
 
 

№ 1 (5) 2011  

 

Вісник 

ВИЩОЇ 
РАДИ 

ЮСТИЦІЇ 



Надіслані до редакції матеріали не рецензуються і не повертаються. Редакція залишає за 

собою право редагувати матеріали. Опубліковані статті відображають думку авторів і можуть 

не збігатися з позицією редакції. При використанні матеріалів посилання на видання є 

обов’язковим. 

© Вища рада юстиції 

© Національний універснитет  «Одеська юридична академія» 

2 «Вісник Вищої ради юстиції» № 1 (5) 2011  
 

 

ВІСНИК ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ 
ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ 

 

 
 

Рік заснування: 2009  

Завновники: Вища рада юстиції, Національний університет «Одеська юридична академія» 

 
ISSN 2222-4394 (Vìsnik Viŝoï radi ûsticìï) 

УДК 34 (051) 

ББК 67я5 

В 53 

 
Галузь науки: юридичні науки 

 

Анотація: Видання висвітлює діяльність Вищої ради юстиції, питання судоустрою, статусу суддів, хід 

судової реформи в Україні, засади конституційного ладу України, правозастосовну практику, а також 

загальні питання теорії і практики права. 
 

Періодичність: 4 рази на рік 

 

Рекомендовано до розміщення в мережі Інтернет Вченою радою Національного університету «Одеська 

юридична академія» 

 
Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова Президії ВАК України від 26 січня 2011 р. № 2-05/01 

 

Головний редактор: Колесниченко В.М., канд. юрид. наук 

Науковий редактор: Гончаренко О.В.,  канд. юрид. наук 

Відповідальний секретар: Бардаченко Л.М. 

Літературний редактор: Таращук О.С. 
Комп’ютерна верстка: Краснощок І.В. 

 

Адреса редакції: 04050, м. Київ, вул. Артема, 89 

Електронна адреса: bardachenko@vru.gov.ua 

Телефон: (044) 489-64-63 



«Вісник Вищої ради юстиції» № 1 (5) 2011 3 
 

 
ВІСНИК ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ № 1 (5) 2011  
ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ 
 

ВИДАЄТЬСЯ ЧОТИРИ РАЗИ НА РІК ЗГІДНО З НАКАЗОМ ГОЛОВИ ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ «ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

ЕЛЕКТРОННОГО ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ «ВІСНИК ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ» № 142/0/1-09 ВІД 29.12.2009 р. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 

 

1. КОЛЕСНИЧЕНКО Володимир Миколайович, Голова Вищої ради юстиції, кандидат 
юридичних наук (голова Редакційної колегії). 

2. БАНДУРКА Олександр Маркович, ректор Харківського національного університету 
внутрішніх справ, академік Національної академії правових наук України, доктор 
юридичних наук, професор, генерал-полковник міліції, Заслужений юрист України. 

3. ГЛУШКОВ Валерій Олександрович, завідувач спецкафедри № 1 Національної академії 
Служби безпеки України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист 

України. 
4. ГОНЧАРЕНКО Олександр Володимирович, керівник служби Голови Вищої ради 

юстиції, кандидат юридичних наук. 

5. ДОЛЕЖАН Валентин Володимирович, доктор юридичних наук, професор кафедри 
організації судових та правоохоронних органів Національного університету «Одеська 

юридична академія». 
6. ЗАВАЛЬНЮК Володимир Васильович, член Вищої ради юстиції, перший віце-

президент, проректор Національного університету «Одеська юридична академія», 
кандидат юридичних наук, професор. 

7. КІВАЛОВ Сергій Васильович, член Вищої ради юстиції, народний депутат України, 

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, Президент 
Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, 

професор, академік Академії педагогічних наук України, академік Національної 
академії правових наук України, Заслужений юрист України. 

8. ЛИСЕНКО Оксана Миколаївна, керівник прес-служби Вищої ради юстиції (секретар 

Редакційної колегії). 
9. ПОРТНОВ Андрій Володимирович, член Вищої ради юстиції, Радник Президента 

України – Керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації 
Президента України, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
конституційного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 

Заслужений юрист України. 
10.  РЯБЧЕНКО Олена Петрівна, професор кафедри управління, адміністративного права і 

процесу та адміністративної діяльності Національного університету Державної 
податкової служби України, доктор юридичних наук, професор. 

11.  СЕРЕДА Григорій Порфирович, ректор Національної академії прокуратури України, 

доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України, державний радник юстиції 
2 класу. 

12.  ЧАНИШЕВА Галина Іванівна, декан соціально-правового факультету Національного 
університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, 
академік Національної академії правових наук України. 

13.  ШАПОВАЛ Володимир Миколайович, член Вищої ради юстиції, Голова Центральної 
виборчої комісії, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної 
академії наук України, Заслужений юрист України. 

14.  ШИНКАР Олександр Іванович, керівник секретаріату Вищої ради юстиції. 

 
 



 

4 «Вісник Вищої ради юстиції» № 1 (5) 2011 
 

ВІСНИК ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ № 1 (5) 2011 
ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ 
 

ВИДАЄТЬСЯ ЧОТИРИ РАЗИ НА РІК ЗГІДНО З НАКАЗОМ ГОЛОВИ ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ «ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

ЕЛЕКТРОННОГО ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ «ВІСНИК ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ» № 142/0/1—09 ВІД 29.12.2009 р. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

ЗМІСТ 
 

АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ 

Прецедентна практика Європейського суду з прав людини і питання 
вдосконалення кримінального судочинства в Україні щодо захисту права 
на свободу та особисту недоторканність. Пошва Богдан Миколайович, суддя 

Верховного Суду України, Заслужений юрист України, член робочої групи з 
питань реформування кримінального судочинства при Президентові 
України ......................................................................................................................... 6 

СУДОВА ВЛАДА 

Про стратегічні напрями діяльності Національної школи суддів України 
щодо підготовки суддів. Мельник Микола Григорович, кандидат юридичних 

наук, доцент, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ....................... 40 

Судова правотворчість як засіб досягнення мети правосуддя. Малишев 

Борис Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та 

історії держави і права юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка ..................................................................... 47 

Судова реформа як частина правової реформи в Україні. Назаров Іван 

Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри організації 
судових та правоохоронних органів Національного університету «Юридична 

академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків ......................................... 63 

Актуальні питання притягнення суддів до відповідальності (частина 
перша). Гончаренко Олександр Володимирович, керівник cлужби Голови Вищої 
ради юстиції, кандидат юридичних наук ............................................................... 77 

Правові основи забезпечення безпеки суддів. Галайденко Тетяна Василівна, 

головний спеціаліст відділу підготовки матеріалів з питань дисциплінарної 
відповідальності суддів Вищої ради юстиції, здобувач кафедри організації 
судових та правоохоронних органів Національного університету «Одеська 

юридична академія» .................................................................................................. 93 

Народні засідателі та суд присяжних у цивільному процесі: історія і 
сучасність. Яценко Ніна Григорівна, аспірант кафедри правосуддя Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка ......................................... 109 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

Вирішення адміністративних справ щодо надання притулку в Україні. 
Смокович Михайло Іванович, суддя Вищого адміністративного суду України, 

секретар Пленуму Вищого адміністративного суду України ........................... 119 



 

«Вісник Вищої ради юстиції» № 1 (5) 2011 5 
 

Основні принципи протидії корупції. Шевченко Олександр Васильович, 

заступник голови апеляційного суду Київської області ...................................... 129 

Перспективи вдосконалення національного законодавства у сфері 
протидії торгівлі людьми та дітьми, дитячої проституції і порнографії: 
порівняльно-правовий аналіз законопроектів. Бортницька Леся 

Володимирівна, радник Голови Вищої ради юстиції ........................................... 134 

Щодо питань законодавчого врегулювання підстав звернення органів 
внутрішніх справ України до адміністративного суду. Шалагінова 

Анастасія Володимирівна, помічник судді Донецького окружного 

адміністративного суду, аспірант кафедри адміністративного права та 

адміністративної діяльності Донецького юридичного інституту Луганського 

державного університету внутрішніх справ ім. Є.О. Дідоренка .................... …149 

Медіація – альтернативне вирішення спорів. Белінська Ольга 

Володимирівна, головний спеціаліст відділу правової експертизи та 

представництва Вищої ради юстиції в судах ...................................................... 158 

Законність і обґрунтованість нотаріальних актів. Фурса Світлана 

Ярославівна, доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри 

правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Лисенко Любов Сергіївна, аспірант кафедри правосуддя Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка ......................................... 174 

Договір управління майном безвісно відсутньої особи: матеріальний 
аспект, порядок та процедура нотаріального посвідчення. Зинов’єва Анна 

Василівна, помічник судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних та кримінальних справ, здобувач кафедри правосуддя Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка ......................................... 186 

Фіксація нотаріального процесу технічними засобами як одна із умов його 
достовірності. Білозерська Євгенія Іванівна, аспірант кафедри правосуддя 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка ...................... 200 

ПРАКТИЧНА РОБОТА СУДУ 

Успішний досвід адміністрування апеляційного суду Івано-Франківської 
області. Лущак Надія Іванівна, суддя Тлумацького районного суду Івано-

Франківської області (керівник апарату апеляційного суду Івано-Франківської 
області 2003-2010 рр.) ............................................................................................ 207 

АКТИ ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ 

Рішення Вищої ради юстиції від 7 червня 2010 р. № 460/0/15-10 ................ 216 



АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ 
 

6 «Вісник Вищої ради юстиції» № 1 (5) 2011 
 

 

Прецедентна практика Європейського суду з прав людини 

і питання вдосконалення кримінального судочинства в 

Україні щодо захисту права на свободу та особисту 

недоторканність 

 

Пошва Богдан Миколайович,  

суддя Верховного Суду України, 

Заслужений юрист України,  

член робочої групи з питань реформування кримінального 

судочинства при Президентові України 
 

 

УДК 342.721(477):341.645 

Європейський вибір України, проголошений на найвищому політичному 

рівні, потребує серйозних зусиль та істотних змін у правовій системі держави 

для досягнення цієї мети. 

Вирішення питання побудови системи захисту конституційних прав і 

свобод людини в Україні як за формою, так і за змістом на європейському рівні, 

хоча б стосовно мінімальних стандартів, що гарантуються Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі – Конвенція) і 

практикою Європейського суду з прав людини (далі – Суд), і є підтвердженням 

цього вибору (17 липня 1997 року Верховна Рада України ратифікувала 

Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року – 

прим. автора).
 

Нагальність реформування на згаданих засадах системи органів 

кримінальної юстиції є не тільки складовою зобов’язання нашої держави перед 

Радою Європи [1] і подальших євроінтеграційних процесів (з 10 лютого 2011 

року введено безвізовий режим для громадян України і держави Ізраїль – прим. 

автора), але й побудови демократичної, правової держави [2], як це зазначено у 

статті 1 Конституції України (далі – Конституція). Уже приблизно через рік 

Україна тимчасово стане домівкою для сотень тисяч спортивних уболівальників 

– громадян інших держав, чиї правові системи гарантують високий рівень 

захисту прав і свобод кожного. 
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Тому протягом неймовірно короткого періоду часу для таких реформ 

національні органи кримінальної юстиції і суди України повинні забезпечити 

дотримання конституційних прав і свобод людини, серед яких особливе місце 

займає право на свободу та особисту недоторканність, на такому ж рівні, як 

вони гарантуються Конвенцією і практикою Суду. 

Передумовою цього є ухвалення парламентом 17 липня 1997 р. Закону 

України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основоположних свобод 

людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до 

Конвенції» № 475/97-ВР (далі – Закон України від 17 липня 1997 р.                       

№ 475/97-ВР), у пункті 1 якого зазначено, що Україна «повністю визнає на своїй 

території дію статті 46 Конвенції щодо визнання обов’язковою і без укладення 

спеціальної угоди юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх 

питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції» [3].  

Додатковою аргументацією на користь такого висновку є положення 

частини 4 ст. 55 Конституції про те, що «кожен має право після використання 

всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і 

свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій», членом або учасником яких є Україна; ст. 26 

Віденської конвенції «Про право міжнародних договорів» від 23 травня 1969 р. 

(ратифікована Україною 14 травня 1986 р. у складі СРСР), у якій зазначено: 

«Кожен чинний договір є обов’язковим для його учасників і повинен 

добросовісно виконуватися»; ст. 27 цієї ж конвенції говорить: «Учасник не 

може посилатися на положення свого внутрішнього права як на виправдання для 

невиконання ним договору»; а також підпункти (а) та (б) п. 3 ст. 31 Конвенції, в 

яких спеціально наголошується на тому, що разом із текстом міжнародного 

договору враховується практика його застосування та тлумачення, якщо на це є 

згода сторін договору. 17 липня 1997 року Верховна Рада України, 

ратифікувавши Конвенцію, дала таку згоду.  

