // http://reyestr.court.gov.ua/
Review/3066614
9  Див.: T h a y e r  J a m e s  B .  Зазнач. праця. — P. 265.

 В американському судочинстві доказ є допустимим, якщо його 
дослідження в судовому засіданні може бути корисним для ви-
рішення справи

 У разі відсутності конкретної підстави для виключення на-
лежних доказів, усі належні докази мають бути допущені
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вільного доказування, щоб запобігти безсистем
ності доказування або марній траті часу та судових 
ресурсів. У FRE закріплені загальні та спеціальні 
підстави для виключення доказів. 

Згідно з правилом 403 FRE доказ не може бути 
допущений, якщо існують небезпеки, що істотно 
перевищують його доказову силу. Зокрема, в цьо
му правилі сформовано загальний перелік об
ставин, за яких суд може не допустити належний 
доказ. Так, суд може зробити це, якщо допущення 
доказу призведе до: 

1) несправедливого упередження, заплутування 
питань чи введення в оману присяжних;

2) невиправданої затримки, надмірного вико
ристання судового часу чи непотрібного представ
лення великої кількості зібраних разом доказів. 

Перша частина правила обмежує допуск доказів 
з певних соціальнополітичних міркувань, що спря
мовані на забезпечення цілісності процесу вста
новлення фактів. Ця частина обумовлена тим, що 
цивільні справи у США можуть розглядатися судом 
присяжних (якщо про це є клопотання сторони), 
які вирішуватимуть питання факту. Проте, слід за
значити, що на практиці присяжні вирішують лише 
незначний відсоток цивільних справ. Друга частина 
правила передбачає виключення належних доказів 
у зв’язку з іншими обставинами, не пов’язаними 
з  розглядом справи судом присяжних, і спрямо
вана на забезпечення ефективності судової системи 
(зокрема, раціональне використання судового часу 
та ресурсів). 

У вітчизняному цивільному процесі відсутні 
аналогічні американським критерії небезпек. Однак 
деякі з цих правил заслуговують на увагу, адже, на
приклад, урахування певних обмежень, спрямованих 
на ефективність судової системи, може бути корис
ним для забезпечення раціонального використан
ня судових ресурсів та часу, яких так не вистачає  
українському судочинству. Тому розгляньмо кожен 
із згаданих критеріїв небезпек.

Несправедлива упередженість. Належний до
каз може бути вилучений з процесу, якщо ризик 
несправедливої упередженості присяжних щодо 
нього істотно перевищує його доказову силу. Біль
шість доказів з огляду на їх природу свідчать на 
користь однієї чи іншої сторони залежно від того, 
хто їх подає. Однак цей критерій не стосується та
кої упередженості, оскільки тоді довелося би від
хиляти майже всі докази. Як зазначено в судовому 
рішенні Регіонального апеляційного суду США 

у справі «Борден Інк. проти залізничної компанії 
«ФлоридаСхідне узбережжя», доказ завжди спря
мований проти інтересів однієї зі сторін, однак 
це не є підставою для його виключення 10. Тобто 

для встановлення несправедливої 
упередженості потрібно чітко роз
межовувати несприятливі докази 
для однієї сторони і несправедливо 
упереджені докази, які можуть ви
кликати певні емоції присяжних 

(наприклад, ворожі почуття щодо однієї зі сторін, 
або навпаки  — співчуття чи симпатію) і спричи
няють ризик несправедливого вирішення справи, 
адже присяжні вже не приділяють належної уваги 
доказовій силі поданого доказу. Наприклад, у  су
довому рішенні Верховного Суду штату Орегон 
у справі «Штат Орегон проти Евелін Б. Флетт» 
про завдання дружиною тілесних ушкоджень своє
му чоловіку, суд обґрунтував відхилення свідчень 
щодо деталей подружньої зради дружини, спрямо
ваних на доведення факту завдання нею тілесних 
ушкоджень чоловіку, з огляду на те, що відповідач 
визнала свою вину, а допуск таких доказів викли
кає ще більш упереджене ставлення присяжних до 
відповідача, яке не пропорційно доказовій силі 11.

Заплутування питань. Незалежно від того, 
чи викликають належні докази певні емоції, вони 
можуть заплутувати присяжних. Під час процесу 
сторона може намагатися пояснити певний спірний 
факт за допомогою доказів, що мають побічне (не
пряме) значення для справи (наприклад, наводячи 
як доказ подібні обставини іншої справи, які також 
оспорюються і потребують допиту багатьох нових 
свідків). У таких випадках усі наведені докази в су
купності будуть масою заплутаних даних, з  яких 
буде важко визначити ті, які стосуються цього 
спору 12. Тому ризик того, що присяжні сплутають 
факти однієї справи з фактами іншої, істотно пере
вищить доказову силу належних, однак мінімально 
значимих доказів.

Введення в оману присяжних. Часто заплуту
вання питань збігається з ризиком введення в ома
ну присяжних. Адже якщо присяжні заплуталися, 
їх можна ввести в оману. З іншого боку, не всі оман
ливі докази можуть призводити до заплутування 
питань. Зазвичай це стосується наукових або екс
пертних доказів 13. Наприклад, існує суспільно по

10  Див.: Рішення Регіонального апеляційного суду США (Одинадцятий округ) у справі 
Borden, Inc. versus Florida East Coast Railway Company, 30 вересня 1985 р. // Federal Reporter 
Second. — Volume 772. — P. 756. 
11  Див.: Рішення Верховного Суду штату Орегон (Перший департамент) у справі State of 
Oregon versus Evelyn B. Flett, 10 квітня 1963 р. // Pacific Reporter Second. — Volume 380. — 
P. 636. 
12  Див.: W i g m o r e  J o h n  H .  A treatise on the Anglo-American system of evidence in trials at 
common law: including the statutes and judicial decisions of all jurisdictions of the United States 
and Canada: in 5 Volumes. — Boston, 1923. — Volume 2. — P. 528, 529. 
13  Див.: G i a n n e l l i  P a u l  C .  Зазнач. праця. — Р. 120. 

Належний доказ може бути вилучений з процесу, якщо ризик  
несправедливої упередженості присяжних щодо нього істотно 
перевищує його доказову силу
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ширена думка про точність даних, одержаних за до
помогою детектора брехні, тому присяжні можуть 
вважати цей доказ пріоритетним. Однак особа, яка 
дає свідчення за допомогою детектора, може психо
логічно добре себе контролювати, або навпаки  — 
може хвилюватися через використання детектора, 
тому результати такого допиту можуть бути по
милковими. У таких випадках у зв’язку з можливим 
введенням в оману присяжних судова практика за
звичай виключає з числа доказів висновок експерта 
щодо допиту особи, проведеного з використанням 
детектора брехні 14. 

Виключення доказів з підстав невиправданої 
затримки, надмірного використання судового ча   су 
чи непотрібного представлення зібраних разом до
казів має на меті швидке та оперативне ви  рі  шення 
судом справи. Часто ці підстави тісно пов’я зані між 
собою. Суддя може виключити докази, доказова сила 
яких є настільки незначною, що вони не варті ви
трати часу, необхідного для представлення та розгля
ду цих доказів у судовому засіданні. Докази можуть 
бути виключені навіть у випадку, коли вони мають 
значення для встановлення факту, який по требує до
ведення, якщо стосовно цього ж факту вже було на
ведено достатню кількість інших належних доказів. 
Крім того, з цих підстав виключаються докази, що 
є побічними і мало стосуються предмета позову 15. 
Однак повторювані або побічні докази можуть бути 
виключені із судового розгляду, лише якщо мірку
вання щодо раціонального використання судового 
часу та ресурсів істотно перевищують 
ступінь їх доказової сили.

У цивільному судочинстві Украї
ни відсутня норма, відповідно до якої 
суд може визнати недопустимим по
дання великої кількості доказів, якщо 
для підтвердження певної фактичної обставини 
вже подано достатню кількість доказів. Напри
клад, якщо сторона бажає викликати сто свідків, 
які будуть свідчити про одну й ту саму обставину, 
то суддя очевидно обмежить коло свідків з метою 
ефективного використання судового часу. Однак у 
такому разі суддя буде діяти виключно з міркувань 
доцільності, оскільки відповідна правова підстава 
відсутня. 

Доказові правила багатьох штатів передбача
ють ще одну загальну підставу для виключення 
доказів, що не згадується у FRE, але широко засто
совується в судовій практиці. Цією підставою є за
побігання так званому несправедливому сюрпри

14  Див.: Рішення Регіонального апеляційного суду США (Восьмий округ) у справі United 
States of America versus Steven John Alexander, 18 листопада 1975 р. // Federal Reporter Se-
cond. — Volume 526. — P. 168; Рішення Регіонального апеляційного суду США (Четвертий 
округ) у справі United States of America versus Carl Joseph Baller, 9 липня 1975 р. // Federal 
Reporter Second. — Volume 519. — P. 466.
15  Див.: R o t h s t e i n  P a u l  F . ,  R a e d e r  M y r n a  S . ,  C r u m p  D a v i d .  Evidence in  
a Nutshell: State and Fe deral Rules. — St. Paul, Minnesota, 1997. — P. 79. 