На переконання Президента Академії правових наук України, відомого 

науковця В. Тація, цим «Україна ще раз підтвердила незворотність та 

остаточність нових підходів у галузі прав людини, що були проголошені з 

прийняттям Конституції» [4, с. 48]. 
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За змістом статті 5 право на свободу та особисту недоторканність включає в 

себе такі елементи: 

- свобода від свавільного арешту та затримання; 

- позбавлення волі тільки на підставі «закону»; 

- право бути повідомленим про причини арешту; 

- право на судовий контроль за арештом та затриманням; 

- право та можливість оспорити законність арешту та затримання; 

- право на компенсацію за незаконність арешту та затримання. 

Таким чином, ст. 5 Конвенції доповнює систему правового захисту 

недоторканності особи, куди входять також положення статей 2, 3 і 4 

Конвенції. Як зазначено у Рішенні Суду у справі «Гарькавий проти України» 

від 18.02.2010 р., «це право є найважливішим у демократичному суспільстві у 

розумінні Конвенції». При цьому Суд посилається на рішення у справах «де 

Вільде, Оомс і Версіп проти Бельгії» від 18 червня 1971 року (п. 65) та 

«Вінтерверп проти Нідерландів» від 24 жовтня 1979 року, як на підтвердження 

незмінності цінності цього права.  

Як у справі «Вікс проти Сполученого Королівства» від 2 березня 1987 р. 

(п. 40), так і в справі «Гарькавий проти України» від 18 лютого 2010 р. Суд 

підтверджує, що кожен має право на захист цього права, що означає, що особа 

не може бути позбавлена або не може позбавлятися свободи, крім випадків, 

встановлених у п. 1 ст. 5.  

Зазначаючи, що «цей перелік винятків є вичерпним, і лише вузьке їх 

тлумачення відповідає цілям цього положення, а саме — гарантувати, що 

нікого не буде свавільно позбавлено свободи», Суд послідовно захищає це 

право особи у справах «Енгель та інші проти Нідерландів» від 8 червня 1976 р. 

(п. 58), «Лабіта проти Італії» № 26772/95 (п. 170) і «Куінн проти Франції» від 

22 березня 1995 (п. 42) і «Амур проти Франції» від 25 червня 1996 р. (п. 42) і 

тепер у 2010 р. у справі «Гарькавий проти України», як таке, що «становить 

основну ідею, яка лежить в основі всіх політичних режимів, що дотримуються 

принципів верховенства права» [5]. 

Отже, на прикладі справи «Гарькавий проти України», а також більше 

десятка інших справ проти України, у яких встановлено порушення ст. 5, Суд 



АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ 
 

«Вісник Вищої ради юстиції» № 1 (5) 2011 9 
 

підтвердив не тільки єдність оцінки природно-правового характеру прав 

людини, незалежно від того, в Україні, Італії, Франції чи Сполученому 

Королівстві вони порушуються, а й «непорушність» і «невідчужуваність» цих 

прав, оскільки вони не надаються державою, а тому не можуть бути нею 

забрані та скасовані. 

Відзначаючи процесуальний характер цих прав у кримінально-правовій 

процедурі, науковці, які стоять на позиції природного походження прав людини 

[6, с. 16], водночас розглядають їх як «матеріальні права конституційного 

рівня» [7, с. 180].  

Так відомий український науковець С. Шевчук на підтвердження такого 

підходу наводить визначення Конституційного Суду Словенії, згідно з яким 

«предметом кримінального процесу є матеріальні конституційні права особи» 

[7, с. 39]
 
, яких дотримуються і багато інших демократичних країн. 

Конституція України також увібрала в себе визнані світом стандарти 

основних міжнародно-правових актів у галузі захисту прав людини, таких як 

Загальна декларація прав людини 1948 року, Конвенція та ін., серед яких є 

захист права на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конституції). 

Одночасно передбачено аналогічні умови обмеження цього права «тільки на 

підставах та в порядку, встановлених законом». 

Після закінчення у 2001 році дії Розділу XV Перехідних положень до 

Конституції України (п. 13) законодавцем було встановлено судовий контроль 

за арештом, триманням під вартою і затриманням осіб, підозрюваних у 

вчиненні злочину, а також порядок проведення огляду та обшуку житла або 

іншого володіння особи. 

Отже, формуючи механізм захисту конституційних прав особи у 

кримінальному судочинстві, Верховна Рада України виходила із закріпленого у 

ст. 3 Конституції положення, що «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю» [2], а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою 

діяльність; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави (ст. 1, частини перша, друга ст. 3 Конституції України). 
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З цією метою від органу прокуратури, який приймав рішення про взяття 

особи під варту і продовження строків її утримання, одночасно будучи 

стороною обвинувачення у кримінальній справі і зв’язаним з результатами її 

розслідування, зазначені обмеження конституційних прав було передано суду 

як органу, незалежному від такої діяльності. 

Передбачені ст. 29 Конституції такі повноваження суду у КПК України 

було регламентовано Законом № 2533-ІІІ від 21 червня 2001 р.  

Верховним Судом України (далі – ВСУ) спільно з представництвом Ради 

Європи в Україні, ОБСЄ, Центром суддівських студій та з іншими 

міжнародними організаціями з 2001 по 2003 роки було реалізовано низку 

навчальних програм для суддів, прокурорів, адвокатів з метою вивчення прав та 

основоположних свобод, що захищаються Конвенцією і Судом, Пленумом ВСУ 

дано роз’яснення процедур зі згаданих питань [9], проте забезпечення права 

осіб на свободу та особисту недоторканність, хоча б на рівні мінімальних 

стандартів, що гарантуються прецедентною практикою Суду, українськими 

судами досягнуто не було. 

Протягом останнього десятиліття Україна входить до п’ятірки держав, що 

лідирують за числом звернень до Суду.  

За даними Урядового уповноваженого у справах Європейського Суду з 

прав людини, станом на 28 жовтня 2010 року Суд виніс 41 рішення у справах 

проти України, якими констатується порушення ст. 5 Конвенції, серед яких     

10 рішень про порушення п. 1 (с) ст. 5 у зв’язку з відсутністю підстав тримання 

під вартою особи в місцях досудового тримання та п. 1 (f) і п. 4 ст. 5 за 

відсутності на той час у чинному КПК визначених законом процедур щодо 

екстрадиції.  

Отже, виникає питання: чому протягом майже 10 років українське 

судочинство не може досягнути рівня європейських стандартів? 

Перш за все, за оцінкою окремих науковців і практиків, яку поділяє і 

автор, причина полягає у підходах як до розуміння природи фундаментальних 

або основоположних прав і свобод людини, зокрема права на свободу та 

особисту недоторканність, так і способів їх обмеження. 
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Хоча ми маємо Конвенцію як міжнародний договір, який є частиною 

національного законодавства, із закріпленими у ній правами й 

основоположними свободами та «усталену прецедентну практику» Суду як 

правовий механізм захисту її положень, який визнано і ратифіковано одночасно 

з цим договором (п. 3 ст. 31 Віденської Конвенції) та Закон України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав 

людини» від 23 лютого 2006 р. (далі – Закон від 23.02.2006 р.), відповідно до 

положень ст. 17 якого «при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та 

практику Суду як джерело права» [10].  

Проте ні в чинному Законі України «Про судоустрій і статус суддів» від  

7 липня 2010 р. № 2453-VI [11] (ст. 54 Права і обов’язки судді), ні в аналогічній 

нормі попереднього закону, ні у ст. 17 Закону від 23.02.2006 р. не передбачено 

обов’язку судді (а не права) при розгляді справ застосовувати Конвенцію та 

практику Суду (зокрема у рішеннях щодо України), як це визначено ст. 46 

Конвенції та Законом України від 17 липня 1997 р. (№ 475/97-ВР). 

Однак головним стримуючим чинником для українських суддів, що 

призводить до «кризи легітимності» прецедентного права, на думку                  

С. Шевчука, є «відсутність системного бачення прецедентного права з прав 

людини, що створено як Європейським Судом з прав людини, так і судами 

інших юрисдикцій». Така ситуація значно ускладнюється «певною вилученістю 

правової системи України із загальноєвропейського контексту, а також й 

необізнаністю українських суддів із загальносвітовими тенденціями у сфері 

судового захисту прав людини» [7, с. 40].  

Таку думку С. Шевчука поділяють багато українських науковців, зокрема 

М. Буроменський [12, с. 62], Л. Луць, В.О. Навроцький, Д.В. Кухнюк, Б.В. 

Малишев, М.І. Сірий та ін. [13]. 

Незалежно від підходу до пізнання суті системного бачення 

прецедентного права з прав людини, створеного Судом, будь-якому практику 

необхідно зрозуміти зміст природно-правового походження прав людини, який 

ґрунтується на тому, що «право особи щодо іншої може бути як позитивного 

(тобто визначеного законом – курсив автора), так і морального характеру», 
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тобто таким, яке не надається державою, а є «непорушним» та 

«невідчужуваним» і не може бути забрано державою та скасовано. 

Для аналізу та визначення обов’язковості реалізації цього права з таких 

позицій, на думку С. Шевчука, «слід визначити його зміст, який повинен бути 

аргументований, виходячи з критеріїв справедливості, розумності, моральних 

цінностей. Адже тільки за таких умов моральні вимоги є обов’язковими в 

юридичному сенсі, оскільки перелік позитивно закріплених конституційних 

прав не є вичерпним (частина перша ст. 22 Конституції), тобто вони можуть 

бути «виведеними» та сформульованими з огляду на необхідність захисту 

певних інтересів правничими засобами» [7, с. 40]. 

Прикладом такого підходу, на думку відомого науковця і дослідника 

Конвенції і практики Суду Рабіновича П.М., може слугувати Рішення 

Конституційного Суду України від 29 грудня 1999 року щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) положень статей 24, 58, 59, 60, 93,  

190-1 Кримінального кодексу України (далі – КК України) в частині, що 

передбачає смертну кару як вид покарання.  

Передбачена згаданим Кодексом смертна кара застосовувалася протягом 

майже сорока років і виправданість її застосування не викликала жодних 

сумнівів ні у держави, ні у суспільства. Після проголошення Україною 

незалежності стаття 24 КК України хоча і зазнала деяких змін, однак норма про 

застосування смертної кари залишилася. У Конституції 1996 року (як, до речі, й 

у Конституції Української РСР 1978 року) застосування чи, навпаки, заборона 

смертної кари не були прямо передбачені.  

Конституційний Суд України (далі – КСУ) у ході розгляду цієї справи 

вдався до системного аналізу конституційних положень, результатом якого 

стали надзвичайно вагомі в умовах сьогодення аргументи проти застосування 

такого виду покарання (невід’ємність, невідчужуваність права людини на 

життя, неможливість його неконституційного скасування тощо, а також реалії 

практики правозастосування, дані кримінологічних досліджень, ймовірність 

судових помилок) [14, с. 157].  

На переконання Рабіновича П.М., державу в особі КСУ спонукало 

переглянути свою позицію щодо тієї ж статті Кримінального кодексу те, що 
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«відбулася істотна трансформація соціальної сутності держави, змінився 

домінуючий у суспільстві інтерес. Визнання людини, її життя та здоров’я, прав 

та свобод найвищою соціальною цінністю, поступове прилучення до 

загальнолюдських, гуманістичних правових здобутків, конституційно 

закріплена орієнтація на людину, а не на державу – все це і відображало 

об’єктивні зміни у самому суспільстві, в його практичній, політичній, 

ідеологічній, юридичній системах. Суттєвою обставиною стало й те, що 

Україна вже була членом Ради Європи, котра вимагає не вдаватися до такого 

виду кримінального покарання, як смертна кара» [15].  

Аналогічно оцінює наведений приклад і С. Шевчук, який зазначає, що у 

мотивувальній частині згаданого рішення «було застосовано принцип 

природного права – цілеспрямованості. Суттєва вимога природного права щодо 

позитивного законодавства є цільовою спрямованістю останнього, тобто воно 

має слугувати інструментом досягнення чітких, легітимних і суспільно 

визначених цілей. В противному разі позитивне право втрачає свою чинність. 

Ставити перед державою такі цілі – це вимога принципу правової держави». 