зу, яке спрямоване на захист сторони у справі від 
непередбачених доказів. Тобто несподівані для 
однієї сторони докази, подані іншою стороною 
після завершення досудового розгляду, є недопус
тимими. Автори FRE оминули такий ризик, пояс
нюючи це тим, що через існування процесуальних 
вимог щодо попереднього повідомлення кожної 
сторони про наявні докази і досудовий розгляд 
доказів елемент сюрпризу фактично не може мати 
місце 16. Тому автори FRE висловлюють сумніви 
з приводу доречності несправедливого сюрпризу 
як підстави для виключення доказів. Адже навіть 
якщо такий елемент може виникнути, то для за
хисту однієї зі сторін достатньо оголосити перер
ву в судовому засіданні і дати додатковий час на 
представлення доказів. Хоча в такому разі допу
щення доказу і  перерва можуть бути виключені 
на підставі правила  403, з огляду на те, що існує 
ризик невиправданої затримки або надмірного 
використання судового часу. 

Для запобігання затягуванню часу недобросо
віс ною стороною подібне положення закріплено у 
ст. 131 ЦПК, відповідно до якої докази, подані піс
ля проведення попереднього судового засідання у 
справі, не приймаються, якщо сторона не доведе, 
що докази подано несвоєчасно з поважних причин. 
Як в українському, так і в американському проце
сах, оцінка ризику втрати судового часу, поважності 
причин несвоєчасного подання доказу та  важли
вості доказу покладається на суд.

У США вирішення питання про те, чи пере
вищують певні ризики доказову силу, поклада
ється на розсуд суду. За загальним правилом, у 
цивільному процесі США цей процес здійснюєть
ся в три етапи:

1) визначення доказової сили поданого доказу;
2) встановлення існування або відсутності кож

ної з небезпек, перелічених у FRE;
3) порівняння доказової сили з існуючими не

безпеками 17. 
Якщо за наслідками проведення такого тесту 

виявиться, що наявні небезпеки істотно переви
щують доказову силу поданого доказу, суд визнає 
його недопустимим і вилучає із судового розгляду. 
При цьому суд у своєму рішенні зобов’язаний по
слатися на причину виключення належного доказу. 
Слід наголосити на тому, що перевага виникнення 

16  Див.: G i a n n e l l i  P a u l  C .  Зазнач. праця. — Р. 121. 
17  Див.: Т а м  с а м о . — Р. 117.

Повторювані або побічні докази можуть бути виключені  
із судового розгляду, лише якщо міркування щодо раціонально-
го використання судового часу та ресурсів істотно перевищу-
ють ступінь їх доказової сили
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певних небезпек повинна бути істотною. У разі не
значної переваги однієї з небезпек над доказовою 
силою доказу він все ж повинен бути допущений.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що на
лежність і допустимість доказів мають спільні риси 
у праві як США, так і України. Адже належність під
порядковується законам логіки і є оціночним понят
тям, а допустимість є сукупністю правил, встановле
них нормами процесуального та матеріального права 
з метою ухвалення справедливого рішення у справі. 
Однак питання належності та допустимості, порів
няно із законодавством Украї ни, детальніше рег
ламентовані у законодавстві США та розтлумачені 
судовою практикою. Тому за результатами аналізу 
американського досвіду хотілося би зупинитися на 
положеннях, що можуть бути запозичені. 

Зокрема, у ЦПК доцільно закріпити допусти
мість усіх належних доказів як загальне правило 
та передбачити додаткові винятки з цього правила, 

крім тих, що існують. З огляду на це ст. 59 ЦПК про
понуємо викласти у такій редакції:

«Стаття 59. Допустимість доказів
1. Усі належні докази є допустимими, крім ви

падків, встановлених цією статтею.
2. Доказ, одержаний з порушенням порядку, 

встановленого законом, є недопустимим.
3. Якщо певна обставина за законом має бути 

підтверджена певним доказом, то інший доказ є не
допустимим. Якщо закон виключає можливість за
стосування певного доказу для підтвердження пев
ної обставини, то такий доказ є недопустимим.

4. Доказ, поданий з порушенням строку, вста
новленого статтею 131 цього Кодексу, без поважних 
причин, є недопустимим.

5. Якщо для підтвердження певної обставини 
надано достатню кількість доказів, то суд може 
визнати недопустимим подання інших доказів для 
підтвердження цієї ж обставини».

Крім того, як убачається з показань потерпілих, 
свідків, копії вироку Снігурівського районного суду 
Миколаївської області від 11 квітня 2003 р., К.В. упро
довж тривалого часу жорстоко поводився з матір’ю, 
сестрою та племінницею, часто їх бив, унаслідок чого 
вони ходили із синцями. У 2003 р. він засуджений 
за спричинення тяжких тілесних ушкоджень К.Г. та 
зґвалтування неповнолітньої племінниці, а після від
буття покарання продовжував жорстоко поводитися 
з ними, у зв’язку з чим племінниця змушена була 
таємно від підсудного поїхати з дому. Його матір  
і сестру неодноразово бачили із синцями, вони скар
жились односельчанам, що К.В. відбирає у них пен
сію, вони боялись його, а тому не заявляли в міліцію. 
Мати К.Т. з дому виходила рідко, неприязних сто
сунків ні з ким не мала. 