Ось чому, на його думку, КСУ у цьому Рішенні зазначив, «що за час існування 

інституту смертної кари в українському законодавстві, мета призначення 

смертної кари за вироком суду залишилась юридично не визначеною, а це не 

узгоджується зі статтями 1 і 3 Конституції України» [7, с. 45].  

Проте, на переконання С. Шевчука, «українські правники-позитивісти не 

визнають de facto прямої дії норм про права людини та основні свободи у так 

званих важких справах, коли ці норми не можуть застосовуватися судами 

безпосередньо, а потребують конкретизації шляхом прийняття законів, які 

визначають зміст цих прав та встановлюють обмеження на їх реалізацію» [7,    

с. 40].  

Прикладом позитивістського підходу до визначення права на свободу 

слова є переконання як науковців, так і практиків, «у зв’язку з прийняттям 

Закону України «Про свободу слова», конкретизувати положення частини 

першої статті 34 Конституції, оскільки без «конкретизуючого закону», воно не 

може бути захищене безпосередньо в суді» [7, с. 40].  
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Наслідком такого підходу до розуміння природно-правового походження 

прав людини і їх змісту є їх вилученість із судового процесу як таких, що не 

мають самостійного юридичного значення, без «конкретизуючого закону» і це 

тоді, коли частина третя ст. 8 Конституції прямо передбачає, що «норми 

Конституції є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту 

конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі 

Конституції України гарантується» [2]. 

Подібна ситуація має місце і в кримінальному процесі. Наприклад, щодо 

окремих випадків реалізації права на захист, передбаченого ст. 59 Конституції. 

Так, ст. 98 КПК чітко не регламентує порядку порушення кримінальної справи і 

на практиці, як правило, це залежить від професійного досвіду особи, яка 

ініціює розслідування. Через невірну оцінку приводів і підстав для порушення 

справи чи бажання якнайшвидше відрапортувати про розкриття злочину 

дізнавач або слідчий іноді справу про умисне вбиство при обтяжуючих 

обставинах (ст. 93 КК 1960 р.), за яке передбачено покарання у виді довічного 

позбавлення волі і при проведенні слідчих дій є обов’язкова участь захисника 

(ст. 45 КПК), розслідує як умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, 

внаслідок яких сталася смерть потерпілого (частина третя ст. 101 КК 1960 р.), 

тобто за менш тяжким обвинуваченням, яке обов’язкової участі захисника не 

вимагає. Отримавши у такий спосіб від особи явку з повинною у вчиненні 

умисного вбиства, її показання про таке як підозрюваного, а часто ще й 

підтвердження даних свідчень під час відтворення обстановки та обставин події 

без участі захисника, слідчий перекваліфіковує дії особи з частини третьої      

ст. 101 на ст. 93 КК 1960 р.  

Після перекваліфікації дій слідчий забезпечує обов’язкову участь 

захисника у подальшому розслідуванні та направляє справу до суду.  

«Конкретизуючого закону» чи норми КПК, які б забезпечували право 

особи на обов’язкову участь захисника, за наведених обставин розслідування 

справи, немає і формально право на захист не порушено. 

Суд, встановлюючи фактичні обставини справи про обвинувачення особи 

в умисному вбивстві при обтяжуючих обставинах (ст. 93 КК 1960 р.), не завжди 

звертає увагу на те, які були підстави для її порушення і на наявність ознак 
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якого злочину вони вказували та чи не було порушено при цьому прав 

підозрюваного на захист. У разі, коли фактичні обставини справи вказували на 

вчинення умисного вбивства (ст. 93 КК 1960 р.), наприклад, коли про це вже 

йшлося у явці з повинною, суди повинні давати оцінку зібраним доказам уже з 

урахуванням вимог ст. 45 КПК. 

Так ухвалою Верховного Суду України на спільному засіданні Судової 

палати у кримінальних справах та Військової судової колегії від 31 липня    

2009 р. при розгляді справи щодо Яременка О.В. було виключено з 

мотивувальної частини судових рішень національних судів посилання як на 

докази винуватості засудженого за епізодом умисного вбивства – явку з 

повинною та його показання як підозрюваного, здобутих органами досудового 

слідства за наведених вище обставин, після того, як Суд у своєму Рішенні від 

12 вересня 2008 р. визнав порушення пунктів 1 і 3 (с) ст. 6 Конвенції щодо його 

права на захист як обвинуваченого.  

Зазначене Рішення Суду у справі Яременка О.В., в силу прецедентного 

характеру та відповідно до вимог ст. 46 Конвенції, є обов’язковим і заміняє 

«конкретизуючий закон» щодо прямої дії статей 59 і 62 Конституції щодо права 

на захист, хоча до цього Рішення про застосування цих норм українськими 

судами мало епізодичний характер. 

При цьому судді іноді забувають, що ще до ухвалення Рішень КСУ, 

Пленум Верховного Суду України (далі – Пленум ВСУ), як на той час єдиний 

найвищий судовий орган держави, у Постанові від 1 листопада 1996 р. дав 

роз’яснення застосуванню Конституції при здійсненні правосуддя. 

Зокрема, у п. 2 згаданої Постанови сказано що «оскільки Конституція 

України, як зазначено в її ст. 8, має найвищу юридичну силу, а її норми є 

нормами прямої дії, суди при розгляді конкретних справ мають оцінювати зміст 

будь-якого закону чи іншого нормативно-правового акта з точки зору його 

відповідності Конституції і в усіх необхідних випадках застосовувати 

Конституцію як акт прямої дії. Судові рішення мають ґрунтуватись на 

Конституції, а також на чинному законодавстві, яке не суперечить їй. Суд 
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безпосередньо застосовує Конституцію у разі, коли правовідносини, що 

розглядаються судом, законом України не врегульовано»
*
. 

Згадану позицію ВСУ було підтримано КСУ у справі за зверненням 

жителів міста Жовті Води № 9-зп від 25 грудня 1997 р. про те, що «суд не може 

відмовити у правосудді, якщо громадянин України, іноземець, особа без 

громадянства вважають, що їх права і свободи порушені або порушуються, 

створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші 

ущемлення прав та свобод» [16]. Однак у реальному житті ці рішення 

застосовуються у виняткових випадках. 

У практиці сучасного судочинства, стверджує С. Шевчук, визнається так 

званий «третій шлях», коли основоположні права та свободи людини мають 

бути зафіксовані в конституційному тексті або тексті міжнародного договору з 

метою їх юридичного захисту та гарантій, але «зміст цих прав не може 

визначатися лише в текстах законів». Крім того, «обмеження, щодо здійснення 

цих прав та свобод, встановлені позитивним законодавством, повинні 

відповідати критеріям природного права – розумності, суспільної необхідності і 

пропорційності та не бути свавільними» [7, с. 28].  

Порівнюючи наведені підходи в оцінці основоположних прав та свобод 

людини, зокрема й права на свободу та особисту недоторканність, 

проголошеного як у ст. 5 Конвенції, так і в ст. 29 Конституції, та судової 

практики їх захисту, переконуємось у поки що позитивістському і вузько 

нормативному характері розуміння цього права в українському судочинстві, але 

аж ніяк не матеріального права конституційного рівня. 

З часу запровадження законодавцем судового контролю за 

конституційними правами особи у 2001 році у практиків і науковців до цього 

часу існують неоднозначні погляди на зміст права на свободу та особисту 

недоторканність, передбаченого частиною третьою ст. 29 Конституції.  

                                           
*
 Постановою Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні 
правосуддя» № 9 від 1 листопада 1996 р. Станом на 10 серпня 2000 р. у чинній редакції ст. 40 Закону України 

«Про судоустрій України» від 5 червня 1981 р. № 2022-Х (абзац 3 частини першої) було передбачено, що 

Верховний Суд України: «вивчає і узагальнює судову практику, аналізує судову статистику і дає керівні 
роз’яснення судам у питаннях застосування республіканського законодавства, що виникають при розгляді 
судових справ. Керівні роз’яснення Пленуму Верховного Суду України є обов’язковими для судів, інших органів 

і службових осіб, що застосовують закон, по якому дано роз’яснення», а тому положення даної постанови 

мають обов’язковий характер, як і рішення Конституційного Суду України.   
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Так, наприклад, у практиці розгляду судами подань про взяття затриманої 

особи під варту після перебігу 72-годинного строку немає єдності: одні судді 

відмовляють у розгляді подання з цих підстав, інші приймають рішення по суті 

подання. Певна частина як практиків, так і науковців вважають, що при 

вирішенні цього питання слід виходити зі змісту положень частини третьої     

ст. 29 Конституції, згідно з яким особа може утримуватись під вартою в 

порядку тимчасового запобіжного заходу протягом 72 годин. До сплину 

зазначеного часу обґрунтованість затримання має не тільки бути перевірено 

судом, а такій особі протягом цього часу має бути вручено вмотивоване 

рішення суду про тримання під вартою. Така ж правова позиція міститься у 

Рішенні КСУ у справі щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) абзацу восьмого п. 5 частини першої ст. 11 Закону України 

«Про міліцію» від 29 червня 2010 р. № 17-рп/2010 (п. 3.2) [17]. 

У противному разі зі сплином 72 годин затримана особа негайно 

звільняється. Дана конституційна норма є нормою прямої дії, однак на 

практику, що склалась, має значний вплив роз’яснення, дане у п. 5 постанови 

Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. зі змінами, в якому 

зазначено, що надходження до суду подання про взяття затриманої особи під 

варту після закінчення 72-годинного строку не є підставою для відмови в його 

розгляді. Здається, що відсутність одностайності у судовій практиці з цього 

питання обумовлена, передусім тим, що одні суди керуються частиною третьою 

ст. 29 Конституції, а інші – зазначеними роз’ясненнями Пленуму Верховного 

Суду. 

Торкаючись проблем захисту конституційних прав осіб, екс-голова КСУ 

В.Є. Скомороха зауважує, що в Україні «захист прав і свобод людини і 

громадянина здійснюється насамперед через процедуру офіційного тлумачення 

Конституції і законів України за зверненням фізичних та юридичних осіб 

(статті 42, 43 Закону України «Про Конституційний Суд України»). 

Неповнота реалізації цих прав, на думку автора, «традиційно пов’язується 

з відсутністю в Україні інституту конституційної скарги, внаслідок чого 

громадяни не можуть оскаржити конституційність законів України» [18, с. 491].  
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Як вважає суддя КСУ В. Кампо, наявність згаданого інституту «суттєво 

покращила б захист прав і свобод людини та громадянина й стала б серйозним 

сигналом для судової системи щодо її практичної переорієнтації з формального 

застосування закону до його впровадження з урахуванням загальнолюдських 

цінностей» [19]. На його думку, тільки «після цього судова система більш-

менш реально рухатиметься до своєї конституційної моделі, заснованої на 

засадах правової держави і верховенства права» [20]
 
. 

Однак, незважаючи на відсутність інституту конституційної скарги, 

можливості звернення до КСУ Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини щодо офіційного тлумачення статей Конституції, Суд у справі 

«Проніна проти України» від 18 липня 2006 р. з цього приводу зазначив, що «у 

правовій системі України, де фізична особа не має права індивідуального 

звернення до Конституційного Суду України, національні суди мають 

досліджувати питання відповідності нормативних актів Конституції і, якщо 

існує сумнів, звертатися з клопотанням про відкриття конституційного 

провадження» [20].  

У чинному Законі України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 

2010 р. № 2453-VI такий обов’язок покладено на пленуми вищих 

спеціалізованих судів (ст. 36), які повинні ініціювати звернення про відкриття 

конституційного провадження до ВСУ «у разі невизначеності в питанні про те, 

чи відповідає Конституції застосований закон або закон, який підлягає 

застосуванню в конкретній справі». 

До прийняття згаданого Закону від 7 липня 2010 р. № 2453-VI ВСУ у 

Постанові від 1 листопада 1996 р. роз’яснював, що таке рішення може 

прийняти суд першої, апеляційної чи касаційної інстанцій у будь-якій стадії 

розгляду справи, як, зокрема, це зробив апеляційний суд Запорізької області 

(голова В.В. Городовенко) у питанні щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень частин сьомої, дев’ятої п. 2 частини шістнадцятої 

ст. 236
8 КПК про оскарження постанови про порушення кримінальної справи, 

звернувшись з поданням до Пленуму ВСУ, а останній до КСУ [22], який і 

визнав неконституційними окремі положення цього закону.  
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Аналогічно вчинив Пленум ВСУ (у справі щодо заміни смертної кари 

довічним позбавленням волі) [23] і після Рішення КСУ [24] за цим поданням 

зняв проблему сотень скарг, які з 2000 року періодично надходили до 

Президента України, Уповноваженого ВР з прав людини, ВСУ щодо 

неправильного застосування судами покарання у виді довічного позбавлення 

волі до осіб, засуджених до смертної кари чи довічного позбавлення волі за 

злочини, вчинені до визнання 29 грудня 1999 року КСУ покарання у виді 

смертної кари неконституційним. 

Отже, наведені суперечності у практиці застосування судами положень 

частини третьої ст. 29 Конституції свідчать про відсутність оцінки його як 

матеріального права конституційного рівня і дають підстави для звернення до 

КСУ про офіційне тлумачення цієї конституційної норми і цим перелік підстав 

для такого тлумачення не вичерпується. 

Правова цінність актів КСУ, на переконання судді КСУ В. Кампо, полягає  

в тому, що вони «містять правові позиції, тобто обов’язкові для всіх суб’єктів 

права положення його актів (мотивувальної і резолютивної частини), що 

базуються на інтерпретації приписів Конституції і законів України та 

застосуванні норм і принципів Основного закону держави до оспорюваних 

актів і положень законодавства. На його думку, «мотивувальна частина, часом, 

має більше значення, ніж резолютивна, бо в ній можуть міститися положення, 

які суттєво доповнюють резолютивну частину» [20, с. 115].  

Так у Рішеннях у справі (про смертну кару) від 29 грудня 1999 року (п. 5 

абз. 3) і щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу 

восьмого п. 5 частини першої ст. 11 Закону України «Про міліцію» від             

29 червня 2010 р. № 17-рп/2010 (п. 3.2 абзацу 5) КСУ визначає правомірність 

обмеження конституційних прав особи позитивним законодавством залежно від 

мети, яка зазначена у конституційній нормі.  

Зокрема, у Рішенні (про смертну кару) її неконституційність поставлено в 

залежність від відсутності юридичного визначення «мети призначення смертної 

кари за вироком суду статтям 1 і 3 Конституції України», а в Рішенні від          

29 червня 2010 року правомірність обмеження права на свободу та особисту 

недоторканність, гарантованого ст. 29 Конституції, пов’язується з метою, 
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визначеною для такого обмеження у самій конституційній нормі – «у разі 

нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити» (п. 3.2      

абзацу 1) [2].   

Далі у мотивувальній частині цього Рішення зміст конституційного права 

затриманого конкретизовано «перевіркою компетентним судом не лише 

«додержання органами державної влади та їх посадовими особами норм 

процесуального права, на підставі яких проводилося затримання та 

«обґрунтованості підозри, яка стала підставою для затримання», а й «законності 

мети, з якою воно застосовувалося». При цьому «законність мети» затримання 

знову ж таки не може суперечити тій, яка зазначена у конституційній нормі. 

Якщо ж порівняти за змістом підстави обмеження права на свободу та 

особисту недоторканність у чинних процесуальних нормах КПК і визначену у 

ст. 29 Конституції мету, то можна побачити значно ширший перелік підстав у 

кримінально-процесуальному законі, ніж у конституційній нормі. 

Хоча норми КПК в частині підстав обмеження права на свободу та 

особисту недоторканність сьогодні формально відповідають вичерпному 

переліку п. 1 ст. 5 Конвенції, зміст самої ст. 29 Конституції в цій частині 

потребує внесення змін, оскільки він є значно вужчим в обсязі повноважень 

правоохоронних органів і судів, ніж це передбачено міжнародним договором.  

При внесенні змін до цієї конституційної норми для українського 

законодавця прийнятним був би досвід забезпення цього права у ст. 18 

Конституції Грузії, ст. 55 Конституції Російської Федерації, ст. 20 Конституції 

Литовської Республіки, ст. 34 Конституції Мальтійської Республіки та багатьох 

інших держав. 

Суд у справах «Гарькавий проти України» від 18 лютого 2010 р. (п. 63) і 

«Доронін проти України» від 19 лютого 2009 р. (пункти 54–56) підтвердив, що 

«особа не може бути позбавлена або не може позбавлятися свободи, крім 

випадків, встановлених у пункті 1 статті 5, перелік винятків яких є вичерпним, і 

лише вузьке їх тлумачення відповідає цілям цього положення, у той же час 

зазначив, що для судів першочерговим завданням є тлумачення та застосування 

національного права.  
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Крім очевидної потреби в офіційному тлумаченні ст. 29 Конституції, не 

менш важливою є потреба оцінки КСУ на відповідність Конституції 

(конституційності) самого кримінально-процесуального закону (норм КПК) як 

процедури гарантування права на свободу та особисту недоторканність, 

зокрема, щодо «якості закону» у розумінні п. 1 ст. 5 Конвенції. 

За оцінкою екс-голови ВСУ В.Т. Маляренка, кримінальний процес 

України побудований таким чином, що «за процесуально-правовою логікою всі 

процесуальні дії і висновки органів дізнання, слідчого, прокурора мають 

відбуватися у визначеній законом послідовності – вони існують до суду і для 

суду» [25].  

Що стосується норм КПК, які визначають порядок затримання, обрання 

запобіжного заходу у виді взяття під варту на стадії досудового слідства, 

конституційність яких мала б бути предметом розгляду КСУ є: частина шоста 

ст. 106, частина третя ст. 165-2 КПК щодо негайності звільнення затриманої 

особи, якщо протягом 72 годин з моменту затримання підозрюваного, 

обвинуваченого їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під 

вартою, то підставою для цього є не тільки неоднакова практика їх 

застосування, а й передбачення цими нормами взаємовиключних повноважень: 

- для органів дізнання, слідчого можливості затримання до 72 год. особи 

по підозрі у вчиненні злочину і для суду – у цей же термін перевірити 

законність затримання цієї особи і винесення вмотивованого рішення щодо 

взяття її під варту;  

- частин 5 і 8 статті 165-2 КПК щодо продовження строку затримання 

особи до 10 (15) діб без вирішення судом питання про взяття особи під варту, 

що, на думку науковців і практиків, прямо суперечить частині третій ст. 29 

Конституції, частині десятій ст. 106 КПК, що «затримання підозрюваного не 

може тривати більше 72 годин», та частині третій ст. 5 Конвенції. При цьому 

розгляд питання про можливість продовження строку затримання особи до      

10 (15) діб має відбуватися для необхідності додаткового вивчення даних 

про особу затриманого чи з’ясування інших обставин, які мають значення для 

прийняття рішення з цього питання, вже після того, як в межах 72 годин з 

моменту затримання, згідно з частиною третьою ст. 29 Конституції, частиною 
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третьою ст. 165-2 КПК повинно бути прийнято вмотивоване рішення суду про 

тримання особи під вартою. Положення частини восьмої ст. 165-2 КПК 

застосовуються у судовій практиці приблизно у 40–50% випадків також і з 

метою з’ясування обставин вчинення злочину, проведення слідчих дій або 

отримання їх результатів, які підтверджують причетність до злочину 

затриманого, що суперечить вимогам ст. 29 Конституції, ст. 5 Конвенції щодо 

мети, терміну дії судового рішення про продовження затримання та механізму 

його скасування до закінчення встановленого судом строку, можливості його 

апеляційного оскарження, оскільки це питання законодавчо не врегульовано, 

але суттєво обмежує права особи на свободу та особисту недоторканність і 

права на захист.  

Коли, згідно з положеннями частини п’ятої ст. 165-2 КПК суд приймає 

рішення про відмову в задоволенні подання про взяття під варту, то можна 

стверджувати, що особа протягом певного часу, на який продовжувався строк 

затримання для збору органом досудового слідства доказів обвинувачення (що 

суперечить меті обрання запобіжного заходу, передбаченій ст. 29 Конституції, 

частиною першою ст. 5 Конвенції і статтями 148, 150 КПК), була позбавлена 

свободи свавільно.  

Потребують оцінки щодо конституційності положення частини другої    

ст. 154-1 КПК (Застава), якою передбачено, що «у всіх випадках розмір застави 

не може бути меншим розміру цивільного позову, обгрунтованого достатніми 

доказами», що є головною перепоною у його застосуванні як альтернативного 

запобіжного заходу, на що звернув увагу Суд у справах «Єлоєв проти України», 

«Доронін проти України» та «Боротюк проти України». Підставами для оцінки 

КСУ є суперечність цього положення меті обрання запобіжного заходу, 

передбаченій ст. 29 Конституції, положенням статей 24 і 129 Конституції, 

статей 148, 150 і частини першої ст. 154-1 КПК). Крім того, відповідно до 

положень ст. 64 КПК характер і розмір шкоди, завданої злочином, є 

обставиною, що підлягає доказуванню у кримінальній справі та яку згідно з 

вимогами ст. 328 КПК суд тільки при постановленні обвинувального вироку, 

залежно від доведеності підстав і розміру цивільного позову, задовольняє його 

повністю або частково чи відмовляє в ньому. Таке положення частини другої 
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ст. 154-1 КПК не відповідає конституційним принципам рівності і 

справедливості, з яких, як зазначив КСУ у Рішенні від 22 вересня 2005 р. № 5-

рп/2005 у справі про постійне користування земельними ділянками, «випливає 

вимога визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не 

може забезпечити її однакове застосування, що не виключає необмеженості 

трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі» 

(абзац 2 пп. 5.4 п. 5 мотивувальної частини) і аж ніяк не може бути такою, 

виходячи з якої особа може, як це передбачено частиною четвертою ст. 5 

Конвенції, п. 3 ст. 9 Міжнародного Пакту про громадянські і політичні права, 

ратифікованого Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII 

від 19 жовтня 1973 р.), гарантувати свою явку до суду. 

Особливо потребує перевірки щодо конституційності положення частин 

п’ятої і восьмої ст. 156 КПК (строки тримання під вартою), якими передбачено, 

що строки тримання під вартою під час досудового слідства закінчуються в 

день надходження справи до суду і в разі відкликання справи із суду 

прокурором на підставі ст. 232 КПК перебіг цих строків поновлюється з дня 

надходження справи до прокурора.  

Передбачення настання закінчення строків тримання під вартою під час 

досудового слідства в день надходження справи до суду (частина п’ята ст. 156 

КПК) може співпадати із попередньо визначеним у рішенні суду строком про 

таке. Однак закон не вимагає вмотивованого рішення суду про поновлення 

строків утримання під вартою у разі відкликання справи із суду прокурором на 

підставі частини третьої ст. 232 КПК (частина дев’ята ст. 156 КПК), що дає 

обґрунтовані підстави вважати, що дані норми КПК суперечать ст. 29 

Конституції, що «ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою 

інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, 

встановлених законом» та частиною першою ст. 14 КПК (Недоторканність 

особи), що «ніхто не може бути заарештований інакше як на підставі судового 

рішення».  

Суд неодноразово звертав увагу на недосконалість чинного законодавства 

України і необхідність дотримуватися принципу правової визначеності, про що 

зазначив у Рішеннях у справах «Соловей і Зозуля проти України» від                 
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27 листопада 2008 р., «Доронін проти України» від 19 лютого 2009 р. та «Єлоєв 

проти України» від 6 листопада 2008 року і в останній справі (п. 1) підкреслив, 

що, хоча «законність», з точки зору національного закону, тримання під вартою 

є першорядним чинником, він не завжди є вирішальним. На додаток до цього 

Суду належить переконатися, що тримання під вартою протягом періоду, який 

розглядається, відповідало меті п. 1 ст. 5 Конвенції, яка полягає в недопущенні 

безпідставного позбавлення свободи. Суд також має з’ясувати, чи відповідає 

Конвенції сам національний закон і, зокрема, чи відповідають їй загальні 

принципи, які сформульовані в ньому чи випливають з нього (див. рішення у 

справі «Вінтерверп проти Нідерландів» (Winterwerp v. the Netherlands) від        

24 жовтня 1979 р., п. 45, серія А, № 33) [27]. 

Найважливіше питання ст. 156 КПК, яке потребує офіційного тлумачення 

КСУ, є визначення граничного строку тримання під вартою особи у випадку, 

зазначеному у частині восьмій цієї норми, «коли пред’явлення обвинуваченому 

та його захисникові матеріалів кримінальної справи з додержанням місячного 

терміну до закінчення граничного строку тримання під вартою виявилося 

недостатньо для ознайомлення з матеріалами справи», і можливості його 

продовження суддею апеляційного суду за поданням слідчого, прокурора без 

зазначення граничного терміну в сенсі частини другої. На переконання суддів, 

зазначене положення закону суперечить частинам другій і третій цієї ж статті, 

якою визначено як граничні строки тримання особи під вартою – до 18 місяців, 

та положенню про те, що «у кожному випадку неможливості розслідування 

справи у повному обсязі у строки, зазначені у частинах першій чи другій цієї 

статті (до 2 або до 18 місяців), і за відсутності підстав для зміни запобіжного 

заходу, справа може бути направлена до суду в частині доведеного 

обвинувачення».  