Наведеними доказами спростовуються твер
дження засудженого в касаційній скарзі про те, що 
висновок суду щодо його винуватості ґрунтується 
лише на показаннях потерпілої. 

Суд ретельно перевірив доводи засудженого, 
подібні до тих, що викладені в його касаційній 
скарзі, про непричетність до заподіяння К.Г. 
тілесних ушкоджень та вбивства К.Т. і обґрун
товано зазначив, що вони спростовуються дослі
дженими в судовому засіданні вищенаведеними 
доказами, які є послідовними й узгоджуються 
між собою. 

У справі не встановлено будьяких даних, які б 
ставили під сумнів достовірність вказаних доказів 
і могли б свідчити про вчинення злочинів іншою 
особою.

Злочинні дії засудженого правильно кваліфіко
вано за ч. 1 ст. 122 КК.

Враховуючи конкретні дії К.В. у присутності 
сестри із позбавлення життя матері, яка перебувала 
в безпорадному стані, кількість тілесних ушкоджень, 
спричинення яких зумовило больовий шок, зна
ряддя злочину, тривалість і характер застосованого 
засудженим насильства, спосіб убивства, який заві
домо для засудженого був пов’язаний із спричинен
ням матері особливих фізичних страждань, про що 
свідчить її неодноразове прохання не бити її, непри
томний стан від болю, суд обґрунтовано визнав, що 
вбивство вчинено К.В. з особливою жорстокістю, і 
кваліфікував його дії за п. 4 ч. 2 ст. 115 КК. 

Як убачається з вироку, суд, призначаючи пока
рання, відповідно до вимог ст. 65 КК врахував, 
що засуджений учинив злочини, один із яких  — 
щодо престарілої матері і є особливо тяжким, мав 
негативні характеристики, раніше судимий за на 
сильницькі злочини щодо членів своєї родини. 
Оцінюючи тяжкість вчиненого злочину, дані про 
особу винного, суд обґрунтовано визнав, що він 
становить особливу небезпеку для суспільства, 
і  призначив йому покарання у вигляді довічного 
позбавлення волі. Таке покарання є справедливим 
і підстав для його пом’якшення не вбачається.

Враховуючи наведене, колегія суддів Судової 
палати у кримінальних справах Верховного Суду 
України залишила касаційну скаргу засудженого 
К.В. без задоволення, а вирок апеляційного суду 
Миколаївської області від 27 жовтня 2008 р. щодо 
нього без змін. 

РІШЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ
(Закінчення. Початок ухвали на с. 31)
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Реформування судової системи має бути 
виваженим, науково обґрун това ним і вра
ховувати думку суддівської спільноти
Інформація про парламентські слухання на 
тему «Про стан правосуддя в Україні», що 
відбулися 18 березня 2009 р. 

3’2009  .  .  .  .  . 1

НОВИНИ. ПОДІЇ. ФАКТИ

6’2009  .  .  .  . 1 8’2009  .  .  .  . 2 10’2009  .  .  . 2
7’2009  .  .  .  . 2 9’2009  .  .  .  . 2 11’2009  .  .  . 2

У ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 
ТА ПРЕЗИДІЇ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ
Про стан здійснення судочинства адмі ніст
ративними судами
Постанова спільного засідання Президії 
Верховного Суду України та президії Ради 
суддів України від 3 квітня 2009 р. № 7

4’2009  .  .  .  . 15

Про стан виконання постанови спільного 
засідання Президії Верховного Суду Укра
їни та президії Ради суддів України від 
3 квітня 2009 року № 7 «Про стан здійснен
ня  судочинства адміністративними судами»
Постанова спільного засідання Президії 
Верховного Суду України та президії Ради 
суддів України від 13 листопада 2009 р. № 47

12’2009  .  .  . 17

У РАДІ СУДДІВ УКРАЇНИ

1’2009  .  .  .  . 6 6’2009  .  .  .  . 3 11’2009  .  .  . 3

2’2009  .  .  .  . 1 8’2009  .  .  . 20

3’2009  .  .  .  . 2 10’2009  .  .  . 3

НА ТЕМУ ДНЯ
У державі не може бути кількох судових 
влад
Матеріали парламентських слухань на 
тему «Про стан правосуддя в Україні», що 
відбулися 18 березня 2009 р. 

4’2009  .  .  .  .  . 1

Прокопенко О.Б. Організаційнопра вові га
рантії забезпечення неупере дже ності суддів

5’2009  .  .  .  .  . 2

Хавронюк М.І. Стаття 3761 Кримінального 
кодексу України: здобуток чи прорахунок? 