Такі ж вимоги щодо продовження строків тримання під вартою, у 

випадку повернення справи на додаткове розслідування, передбачено  

частиною 9 цієї статті, яке проводиться з урахуванням часу перебування 

обвинуваченого під вартою до направлення справи до суду в порядку і в межах, 

встановлених частиною другою цієї статті, тобто знову з урахуванням 

граничних строків до 18 місяців, а також положеннями частини сьомої цієї 
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статті, коли пред’явлення обвинуваченому та його захисникові матеріалів 

кримінальної справи з порушенням місячного терміну до закінчення 

граничного строку тримання під вартою, встановленого частиною другою цієї 

ж статті, то після його закінчення (сплину 18 місяців) обвинувачений підлягає 

негайному звільненню.  

Відсутність єдиної практики дотримання граничних строків тримання під 

вартою призводить до того, що до 2011 року особи з часу затримання і 

набрання вироком законної сили утримувалися під вартою 4 роки і 10 місяців 

25 днів (справа «Москаленко проти України»), «Лопатин і Медведський проти 

України» 3 роки і 4 місяці, «Єлоєв проти України», понад 2 роки «Доронін 

проти України», «Соловей і Зозуля проти України», «Боротюк проти України» 

2 роки і 11 місяців, як і в багатьох інших справах, які ще не оскаржені до Суду. 

Такої ж оцінки КСУ потребує частина третя статті 165-3 КПК, якою 

регулюються вимоги про прийняття рішення суддею щодо продовження строку 

тримання під вартою, згідно з яким суддя за «необхідності опитує 

обвинуваченого», «захисника, якщо він з’явився», після чого, залежно від 

наявності до того підстав, виносить постанову, що суперечить вимогам п. 4    

ст. 5 Конвенції щодо обов’язкової присутності утримуваної під вартою особи 

при здійсненні судового контролю за її перебуванням під вартою.  

Крім того, частиною другою статті 165-3 КПК передбачено строки 

внесення слідчим за погодженням з прокурором чи прокурором подання про 

продовження строку тримання особи під вартою до суду при продовженні 

строку тримання під вартою до чотирьох місяців – не пізніш як за п’ять діб; до 

де’вяти місяців – не пізніше п’ятнадцяти діб; до вісімнадцяти місяців – не 

пізніше двадцяти діб до закінчення строку тримання під вартою. Водночас дана 

норма не містить положення про право на оскарження строків тримання під 

вартою особою, яка перебуває під вартою чи її захисником після апеляційного 

перегляду постанови суду про обрання запобіжного заходу у виді взяття під 

варту та періодичність судового контролю за перебуванням особи під вартою, 

хоча п. 4 ст. 5 Конвенції передбачено беззастережне право «ініціювати 

провадження, в ході якого суд без зволікання встановлює законність 
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затримання і приймає рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним» 

[28].  

Так, Суд у справі «Фельдман проти України» від 8 квітня 2010 р. (п. 90) 

зазначив, що відсутність негайної реакції суду на осіб, що тримаються під 

вартою, щодо перегляду законності подальшого тримання (винесення рішення 

на 6 день після подання відповідної скарги) було визнано неналежним строком.  

Що стосується відсутності права особи порушити провадження щодо 

перевірки судом законності його триваючого позбавлення свободи для 

застосування примусових заходів медичного характеру, то Суд визначив, що 

таке провадження може бути порушене лише головним лікарем медичної 

установи (рішення «Горшков проти України»). 

Відсутність законодавчого регулювання щодо забезпечення негайного 

виконання рішення суду про скасування заходів примусового лікування, за 

яких особи продовжують декілька днів триматися у психіатричній лікарні в 

очікуванні надходження (поштою) відповідного рішення, Суд вказав, що 

«адміністративні формальності, пов’язані із звільненням, не можуть служити 

виправданням затримки, більше ніж на кілька годин» (рішення про скасування 

постанови про примусове лікування заявника у справі «Кучерук проти 

України» надійшло із суду до лікарні лише на дванадцятий день після набрання 

ним законної сили). 

Після закінчення досудового слідства і направлення прокурором 

кримінальної справи до суду з обвинувальним висновком або постановою про 

застосування примусових заходів медичного характеру питання дотримання 

конституційного права на свободу та особисту недоторканність не 

вичерпується, оскільки особа перебуває під вартою, після обрання щодо неї 

такого запобіжного заходу, з часу затримання аж до постановлення вироку чи 

постанови судом.  

Підтвердженням цьому є висновок Суду, що при «визначенні тривалості 

попереднього ув’язнення в контексті пункту 3 статті 5 Конвенції, період, який 

має братися до уваги, починається з дня, коли обвинуваченого взято під варту, і 

закінчується днем, коли за пред’явленим обвинуваченням винесено рішення, 
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навіть якщо його виніс суд першої інстанції (справа «Лабіта проти Італії»        

(п. 145 і 147).  

Кримінально-правова процедура після надходження справи до суду, з 

настанням чого зупиняється перебіг строків тримання під вартою, передбачена 

ст. 237 КПК, яка визначає питання, які з’ясовуються суддею при попередньому 

розгляді справи (згідно зі ст. 241 КПК відбувається «не пізніше десяти діб, а у 

разі складності справи – не пізніше тридцяти діб з дня надходження її до 

суду»), зокрема, чи немає підстав для зміни, скасування або обрання 

запобіжного заходу і призначення справи до попереднього розгляду. Проте 

обов’язку для суду винести рішення про запобіжний захід під час попереднього 

розгляду справи ст. 244 КПК не передбачає, що прямо суперечить вимогам 

частини третьої ст. 29 Контитуції і частини першої ст. 14 КПК, що «ніхто не 

може бути арештований як на підставі судового рішення», про що Суд зазначив 

у справі «Соловей і Зозуля проти України» від 27 листопада 2008 р.  

Порушення конституційної засади – змагальності та вимог ст. 16-1 КПК, 

коли суд вирішує питання зміни або обрання запобіжного заходу при 

попередньому розгляді справи за відсутності особи (його адвоката), однак при 

обов’язковій участі прокурора, є порушенням ст. 5 Конвенції (Рішення у справі 

«Волосюк проти України»). 

У справах «Доронін проти України» та «Микола Кучеренко проти 

України» від 19 лютого 2009 року Суд, встановлюючи порушення ст. 5 

Конвенції, звертає увагу української сторони на те, що «після пред’явлення 

матеріалів справи для ознайомлення і до проведення попереднього розгляду 

справи судом не існувало жодного судового рішення, яке б узаконювало 

тримання заявника під вартою», як про це зазначалося вище.  

Подальші дії суду, передбачені ст. 246 КПК, про можливість повернення 

справи на додаткове розслідування, зупинення і направлення її за підсудністю 

ст. 249 КПК, повернення прокуророві ст. 249-1 КПК, рішення на підставі яких 

можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, взагалі не передбачають 

обов’язку суду вирішувати питання про законність продовження утримання 

особи під вартою.  
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У випадку призначення судом справи до розгляду в суді, судове засідання 

згідно зі ст. 256 КПК має відбутися не пізніше десяти діб, а у випадках 

складності справи – не пізніше двадцяти діб з дня попереднього її розгляду, що 

призводить до продовження строків утримання особи під вартою без судового 

контролю.  

Суд неодноразово звертав увагу на недосконалість чинного законодавства 

України і необхідність дотримуватися принципу правової визначеності. Так, у 

Рішенні від 6 листопада 2008 р. у справі «Єлоєв проти України» Суд вважає, що 

«відсутність чітко сформульованих положень, які б визначали, чи можливо 

належним чином продовжити (якщо так, то за яких умов) застосування на стадії 

судового слідства запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, обраного 

на визначений період на стадії досудового слідства, не відповідає критерію 

«передбачуваності закону» для цілей п. 1 ст. 5 Конвенції. Практика, яка 

виникла у зв’язку із законодавчою прогалиною і яка зумовлює тримання особи 

під вартою протягом необмеженого і непередбачуваного строку за обставин, 

коли таке тримання не передбачається ні конкретним положенням 

законодавства, ні будь-яким судовим рішенням, сама по собі суперечить 

принципу юридичної визначеності, який імплікований Конвенцією і становить 

один із основних елементів верховенства права» (п. 53). 

Аналогічну позицію щодо «непорушності» права на свободу та особисту 

недоторканність, зокрема, практики утримання особи під вартою без 

конкретної правової підстави, а лише за відсутності чітких правил, внаслідок 

чого особа може бути позбавлена свободи на невизначений строк, Суд займає 

не тільки щодо України, але й у 2000 році щодо Польщі, Литви у справах 

«Барановський проти Польщі» (пункти 54–57) і «Йечиус проти Литви» (пункти 

62–63). 

Крім того, відповідно до вимог статей 281 КПК суд може під час судового 

слідства направити справу на додаткове розслідування з мотивів неповноти або 

неправильності досудового слідства.  

Суд апеляційної інстанції чи касаційний суд, відповідно до вимог статей 

374, 396 КПК можуть скасувати вирок (постанову) і повернути справу 

прокуророві на додаткове (нове) розслідування чи новий судовий розгляд, які 
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також не містять жодних вимог щодо вирішення питання про зміну 

запобіжного заходу тримання під вартою чи її продовження. При цьому жодна 

із зазначених норм КПК не покладає на суд обов’язку здійснення судового 

контролю за перебуванням особи під вартою, як тимчасовим запобіжним 

заходом, включаючи дотримання граничних строків. 

Незважаючи на відсутність оцінки згаданих норм кримінально-

процесуального закону КСУ щодо відповідності їх статтям 29, 24, 59, 129 

Конституції та оцінку їх Судом як таких, що не відповідають вимогам ст. 5 

Конвенції, потреба у зверненні Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ до ВСУ, а останнього до КСУ не 

відпала. 

Тільки у правових позиціях КСУ щодо офіційного тлумачення 

конституційного права особи на свободу та особисту недоторканність 

суспільство отримало б тлумачення цього права як соціального блага.  

Не тільки для судів, але й для будь-якої особи було б однозначно 

зрозуміло, в чому полягає закріплена в КПК можливість обмеження свободи та 

особистої недоторканності як результату законодавчого вирішення колізії між 

правом кожного на свободу і обов’язком держави забезпечити через правосуддя 

захист значимих для суспільства цінностей.  

У цьому контексті важливою є оцінка КСУ меж правового регулювання 

цього права і його судових гарантій, обов’язків державного обвинувача, 

можливостей його обмеження (призупинення) в період після закінчення 

досудового слідства і направлення справи до суду, залежності від стадій 

апеляційного, касаційного оскарження, повернення справи на додаткове (нове) 

розслідування. 

Наразі з урахуванням наведеної оцінки Судом норм КПК, які регулюють 

процедуру обмеження права на свободу та особисту недоторканність, судді 

повинні врахувати зазначені порушення та виконувати вимоги Закону України 

від 17 липня 1997 р. (№ 475/97-ВР), ст. 17 Закону від 23 лютого 2006 р. і ст. 46 

Конвенції, застосовуючи Конвенцію та практику Суду як джерело права при 

розгляді конкретних справ. 
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Такий обов’язок суддів полегшується певною базою прецедентних рішень 

Суду щодо України про порушення ст. 5 Конвенції (станом на 1 лютого 2011 р. 

– 48 рішень) з оцінками помилок судів, аналізу порушень національного 

законодавства і Конвенції.  

Водночас судам не так просто виконати таке завдання, оскільки, виходячи 

з вимог ст. 16-1 КПК, розгляд справ у судах відбувається на засадах 

змагальності і на суд покладається тільки функція розгляду справи.  

Державне обвинувачення в суді здійснює прокурор, а в випадках, 

передбачених цим Кодексом, – потерпілий або його представник. Захист 

підсудного здійснює сам підсудний, його захисник або законний представник.  

Сторони обвинувачення і захисту в судовому засіданні користуються 

рівними правами та свободою у наданні доказів, їх дослідженні та доведенні їх 

переконливості перед судом.  

Суд, зберігаючи об’єктивність і неупередженість, створює необхідні 

умови для виконання сторонами їх процесуальних обов’язків і здійснення 

наданих їм прав, однак не вправі їх підміняти, наприклад, звертати увагу 

сторони захисту на необхідність здійснення захисту інтересів особи на рівні тих 

стандартів, які гарантуються ст. 5 Конвенції та прецедентною практикою Суду.  

Тому не тільки судді, але й адвокати як захисники конституційних прав 

особи у кримінальному процесі, слідчі та прокурори повинні, виходячи з 

природно-правових поглядів на права людини, детально оволодіти 

прецедентною практикою Суду (хоча б у справах щодо України), оскільки без 

цього неможлива подальша професійна діяльність та досягнення якісних змін в 

українському судочинстві.  

Кардинальні зміни щодо дотримання прав людини у сфері кримінальної 

юстиції, зокрема щодо права на свободу та особисту недоторканність, ще цього 

року будуть ініційовані до парламенту Президентом України В.Ф. Януковичем 

після завершення роботи над проектом КПК створеною ним з цією метою 

робочою групою.  

Проте вже сьогодні з інтерв’ю заступника глави Адміністрації 

Президента України А.В. Портнова щодо концепції, яка буде покладена в 
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основу нового проекту КПК, зрозуміло, що він буде побудований на 

європейських стандартах дотримання прав людини [29].  

На відміну від чинного КПК, напрацьовані робочою групою зміни у 

процедурі обрання запобіжного заходу у виді взяття під варту відповідатимуть 

практиці законодавства демократичних країн Європи: особа має бути 

доставлена до суду не пізніше 48 годин після затримання, що дасть змогу судам 

реально забезпечити право на свободу та особисту недоторканність у межах 

встановленого ст. 29 Конституції 72-годинного строку. Усуваються згадані у 

рішеннях Суду недоліки щодо застосування застави як запобіжного заходу, 

альтернативного взяттю під варту. Проект КПК також не передбачає права суду 

затримувати особу на 10 (15) діб, а дослідча перевірка заяв та повідомлень про 

порушення кримінальної справи замінена на можливість проведення негласних 

слідчих дій, що повинно унеможливити застосування нелюдського або 

жорстокого поводження з особою, щодо якої здійснюється кримінальне 

переслідування. Перелік складових механізму захисту прав і свобод людини у 

цьому проекті можна продовжувати.  

Незважаючи на те, що очікуваний новий КПК має стати 

фундаментальним законом, який визначатиме справедливу кримінальну 

процедуру, основним чинником розвитку системи захисту основоположних 

прав та свобод в Україні, зокрема, на засадах природного права, на переконання 

С. Шевчука, «слугує не лише механічна адаптація українського законодавства 

до європейських правових стандартів, але й ствердження нового розуміння 

права та подолання нещодавніх нищівних наслідків панування радянського 

вузьконормативного розуміння права» [7, с. 45].  

Це означає, що в українському правосудді має відбутися заміна принципу 

верховенства закону на верховенство права, як це прямо передбачено частиною 

третьою ст. 8 Конституції, тобто обмеження проголошених у Конституції або 

тексті міжнародного договору прав та свобод особи не може визначатися лише 

позитивним законодавством, а й має відповідати критеріям природного права – 

«розумності, суспільної необхідності і пропорційності та не бути свавільним». 

Прикладом такої оцінки прав та свобод особи у судовій практиці України 

сьогодні є рішення КСУ, де закріплені у Конституції або законах норми 
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оцінюються відповідно до загальновизнаних міжнародних принципів права: 

справедливості, пропорційності, рівності, гуманізму, визначеності та практики 

Суду [20, с. 120].  

У прийнятому Законі України «Про судоустрій і статус суддів» від           

7 липня 2010 р. № 2453-VI законодавець започаткував умови для 

запровадження європейських стандартів захисту прав і свобод громадян в 

українському судочинстві через звернення Пленумів вищих судів (ст. 36) до 

Пленуму ВСУ, який має звернутись до КСУ з конституційним поданням щодо 

офіційного тлумачення норм Конституції або законів України при вирішенні 

конкретних справ, а не шляхом дачі роз’яснень чинних законів у постановах 

Пленуму ВСУ, які не мають обов’язкового характеру і про неспроможність 

забезпечення таким засобом єдності судової практики як науковці так і 

практики уже висловлювали свою позицію [30; 31; 32; 33; 34]. 

ВСУ після отримання рішення КСУ, як органу конституційної 

юрисдикції, має не тільки забезпечити вирішення конкретної справи з 

урахуванням вищезазначених критеріїв природного права, а й роз’яснити у 

своєму рішенні матеріальний [11] та процесуальний закон (доречно було б 

звернення до ВСУ щодо неправильності застосування норм матеріального 

права та істотних порушень процесуального права, а не його неодинакового 

застосування), повноваження на яке має бути надано ВСУ в ході судово-

правової реформи.  

При цьому законодавець мав би обмежити доступ до ВСУ, з урахуванням 

доктрини обмежень на право доступу до суду, сформульовану Судом у справі 

«Ashingdane v. the United Kingdom» 1985 (п. 57), що воно не є абсолютним і 

право на подачу звернення в інтересах особи має мати лише правник [35], тобто 

адвокат. Законодавцю слід передбачити умови надання безплатної правової 

допомоги для представництва адвокатом до ВСУ соціально незахищеним 

особам. 

Така конкретизація особи, що повинна мати право на подання заяви до 

ВСУ і про що, на моє переконання, слід внести зміни до статей 400-13, 400-15, 

400-16 КПК (та аналогічних норм інших процесуальних кодексів), випливає з 

Рішення КСУ у справі (про право вільного вибору захисника) № 13-рп від       
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16 листопада 2000 р. Зокрема, положення частини другої ст. 59 Конституції 

України – «для забезпечення права на захист від обвинувачення: в Україні діє 

адвокатура» – треба розуміти як одну із конституційних гарантій, що надає 

підозрюваному, обвинуваченому і підсудному можливість реалізувати своє 

право вільно вибирати захисником у кримінальному судочинстві адвоката – 

особу, яка має право на заняття адвокатською діяльністю» [36].  

Таким чином, рішення ВСУ, враховуючи їх обов’язковий характер, мають 

набути статусу судового прецеденту, у необхідності запровадження якого ще у 

1998 р. були переконані відомі українські науковці В.Я. Тацій та                  

Ю.М. Грошевой. 

Вони, як і багато інших вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема 

англійський юрист Р. Кросс, розглядали судовий прецедент «не тільки як 

народження нової правової системи, а й як свого роду конкретизацію існуючої 

правової норми» [37]. 

Для реалізації цих завдань законодавець мав би внести зміни у чинний 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. № 2453-VI 

[11] і п. 4 ст. 54 Права і обов’язки судді викласти у такій редакції: Суддя 

зобов’язаний: своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати 

судові справи відповідно до Конституції України та правових позицій 

Конституційного Суду України, ратифікованих Україною міжнародних 

договорів та практики Європейського Суду з прав людини, міжнародних 

судових установ, юрисдикція яких визнана Україною, чинного законодавства із 

дотриманням засад і правил судочинства. 

Про остаточність запровадження принципу верховенства права в 

українське судочинство мало б свідчити внесення змін до ст. 129 Конституції 

України і встановлення верховенства права однією із засад судочинства. 

Крім того, необхідно було б виключити з обов’язків вищих 

спеціалізованих судів проведення узагальнень, забезпечення однакового 

застосування норм матеріального і процесуального закону та надання за їх 

результатами роз’яснень рекомендаційного характеру з уже згадуваних підстав 

щодо ВСУ.  

Статус обов’язковості рішень ВСУ можна зберегти лише, коли такі 
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рішення прийматимуться усім складом суддів ВСУ, як наприклад, за аналогією 

КСУ чи Великої палати Суду, або Верховної Ради України, а не окремою 

палатою. Остання повинна відповідати за правильність вирішення справи та 

роз’яснення норм матеріального і процесуального права певної спеціалізації, на 

зразок колегій суддів КСУ чи парламентських комітетів, відповідно до їх 

регламентів. 

При цьому норми галузевих процесуальних кодексів, якими передбачено 

обов’язковість судових рішень ВСУ (ст. 400–25 КПК), слід поширити на всіх 

суб’єктів правовідносин, а не лише на суди і суб’єктів владних повноважень. 

Перелік законодавчих, організаційних пропозицій щодо комплексного 

запровадження судового прецеденту в українське судочинство як засобу 

утвердження верховенства права можна знайти у дослідженнях як вітчизняних 

науковців [38], так і практиків []. Перелік пропозицій щодо удосконалення 

процедури обмеження звернення до ВСУ осіб без ущемлення їх прав можна 

продовжити. 

Якщо говорити про ефективність від запровадження судового 

прецеденту, то слід сказати про стабільність суспільних правовідносин, – як 

одну з найкращих умов для інвестицій в економіку України, зниження 

навантаження на суддів, економію бюджетних витрат, удосконалення системи 

підвищення кваліфікації суддів, започаткування об’єктивного механізму 

притягнення їх до дисциплінарної відповідальності і реальне зниження корупції 

не тільки в судах, а й у всіх правоохоронних органах. 

Тільки за таких змін і постійної взаємодії ВСУ і КСУ при здійсненні 

правосуддя у громадян України потреба для звернення до Європейського Суду 

з прав людини за захистом своїх прав та свобод буде не більшою, ніж у будь-

якій демократичній країні Європи.  
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Одним із чинників впливу на ефективність правосуддя є кадрове 

забезпечення суддівського корпусу високопрофесійними суддями, що, у свою 

чергу, передбачає належну їх підготовку. Європейською Хартією про статус 

суддів, прийнятою у Страсбурзі у липні 1998 року (DAJ/DOC (98)23), 

встановлено вимогу передбачити законом забезпечення умов, що 

гарантуватимуть шляхом дотримання вимог щодо освітньої кваліфікації та 

наявності попереднього досвіду призначення на посаду саме тих осіб, які здатні 

здійснювати судові обов’язки. Законом має передбачатися забезпечення 

належної підготовки за державний кошт кандидатів, відібраних для 

ефективного виконання обов’язків судді. Відповідність навчальних програм 

цим вимогам та дотримання цих вимог організацією, на яку покладається 

відповідальність за виконання, з тим, щоб задовольнити вимоги щодо 

відкритості, широти світогляду, компетентності та неупередженості, які 

пов’язані з виконанням судових обов’язків, забезпечує орган, незалежний від 

виконавчої та законодавчої влади, у складі якого щонайменше половина членів 

— судді, обрані їх колегами, і в якому було б гарантовано якнайширше 

представництво суддівського корпусу (пп. 1.3, 2.2, 2.3 Європейської Хартії про 

статус суддів) [1, с. 135–136]. Про вимогу незалежності від уряду та 

адміністративних органів органа, уповноваженого приймати рішення щодо 

обрання та кар’єри суддів, зазначалося у Доповіді Європейської комісії «За 

демократію через право» (Венеціанської комісії) щодо призначення суддів, де 

цитувалось відповідне положення принципу І (2) (с) Рекомендації № R (94) 12 

Комітету Міністрів Ради Європи [1, с. 126]. 
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Саме такою структурою, за українським законодавством, є Вища 

кваліфікаційна комісія суддів України. Так, відповідно до частини першої ст. 92 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [2] її склад налічує 

одинадцять членів, які є громадянами України, мають вищу юридичну освіту і 

стаж роботи у галузі права не менше двадцяти років. Серед них більшість 

(шість осіб) складають судді, що призначаються з’їздом суддів України.  

Міжнародними стандартами у сфері судочинства передбачено певні 

рекомендації щодо навчання суддів. Зокрема, вказане стосується Рекомендації 

Rec (2004) 4 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам про роль 

Європейської конвенції з прав людини в університетській освіті та професійній 

підготовці, а також Висновку № 4 (2003) Консультативної ради європейських 

суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо належної підготовки та 

підвищення кваліфікації суддів на національному та європейському рівнях. Про 

важливість навчання суддів вказано у таких міжнародних документах, як 

Основні принципи ООН щодо незалежності правосуддя, прийняті у 1985 році, 

та документах Ради Європи, прийнятих у 1994 році (Рекомендація № R (94) 12 

щодо незалежності, ефективності та ролі суддів), а також у 1998 році 

(Європейська Хартія про статус суддів), посилання на які містяться в п. 11 

Висновку КРЄС № 1 [1, с. 110–120].  

Отже, необхідність належної професійної підготовки суддів та 

організація цього процесу незалежним від адміністративної влади органом, до 

складу якого в більшості входять судді, визнається міжнародними 

документами. 