10’2009  .  .  .  . 6

У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Про деякі питання, що виникають у судо
вій практиці щодо позовів до органів суд
дівського самоврядування 
Постанова Пленуму Верховного Суду Украї-
ни від 19 грудня 2008 р. № 17

1’2009  .  .  .  .  . 2

Про внесення змін та доповнень до поста
нови Пленуму Верховного Суду України 
від 23 грудня 2005 року № 14 «Про прак
тику застосування судами України законо
давства у справах про деякі злочини  проти 
безпеки дорожнього руху та експлуатації 
транспорту, а також про адміністративні 
правопорушення на транспорті»
Постанова Пленуму Верховного Суду Украї-
ни від 19 грудня 2008 р. № 18

1’2009  .  .  .  .  . 3

Про визнання такою, що втратила чин
ність, постанови Пленуму Верховного 
Суду України від 5 грудня 2003 року № 10 
«Про деякі питання перегляду постанов 
судів у справах про адміністративні пра
вопорушення»
Постанова Пленуму Верховного Суду Украї-
ни від 19 грудня 2008 р. № 19

1’2009  .  .  .  .  . 4

Про внесення змін до постанови Плену
му Верховного Суду України від 30 березня 
2007 року № 3 «Про практику застосування 
судами законодавства при розгляді справ 
про усиновлення і про позбавлення та по
новлення батьківських прав»
Постанова Пленуму Верховного Суду Украї-
ни від 19 грудня 2008 р. № 20

1’2009  .  .  .  .  . 4

Про призначення заступників Голови Вер
ховного Суду України
Постанова Пленуму Верховного Суду Украї-
ни від 19 грудня 2008 р. № 21

1’2009  .  .  .  .  . 5

Про обрання судді до складу Президії Вер
ховного Суду України
Постанова Пленуму Верховного Суду Украї-
ни від 19 грудня 2008 р. № 22

1’2009  .  .  .  .  . 5

Про судову практику у справах про захист 
гідності та честі  фізичної особи, а також 
ділової репутації фізичної та  юридичної 
особи 
Постанова Пленуму Верховного Суду Украї-
ни від 27 лютого 2009 р. № 1

3’2009  .  .  .  .  . 7

Коментар. Луспеник Д.Д. Нові орієнти
ри судової практики щодо захисту гіднос
ті, честі та ділової репутації

3’2009  .  .  .  . 14

Про призначення Першого заступника  
Голови Верховного Суду України
Постанова Пленуму Верховного Суду Украї-
ни від 12 червня 2009 р. № 3

7’2009  .  .  .  .  . 3

Про обрання судді до складу Президії Вер
ховного Суду України 
Постанова Пленуму Верховного Суду Украї-
ни від 12 червня 2009 р. № 4

7’2009  .  .  .  .  . 3

Про застосування норм цивільного про
цесуального законодавства, що регулюють 
провадження у справі до судового розгляду
Постанова Пленуму Верховного Суду Украї-
ни від 12 червня 2009 р. № 5

7’2009  .  .  .  .  . 4

Коментар. Ярема А.Г., Луспеник Д.Д. По
станова Пленуму направлена на створен
ня необхідних умов для правильного, спра
ведливого, неупередженого судового роз
гляду упродовж розумних строків: основні 
аспекти

7’2009  .  .  .  .  . 9

Про деякі питання, що виникають у судо
вій практиці при прийнятті до проваджен
ня адміністративних судів та розгляді ними 
адміністративних позовів до судів і суддів 
Постанова Пленуму Верховного Суду Украї-
ни від 12 червня 2009 р. № 6

7’2009  .  .  .  . 10

СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК МАТЕРІАЛІВ, 
ОПУБЛІКОВАНИХ У «ВІСНИКУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ» У 2009 РОЦІ
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Про внесення змін та доповнень до поста
нови Пленуму Верховного Суду України від 
24 жовтня 2003 року № 7 «Про практику при
значення судами кримінального покарання» 
Постанова Пленуму Верховного Суду Украї-
ни від 12 червня 2009 р. № 8

7’2009  .  .  .  . 11

Про застосування норм цивільного про
цесуального законодавства при розгляді 
справ у суді першої інстанції
Постанова Пленуму Верховного Суду Украї-
ни від 12 червня 2009 р. № 2

8’2009  .  .  .  .  . 3

Коментар. Ярема А.Г., Луспеник Д.Д. На
лежна судова процедура — важлива складова 
 доступності правосуддя у цивільних справах

8’2009  .  .  .  . 13

Про практику застосування судами Украї
ни законодавства у справах про злочини 
проти безпеки виробництва
Постанова Пленуму Верховного Суду Украї-
ни від 12 червня 2009 р. № 7

8’2009  .  .  .  . 15

Про судову практику розгляду цивільних 
справ про визнання правочинів недійсними 
Постанова Пленуму Верховного Суду Украї-
ни від 6 листопада 2009 р. № 9

12’2009  .  .  .  . 3

Про судову практику у справах про злочи
ни проти власності 
Постанова Пленуму Верховного Суду Украї-
ни від 6 листопада 2009 р. № 10

12’2009  .  .  .  . 9

Про внесення доповнення до постанови Пле
нуму Верховного Суду України від 24 жовтня 
2003 року № 7 «Про практику призначення 
судами кримінального покарання» 
Постанова Пленуму Верховного Суду Украї-
ни від 6 листопада 2009 р. № 11