Слід зазначити про вкрай недостатній ступінь наукового опрацювання 

проблеми правового регулювання професійної підготовки суддів. Звернення до 

дисертаційних робіт за останні п’ять років свідчать про те, що у жодній із них 

вказана проблема не була піддана науковому аналізу. Вчені звертали увагу в 

основному, на загальні питання організації функціонування органів судової 

гілки влади (О.О. Гаркуша [3], О.М. Овчаренко [4], Л.М. Москвич [5] та інші).  

Мета статті полягає в обґрунтуванні необхідності розробки та прийняття 

програмного документа, спрямованого на визначення напрямів професійної 

підготовки суддів. 
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Наукова новизна статті визначається сучасною постановкою проблеми 

вдосконалення кадрового забезпечення функціонування судів шляхом 

реалізації визначених стратегічних напрямів професійної підготовки суддів. 

Законом України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено 

функціонування Національної школи суддів України (далі – Школа), 

встановлено її правовий статус як спеціальний. Цей статус визначається тим, 

що на Національну школу суддів України не поширюється законодавство про 

вищу освіту, вона утворюється при Вищій кваліфікаційній комісії суддів 

України і здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» та статуту, що затверджується Вищою 

кваліфікаційною комісією суддів України. Визначено і особливий порядок 

кадрового призначення керівництва Школи, вимогу прирівняння оплати праці 

працівників Школи до державних службовців, положення про символіку та 

засади фінансової діяльності Школи.  

Оскільки держава на рівні закону визначає такі особливі гарантії 

функціонування Національної школи суддів України, то відповідно високими 

мають бути результати її діяльності щодо якісної підготовки суддівського 

корпусу.  

Сьогодні Національна школа суддів України перебуває на стадії 

формування. Це, зокрема, позначається і на обмеженні інформації про неї. Так, 

не створено сайт Національної школи суддів України, а на офіційному сайті 

Академії суддів України не зазначено про те, що Академія реформується. На 

тому ж сайті міститься інформація щодо Концепції національної системи 

суддівської освіти, підготовленої Академією суддів України і схваленої 

колегією Державної судової адміністрації України постановою від 19 жовтня 

2004 року (протокол № 5/1). 

Зважаючи на те, що частиною другою ст. 81 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» передбачено утворення Національної школи суддів 

України при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, а також про 

затвердження Вищою кваліфікаційною комісією України статуту Школи, слід 

зазначити про необхідність оновлення Концепції національної системи 

суддівської освіти. Таке оновлення має бути спрямоване на забезпечення 



СУДОВА ВЛАДАс 
 

«Вісник Вищої ради юстиції» № 1 (5) 2011 43 
 

реалізації нового законодавства про судоустрій і статус суддів у частині 

належної професійної підготовки, а також високих правових гарантій 

незалежності функціонування судової системи. При цьому гарантом оновлення 

виступає саме Школа, що випливає з норми частини першої ст. 69 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів», де прямо передбачено норму про те, 

що організація спеціальної підготовки здійснюється Національною школою 

суддів України.  

Напрями оновлення можуть складати основу програмного документа, 

яким не обов’язково може бути Концепція. Вони фактично складають стратегію 

розвитку Національної школи суддів України. Таких напрямів доцільно 

передбачити чотири. Умовно їх доцільно назвати: 1) навчально-адаптаційним; 

2) кадровим та науковим; 3) комунікативним; 4) забезпечувальним. 

Пріоритетне значення мають вимоги щодо вдосконалення практичної 

підготовки суддів. При цьому відповідні програми доцільно підготувати таким 

чином, щоб забезпечити максимально гнучке реагування на законодавчі зміни 

та зміни в організації діяльності системи судів. Задля цього повинен існувати 

постійний моніторинг стану розвитку судової системи та чинного 

законодавства. Враховуючи, що така моніторингова діяльність спрямована на 

якнайшвидшу адаптацію процесу підготовки суддів до сучасних тенденцій 

нормотворення, суспільних трансформацій, цей напрям названо навчально-

адаптаційним. 

Основу якісної підготовки суддів має складати науковий доробок, для 

чого доцільним є не лише комплектування посад науково-викладацького складу 

провідними вченими-юристами, а й розвиток постійної їх взаємодії із судами, 

зокрема шляхом участі у роботі науково-консультативних рад, надання 

методичної допомоги, підготовки науково-практичних коментарів до 

законодавства. Крім того, до навчального процесу доцільно залучати суддів, які 

є досвідченими і мають хист до викладання. У Висновку № 4 (2003) 

Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради 

Європи щодо належної підготовки та підвищення кваліфікації суддів на 

національному та європейському рівнях підкреслено важливість здійснення 

навчання суддями та експертами у кожній дисципліні. Викладачі повинні 
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ретельно відбиратися з числа найкращих у своїй професії органом, 

відповідальним за навчання, з урахуванням їхнього знання предметів, які 

викладаються, та навичок викладання (п. 20) [1, с. 117]. 

Отже, кадровий та науковий напрям стратегії розвитку Школи 

передбачає вирішення двоєдиного завдання: по-перше, забезпечення якісного 

складу викладачів; по-друге, формування власного наукового доробку та його 

використання у процесах наукового супроводження діяльності судів. 

Законом України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що 

спеціальна підготовка кандидата на посаду судді включає теоретичне та 

практичне навчання за денною (очною) чи заочною формою, а організація 

спеціальної підготовки здійснюється Національною школою суддів України. У 

зв’язку з цим одним з напрямів підготовки якісних навчальних планів, робочих 

навчальних програм є взаємодія із провідними юридичними вищими 

навчальними закладами, досвід підготовки кадрів яких неоціненний і 

випробований часом. Співпраця із провідними юридичними вищими 

навчальними закладами може бути здійснена на підставі відповідних договорів. 

Формами співпраці можуть бути процедури узгодження навчальних планів для 

забезпечення наступності навчання, проведення спільних семінарів-нарад з 

проблем підготовки кадрів, розробка спільних навчальних програм тощо. 

Якщо зупинятись на питаннях співпраці, то слід вказати на необхідність 

постійного взаємозв’язку і взаємодії із Міністерством юстиції України, 

Державною судовою адміністрацією України, Міністерством освіти і науки 

України. Статус Школи визначає нагальну потребу співпраці із Вищою 

кваліфікаційною комісією суддів та Вищою радою юстиції. Ефективна 

взаємодія з цими державними установами буде гарантією встановлення певних 

меж при виборі дисциплін підготовки суддів. 

Пріоритет практичної підготовки вимагає організації і проведення 

постійно діючих семінарів з актуальних питань функціонування судової 

системи. Для цього вкрай потрібна ефективна співпраця із вищими судовими 

органами, судами апеляційної інстанції. 

Окремий напрям має складати співпраця із навчальними закладами 

інших країн, які здійснюють підготовку кадрів для судової системи. При цьому 
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мають бути враховані положення Концепції удосконалення судівництва для 

утвердження справедливого суду відповідно до європейських стандартів, 

затвердженої Указом Президента України від 10 травня 2006 року № 361/2006 

[6], якими передбачено якісне підвищення фахового рівня суддівського 

корпусу. При цьому підкреслено, що неодмінними умовами справедливого 

судочинства є незалежність, безсторонність та професіоналізм судді. 

Таким чином, комунікативний напрям є одним з найбільш розгалужених 

стратегічних напрямів розвитку Школи. Він може бути реалізований на таких 

рівнях взаємодії: із вищими навчальними закладами, що готують юристів, в 

Україні та за її межами; із органами юстиції, Вищою кваліфікаційною комісією 

суддів України, Вищою радою юстиції; із судами. При цьому формами 

взаємодії можуть виступати: спільні наради, семінари, обмін інформацією, 

розробка спільних навчальних програм та їх узгодження тощо. 

Належне матеріально-технічне забезпечення складає основу ефективної 

діяльності будь-якої організації. У зв’язку з цим, повинен бути розроблений та 

затверджений у встановленому порядку кошторис Школи на найближчу 

перспективу та на наступні три роки. Такий порівняно короткий термін 

перспективного планування визначений динамікою соціально-економічних 

перетворень, що супроводжують політичні процеси. 

Отже, функціонування Національної школи суддів України виступає 

невід’ємною складовою реалізації стратегічного напряму державної політики 

щодо гарантування належного, ефективного правосуддя. Саме тому вся її 

діяльність має бути спрямована на гарантування якісної підготовки суддів із 

врахуванням новітнього законодавства та міжнародних стандартів професійної 

підготовки. Реалізації цього складного завдання сприятиме впровадження 

стратегічних напрямів розвитку Школи, яких запропоновано чотири:                 

1) навчально-адаптаційний; 2) кадровий та науковий; 3) комунікативний;             

4) забезпечувальний.  
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УДК 340.142:[343.11+347.9 

Дослідження взаємовідносин між судовою правотворчістю та 

правосуддям є надзвичайно актуальним для правової системи України у світлі 

започаткованої у 2010 році масштабної судово-правової реформи, хоча 

актуальність вивчення зазначеної проблематики істотно підвищується і 

внаслідок того, що у вітчизняній та російській науці до недавнього часу 

теоретико-правові звернення вчених (В. Бринцев, С. Погребняк, В. Тєлєгіна,   

В. Ярославцев тощо) до дослідження правосуддя не мали комплексного 

характеру, а судова правотворчість взагалі лише нещодавно стала предметом 

уваги вітчизняних вчених (С. Шевчук [15]). Проте на даний момент у науці 

відсутнє концептуально обґрунтоване та розкрите в юридичних категоріях 

розуміння правосуддя. Те ж саме можна сказати і про судову правотворчість, 

зокрема, про різновиди її актів.  

Крім того, на сьогодні в українській юридичній науці відсутні роботи, 

присвячені дослідженню взаємодії між собою правосуддя і судової 

правотворчості. 

З огляду на це, метою даної статті є вивчення закономірностей взаємодії 

судової правотворчості та правосуддя. Для досягнення цієї мети дана стаття 

складатиметься з трьох частин: у першій частині буде запропонований 

загальний підхід до розуміння правосуддя; у другій – стислий опис видів 

судової правотворчості; у третій – аналіз місця судової правотворчості під час 

здійснення правосуддя. 

І. Правосуддя: поняття та ознаки 

У найзагальнішому плані правосуддя – це справедливе судове вирішення 

спорів. Таке розуміння не є новим для вітчизняної юридичної науки і практики. 

Наприклад, у мотивувальній частині Рішення Конституційного Суду України 
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від 30 січня 2003 р. № 3-рп/2003 у справі про розгляд судом окремих постанов 

слідчого і прокурора встановлено: «Правосуддя за своєю суттю визнається 

таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує 

ефективне поновлення в правах». Отже, Конституційний Суд цілком слушно 

наголосив на двох моментах у розумінні правосуддя: змістовному або 

ціннісному (відповідність вимогам справедливості) та цільовому (поновлення в 

правах). 

З огляду на вказане, видаються недостатніми поширені в літературі 

визначення правосуддя [1, c. 20, 86], які фактично ототожнюють правосуддя з 

судочинством, тобто звичайним судовим розглядом справ відповідно до 

формальних вимог закону. Тому звернімося до робіт, в яких правосуддя 

розуміється ширше, ніж судочинство. Так, О. Закомлістов розглядає правосуддя 

саме з позицій природного права, при цьому він вважає, що особливістю 

правосуддя є те, що воно є публічним способом міркування про право і неправо 

і поєднане з оцінкою обставин, подій та фактів [4, c. 494]. 

Розвиваючи зазначену думку, зауважимо, що правосуддя — це не 

зовнішня (формальна), а внутрішня характеристика певної судової діяльності, 

детермінована досягненням мети, якою виступає справедливий захист прав 

суб’єктів. 

Оригінальний підхід до розв’язання цієї проблеми демонструє російська 

дослідниця О. Мізуліна, на думку якої правосуддя не є видом або методом 

державної діяльності, не є воно і частиною процесуального права, а тим більше 

державною функцією. Правосуддя – це право людини на суд, незалежний від 

держави та особистих прихильностей суддів, адже лише такий суд здатен 

гарантувати їй право на свободу [1, c. 199]. 

Незважаючи на свою прогресивну антропологічну спрямованість, це 

визначення має суттєвий недолік: правосуддя – це передусім певна діяльність 

суду з розгляду спору, а вже потім, в одному із своїх вимірів, воно виступає у 

формі суб’єктивного права людини на захист своїх прав. 