12’2009  .  .  . 16

СУДОВА ПРАКТИКА
Рішення у цивільних справах

1’2009  .  .  .  . 8 5’2009  .  .  .  . 7 9’2009  .  .  .  . 3
2’2009  .  .  .  . 4 6’2009  .  .  .  . 7 10’2009  .  . 14
3’2009  .  .  . 16 7’2009  .  .  . 14 11’2009  .  .  . 6
4’2009  .  .  . 24 8’2009  .  .  . 24 12’2009  .  . 23

Рішення в адміністративних справах

1’2009  .  .  . 11 5’2009  .  .  . 10 9’2009  .  .  .  . 7
2’2009  .  .  .  . 7 6’2009  .  .  . 10 10’2009  .  . 19
3’2009  .  .  . 19 7’2009  .  .  . 16 11’2009  .  . 10
4’2009  .  .  . 26 8’2009  .  .  . 29 12’2009  .  . 26

Рішення у господарських справах

1’2009  .  .  . 15 5’2009  .  .  . 12 9’2009  .  .  . 11
2’2009  .  .  . 10 6’2009  .  .  . 12 10’2009  .  . 22
3’2009  .  .  . 21 7’2009  .  .  . 18 11’2009  .  . 12
4’2009  .  .  . 29 8’2009  .  .  . 31 12’2009  .  . 28

Рішення у кримінальних справах

1’2009  .  .  . 19 5’2009  .  .  . 15 9’2009  .  .  . 14
2’2009  .  .  . 15 6’2009  .  .  . 14 10’2009  .  . 24
3’2009  .  .  . 23 7’2009  .  .  . 21 11’2009  .  . 16
4’2009  .  .  . 31 8’2009  .  .  . 33 12’2009  .  . 31

СУДОВА ПРАКТИКА І ПРОБЛЕМИ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
Лічман Л.Г. Підвищення ефективності пра
возастосування в контексті строків розгля
ду цивільних справ

3’2009  .  .  .  . 43

Шаповалова О.А. Диференціація кримі
нальної відповідальності за злочини у сфе
рі господарської ді яльності за допомогою 
кваліфікуючих ознак

6’2009  .  .  .  . 24

Сліпченко С.О., Кройтор В.А. Дія норм 
цивільного законодавства про набувальну 
давність у часі

7’2009  .  .  .  . 34

Романюк Я.М. Момент вчинення правочи
ну та його правове значення

8’2009  .  .  .  . 36

Шевченко Т.В., Бортновська З.П., Солот-
кий С.А. До питання про докази у кримі
нальному судочинстві

11’2009  .  .  . 24

У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
Практика розгляду судами цивільних справ 
про визнання правочинів недійс ними

1’2009  .  .  .  . 22

Практика розгляду судами справ про зло
чини проти власності

2’2009  .  .  .  . 19

Судова практика з питань кваліфікації 
пов торності та сукупності злочинів (стат
ті  32, 33, 35 Кримінального кодексу Украї
ни) (Частини 1, 2)

3’2009  .  .  .  . 26 
4’2009  .  .  .  . 34

Судова практика розгляду криміналь
них справ про службові злочини з озна
ками корупційних діянь (статті 364, 365 та 
368 Кримінального кодексу України), а та
кож справ про адміністративну відпові
дальність за порушення вимог Закону від 
5 жовтня 1995 р . «Про боротьбу з коруп
цією» (Частини 1, 2)

6’2009  .  .  .  . 17 
7’2009  .  .  .  . 24

Практика розгляду судами справ, пов’я
заних із позбавленням батьківських прав, 
поновленням батьківських прав, усинов
ленням, установленням опіки та піклуван
ня над дітьми

9’2009  .  .  .  . 18

Практика застосування судами Закону 
України «Про третейські суди»  

10’2009  .  .  . 27

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ЗАКОНОДАВСТВА
Ярема А.Г. Система способів захисту ци
вільних прав судом  

12’2009  .  .  . 34

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР 
Зайцев О.В. Науковопрактичний комен
тар до ст . 20 «Обмежена осудність» Кримі
нального кодексу України

4’2009  .  .  .  . 41

СУДОВА СТАТИСТИКА
Аналіз стану здійснення судочинства суда
ми загальної юрисдикції в 2008 р .

5’2009  .  .  .  . 19

У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ  
З ПРАВ ЛЮДИНИ
Справа «Рякіб Бірюков проти Росії» . Рішен
ня від 17 січня 2008 р . 

2’2009  .  .  .  . 32
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Справа «Раманаускас проти Литви» . Рішен
ня від 5 лютого 2008 р .

3’2009  .  .  .  . 35

Справа «Жогло проти України» . Рішення 
від 24 квітня 2008 р .

3’2009  .  .  .  . 35

Справа «Яременко проти України» . Рішен
ня від 12 червня 2008 р .

3’2009  .  .  .  . 41

Справа «Надточій проти України» . Рішен
ня від 15 травня 2008 р .

6’2009  .  .  .  . 29

Справа «Луценко проти України» . Рішення 
від 18 грудня 2008 р .

6’2009  .  .  .  . 30

Справа «Абрамян проти Росії» . Рішення 
від 9 жовтня 2008 р .

9’2009  .  .  .  . 29

Справа «Ісмаїлов проти Росії» . Рішення від 
6 листопада 2008 р .

11’2009  .  .  . 19

ПРОБЛЕМИ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ
Хавронюк М.І., Мироненко С.Ф. Чи по
трібні Україні мирові суди? 

5’2009  .  .  .  . 35

Ольховський Є.Б. Окремі питання рефор
мування судочинства і судоустрою 

7’2009  .  .  .  . 40

Константий О.В. Щодо проблеми реаліза
ції принципу верховенства права у сфері 
діяльності судової влади в Україні

8’2009  .  .  .  . 41

Рекомендація № R(2000)2 Комітету Мініст рів 
Ради Європи державамчленам про  перегляд 
та відновлення провадження в певних спра
вах на національному рівні за результатами 
рішень Європейського суду з прав людини

9’2009  .  .  .  . 32

НА ДОПОМОГУ СУДДІ
Гнатенко А.В., Луспеник Д.Д. Деякі особ
ливості застосування судами заходів забезпе
чення позову при розгляді цивільних справ

5’2009  .  .  .  . 42

ТОЧКА ЗОРУ
Присяжнюк Т.І. Завдання кримінального 
права: проблеми та перспективи

1’2009  .  .  .  . 35

Дудоров О.О., Мельник М.І. Використан
ня автономних захисних засобів: пробле
ми кримінальноправової оцінки заподіян
ня шкоди

1’2009  .  .  .  . 38

Лужанський А.В. Об’єднання громадян як 
суб’єкти звернення у цивільному процесі 
України

1’2009  .  .  .  . 44

Рябченко О.П. Сутність адміністратив но
господарських санкцій

2’2009  .  .  .  . 37

Ющенко Т.В. Дискреційні повноваження 
суддів та їх роль у цивільному процесі

2’2009  .  .  .  . 41

Хливнюк А.М. Щодо поняття «судова 
влада» 

4’2009  .  .  .  . 45
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Причини пробуксовування судової реформи в Україні, пробле-
ми з  фінансуванням судів, забезпечення прав людини у виборчих пе-
регонах  — питання, що розглядалися під час зустрічі представників 
Верховного Суду України та представників Комітету Парламентської 
Асамблеї Ради Європи (далі — ПАРЄ) з питань дотримання обов’язків та 
зобов’язань державами-членами Ради Європи (Моніторингового комі-
тету) 8 грудня 2009 р. 

Перший заступник Голови Верховного Суду України Петро Пилипчук, 
подякувавши гостям за бажання зустрітися з представниками суддів-
ського корпусу України і за співпрацю, яка триває упродовж кількох ро-
ків, зауважив, зокрема, що, на жаль, від часу останньої зустрічі з пред-
ставниками Моніторингового комітету ПАРЄ в Україні вирішено далеко 
не всі проблеми, що обговорювалися, як на загальнодержавному рівні, 
так і на рівні судової влади. 

У свою чергу співдоповідач Комітету Рената Вольвенд зізналася, що 
з часу минулих відвідин України і після низки теперішніх зустрічей у неї 
значно поменшало оптимізму щодо реальності тих кроків, які Україна 
має здійснити у рамках дотримання своїх зобов’язань. Це стосується 
і ходу судової реформи, адже, зауважила пані Вольвенд, важко зрозумі-
ти, чому вона знову «повисла у повітрі». 

Відповідаючи на запитання, перший заступник Голови Верховного 
Суду України констатував, що український законодавець не чує голосу 

суддівського корпусу про подальші кроки у напрямі завершення судо-
вої реформи. Законопроект «Про судоустрій та статус суддів», прихиль-
ники якого видають його за рішучий крок у плані реформування судо-
устрою, насправді жодного відношення до судової реформи не має. Він 
містить концептуальні положення, що не узгоджуються з Конституцією 
України, міжнародними стандартами, рішеннями Конституційного Су-
ду  України, Концепцією вдосконалення судівництва, рекомендаціями 
Венеціанської комісії. Реалізація цього законопроекту, наголосив Петро 
Пилипчук, може призвести до суттєвих негативних наслідків: загострен-
ня й посилення існуючих руйнівних процесів у сфері правосуддя та 
знищення його засад, подальше віддалення правосуддя від людей, уне-
можливлення оперативного судового захисту прав та свобод людини і 
громадянина, зниження рівня незалежності суддів і самостійності судів, 
потягне необґрунтовані, але колосальні бюджетні витрати. 

Петро Пилипчук висловив сподівання, що із завершенням черго-
вої політичної кризи в Україні Верховна Рада України врахує, нарешті, 
бачення суддями того, як має відбуватися судово-правова реформа в 
Україні. 

Сторони обговорили також стан здійснення судочинства адмі ні ст-
ративними судами в Україні, виконання Україною рішень Євро пейського 
суду з прав людини і роль у цьому Верховного Суду України, дотримання 
прав людини під час президентських виборів 17 січня 2010 р. 

Наприкінці листопада у Верховному Суді України відбулася зу   стріч 
представників цього Суду з Президентом Міжнародної асоціації юрис-
тів (IBA) паном Фернандо Пелаз-П’єром та членами цієї організації — 
Томашем Вардинські, Генріком Хагом, співголовою Європейського 
форуму ІВА, представником російської юридичної фірми «Ал Руд» 
Василем Рудоміно, а також Президентом Асоціації правників України 
Сергієм Конновим. 

Від Верховного Суду України у заході взяли участь заступники голо-
ви Ради суддів України Олександр Волков та Василь Гуменюк, заступник 
керівника апарату–начальник правового управління Микола Хавронюк, 
а також в.о. начальника відділу міжнародного співробітництва Оксана 
Гунько. 

Фернандо Пелаз-П’єр повідомив, що IBA є провідною всесвітньою 
організацією, яка об’єднує 35 тис. індивідуальних членів та 197 асоціацій 
правників та правових товариств з усього світу. У її складі функціонує 
Інститут прав людини (IBAHRI), що сприяє захисту та дотриманню прав 
людини відповідно до принципу верховенства права і допомагає збері-
гати незалежність судової влади і фахівців у галузі права в усьому світі. 
Наслідком цього першого візиту представників IBA в Україну, на думку 
Фернандо Пелаз-П’єра, стане розвиток ефективного співробітництва з 
українськими правниками. 

У свою чергу Олександр Волков констатував наявність певних проб-
лем у здійсненні судово-правової реформи в Україні, зазначивши, що 
однією із основних є відсутність ефективного механізму законодавчого 
забезпечення незалежності суддів, який би відповідав визнаним стан-
дартам, закріпленим, наприклад, у Рекомендації Ради Європи № (94)12 
«Незалежність, дієвість та роль суддів» і Бангалорських принципах по-
ведінки суддів. На його думку, вирішення цих проблем потребує спіль-
них зусиль представників як судової і законодавчої влади, так і громад-
ських організацій. Серед основних напрямів можливої співпраці з IBA 
Олександр Волков назвав обмін досвідом у навчанні та доборі суддів. 

Торкнувшись теми захисту прав юристів, Микола Хавронюк заува-
жив, що допомога ІВА може стосуватися запровадження мораторію на 
притягнення судді до відповідальності на період виборчих перегонів. 

Детальніше на питаннях співробітництва зупинився Василь 
Гуменюк. Він, зокрема, запропонував започаткувати обмін досвідом на 
рівні ІВА та громадських організацій України, співпрацю між Верховним 
Судом України та ІВА у сфері визначення критеріїв добору суддів, підви-
щення кваліфікації суддів та інших правників. 

На завершення сторони відзначили необхідність проведення спіль-
них зустрічей та висловили сподівання на довготривалу та продуктивну 
співпрацю. 



Вісник Верховного Суду України 
Періодичність —12 номерів  на  рік 
Передплатний  індекс — 40358

В офіційному науково-практичному виданні публіку-
ються нові роз’яс нення Пленуму Верховного Суду України, до-
бірки витягів із судових рішень у цивільних, адміністративних, 
господарських, кримінальних справах, науково-практичні ко-
ментарі чинного законодавства, аналіз судової статистики та 
узагальнення судової практики, матеріали на допомогу судді 
з найбільш складних питань здійснення судочинства, практи-
ка Європейського суду з прав людини, дискусійні статті щодо 
проблем судово-правової  реформи і правотворчості.

Рішення Верховного Суду України 
Періодичність — 2 випуски на рік  
Передплатний  індекс — 40646

У збірнику публікуються судові рішення у 
 ци віль них, адміністративних, господарських, кри-
мінальних справах, розглянуті Верховним Судом 
України протягом певного періоду.

Кожне рішення супроводжується правовою 
позицією, в якій стисло викладено його основ ний 
зміст. Рішення систематизовані за формами судо-
чинства,  галузями законодавства та категоріями 
справ.

Індекс 40358

Триває передплата 
офіційних видань Верховного Суду України:

Докладніше про ці видання, їх тематику  
можна дізнатись у видавництві «Істина» за адресою:
04073 Київ 73, вул. Сирецька, 38.
Передплату можна оформити у відділеннях зв’язку протягом року.

Телефони: (44) 468–3131, 468–0999, 468–5973.
E-mail: istina_book@ukr.net