На наш погляд, не слід ані заперечувати значення держави у процесі 

правосуддя (як це робить О. Мізуліна), ані применшувати його значення (як це 
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робить О. Закомлістов) хоча б з огляду на те, що суд, здійснюючи правосуддя, 

не перестає бути органом державної влади і тому виносить рішення від імені 

держави, виконання яких забезпечується державним авторитетом. 

Адже правосуддя має здійснюватися не лише на підставі уявлень про 

справедливість, а й з урахуванням вимог чинного законодавства, у противному 

разі воно може перетворитися на свавілля, адже справедливість, як і будь-яка 

інша оціночна категорія, є надзвичайно суб’єктивною у процесі свого 

тлумачення стосовно конкретної ситуації. В цьому плані вдалим є підхід          

В. Ярославцева, згідно з яким правосуддя в матеріальному розумінні є 

здійснення законності і справедливості [17, c. 11]. 

Вважаємо, що насамперед слід відокремити поняття «правосуддя» і 

«судочинство». Принципова різниця між вказаними поняттями полягає у тому, 

що правосуддя безпосередньо стосується змістовних (або внутрішніх) 

характеристик судового розв’язання спорів, а судочинство — формальних (або 

зовнішніх) характеристик судового розв’язання спорів.  

Вважаємо, що правосуддя пов’язане з категорією «мета», а судочинство 

— з категорією «результат». Як пише А. Малько, мета належить до сфери 

ідеального, а результат — до сфери реального [9, c. 4]. Тобто мета є ідеалом, що 

базується на певних ціннісних вимогах до діяльності суду з розгляду спорів, а 

результат є реальним підсумком діяльності суду, який може відповідати меті, а 

може і не відповідати. 

Метою судового розгляду є не просто захист прав і свобод суб’єкта, а 

справедливий захист. Отже, коли результат судового розгляду спору є 

справедливим, то ми можемо кваліфікувати такий судовий розгляд як 

правосуддя. Натомість, коли результат не є справедливим, такий судовий 

розгляд слід кваліфікувати як судочинство. При цьому результат судочинства 

може відповідати формальним вимогам законодавства. 

Оскільки мета належить до сфери належного, а результат — до сфери 

сущого, то у цьому ракурсі правосуддя є належним, а судочинство є сущим. 
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Діалектична суперечність між сущим і належним є «вічним двигуном» 

розвитку ідеї права у напрямі відповідності її гуманістичним вимогам і стандар-

там, які весь час підвищуються і деталізуються. 

Взаємодія між судочинством і правосуддям у певній правовій системі 

протягом певного відрізку часу відбувається наступним чином: невідповідність 

судочинства прагненню до справедливого («життєвого»), «морального права» 

породжує у широких прошарків населення нові ціннісні вимоги до суду (і ці 

вимоги з цього моменту можна кваліфікувати як мету діяльності суду); згодом 

невідповідність результатів діяльності суду її меті набуває вкрай загостреної 

форми; внаслідок активної діяльності всіх зацікавлених суб’єктів (передусім 

суддів) суперечність розв’язується шляхом привнесення до діяльності суду 

нових прогресивних ознак, і таким чином мета діяльності суду стає результатом 

його діяльності. Після певного проміжку часу вказаний цикл починається 

знову. 

В. Тєлєгіна пише, що сприйняття правосуддя як цінності можливе лише 

за наявності його відповідності загальноприйнятим, загальнолюдським мораль-

но-етичним вимогам, таким як справедливість, незалежність, рівність, 

відповідальність, гуманність [14, c. 8, 9, 23]. Вважаємо за доцільне уточнити цю 

думку: за умови невідповідності зазначеним критеріям і вимогам діяльність 

суду з розгляду спорів має кваліфікуватися як судочинство. 

Отже, правосуддя — це значною мірою аксіологічне поняття. Тобто 

діяльність судів з розгляду спорів, яка відповідає певним ціннісним морально-

правовим характеристикам, є правосуддям; водночас діяльність судів з 

розгляду спорів, яка не відповідає цим характеристикам, але відповідає 

формальним вимогам закону, є судочинством. 

Зважаючи на викладене, правосуддя у першому наближенні слід розгля-

дати як судочинство, що відповідає вимогам справедливості і є інструментом 

досягнення справедливості при вирішенні судового спору, що виражається у 

належному захисті судом прав і свобод людини. 
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Схожу позицію висловлює у своїй праці і С. Погребняк, акцентуючи ува-

гу на тому, що лише додержання вимог справедливості під час здійснення 

судочинства дає можливість характеризувати його як правосуддя [10, c. 63]. 

І судочинство, і правосуддя є певним способом вирішення правового спо-

ру. Однак результат судочинства відповідає лише формальним вимогам 

законодавства, а результат правосуддя відповідає не лише формальним 

вимогам законодавства, але й основним ціннісним засадам будь-якого 

розвинутого суспільства, які втілені у правових принципах справедливості, 

рівності, свободи, гуманізму. 

Відтак під правосуддям слід розуміти спосіб розв’язання спору про право, 

яким захищаються права і свободи суб’єктів права (фізичних осіб, юридичних 

осіб, держави, суспільства): 

- на підставі закону та принципів справедливості, рівності, свободи і 

гуманізму; 

- на постійній і професійній основі спеціальними органами державної 

влади — судами, акти яких забезпечуються авторитетом держави. 

Продеталізуймо запропоноване визначення. 

Правосуддя у першу чергу є спеціальним способом вирішення правового 

спору. Ми виходимо з того, що першопричиною виникнення права є соціальний 

конфлікт. Якщо уявити собі повністю безконфліктне соціальне середовище, то 

у ньому не існувало б необхідності у праві. 

У вітчизняній літературі цілком обґрунтовано зазначається, що виникнен-

ня та розвиток права первинно пов’язані з визріванням та конкуренцією чис-

ленних і різних соціальних потреб, у тому числі з потребою соціуму в досяг-

ненні гармонії, справедливості, стабільності, у зменшенні соціальної напруги, в 

подоланні людських вад і суперечок. Власне, саме соціальна конфліктність 

становить онтологічне підґрунтя виникнення та існування права. При цьому 

конфліктологія виходить з того, що конфлікт є нормальним явищем суспіль-

ного життя, обумовленим діалектикою соціального розвитку, природним фе-

номеном складного і суперечливого світу [2, c. 10, 16]. 
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Крім того, слід особливо підкреслити, що право — це єдиний регулятор 

суспільних відносин, який має у своєму розпорядженні спеціальний 

інструментарій для мирного розв’язання конфліктів. Цим інструментарієм є 

судовий спосіб вирішення конфліктів, який, на відміну від інших способів, 

тісно пов’язується з авторитетом держави та можливістю здійснення 

легального примусу. І цей спосіб за умови дотримання ним певних змістовних 

вимог називається «правосуддя». 

Тож зупинімось докладніше на змістовних характеристиках правосуддя. 

У запропонованому нами визначенні наголошується на спеціальних ознаках 

правосуддя, які полягають у тому, що правові спори будуть розглянуті та 

вирішені не лише формально (на підставі норм чинного законодавства), а й з 

чітким дотриманням пануючих у певному суспільстві уявлень морально-

правової спрямованості, а саме на підставі правових принципів справедливості, 

рівності, свободи і гуманізму. При цьому вказані принципи на практиці повинні 

мати більшу регулятивну та юридичну силу, ніж норми чинного законодавства, 

зміст яких у деяких випадках може суперечити змісту зазначених принципів. 

Як вірно вказує С. Максимов, право не існує в готовому вигляді в законі, 

з якого його можна безпосередньо отримати. Суддя пов’язаний законом. Проте 

закон має бути співвіднесений з визнаними у даному суспільстві принципами 

справедливості і з природою речей, тобто справедливістю у конкретній 

ситуації. Якщо законом враховуються можливі життєві обставини, то правосуд-

дям — певні фактичні життєві обставини. У результаті відбувається 

наповнення належного моментом сущого та збагачення сущого належним [8,    

c. 186]. Натомість сліпе слідування букві закону робить судовий розгляд спору і 

його результат законним, але не правосудним. Як говорили з цього приводу у 

Стародавньому Римі, summum jus, summa injuria («занадто точне виконання 

норм права породжує найвищу несправедливість»).  

Інакше кажучи, правосуддям є лише та діяльність суду з вирішення 

спору, яка не тільки відповідає вимогам закону, а й відповідає вимогам справед-

ливості, рівності, свободи та гуманізму. 
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Остання частина запропонованого вище визначення вказує на суб’єктний 

склад правосуддя — тобто на суди, які на постійній і професійній основі 

приводять у дію цей спосіб вирішення правових конфліктів. Зважаючи на це, 

правосуддям може бути визнана лише та діяльність з вирішення юридичних 

спорів, яку здійснюють спеціальні органи державної влади, що уособлюють 

собою судову владу. 

У зв’язку з визначенням суб’єктного складу правосуддя слід зауважити, 

що за кількісною ознакою суб’єкти судової влади поділяються на індивідуальні 

(суддя) та колективні (суд). Можливість уособлення конкретною посадовою 

особою (суддею) усієї судової влади в державі (персоніфікація влади) 

характерна саме для судової влади [12, c. 11].  

З’ясувавши теоретичні засади розуміння правосуддя, коротко розглянемо 

тепер особливості використання терміна «правосуддя» у чинному законодавстві 

України. 

У частині 1 ст. 124 Конституції України вказується, що правосуддя в 

Україні здійснюється виключно судами. У частині 2 цієї ж статті зазначено, що 

судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної 

юрисдикції. 

Перша частина ст. 129 Конституції України сформульована наступним 

чином: «Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише за-

кону». Натомість друга частина цієї ж статті звучить так: «Судочинство про-

вадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних». І далі: 

«Основними засадами судочинства є…» 

Отже, Конституція України не містить однозначного критерію для 

розділення понять «правосуддя» та «судочинство», хоча з її тексту випливає, 

що термін «правосуддя» застосовується законодавцем у більш широкому 

(можна сказати, у концептуальному) сенсі, а «судочинство» застосовується до 

діяльності конкретних судових органів. 

ІІ. Види судової правотворчості 

Вважаємо, що єдиним правильним критерієм визначення того, чи є 

певний акт судової влади актом правотворчості, є наявність чіткого 
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законодавчого закріплення загальнообов’язкового характеру такого акта 

судової влади. Вказаний критерій є об’єктивним і базується на волі 

законодавця, на відміну від суб’єктивного і умоглядно-політологічного 

критерію змісту акта судової влади. 

Акти судової правотворчості є доволі різноманітними, але спільною 

ознакою для них є їхній загальнообов’язковий характер, що доводить факт 

здійснення ними загального рівня правового регулювання, на відміну від 

правозастосовчих актів, які здійснюють лише індивідуальне правове 

регулювання. 

Застосування вказаного критерію дає можливість чітко виокремити акти 

судової правотворчості та здійснити їх класифікацію. 

Акти судової правотворчості за способом виникнення юридичної норми, 

яка в них міститься, поділяються на три види: 

1. Судові прецеденти, серед яких виділяють: а) креативні прецеденти;     

б) деклараторні прецеденти, у тому числі прецеденти тлумачення. 

2. Нормативно-правові акти, видані судовою владою, серед яких виділя-

ють: а) роз’яснення вищими судовими органами змісту норм права; б) затвер-

дження вищими судовими органами процесуальних правил розгляду справ. 

3. Квазіпрецеденти, серед яких виділяють: а) рішення органів 

конституційної юрисдикції з визнання неконституційними нормативно-

правових актів та з надання офіційного тлумачення; б) рішення судів загальної 

юрисдикції зі скасування нормативно-правових актів на підставі їх 

невідповідності законодавству. 

Розкриємо детальніше відмінності актів судової правотворчості, які 

обумовлюються способом виникнення норми права. 

У судових прецедентах міститься норма права, яка виникає у процесі 

вирішення судом конкретної справи і є побічним результатом розгляду справи, 

а відтак юридична норма завжди міститься у мотивувальній частині рішення 

суду. 

У нормативно-правових актах судової влади містяться норми права, які є 

не результатом вирішення конкретної справи, а наслідком цілеспрямованої (так 



СУДОВА ВЛАДАс 
 

«Вісник Вищої ради юстиції» № 1 (5) 2011 55 
 

би мовити, у «чистому вигляді») правотворчої діяльності вищих судових 

органів. Характерною ознакою цих норм є те, що їх формулювання 

здійснюється або на підставі узагальнення практики вирішення певної категорії 

спорів, або вони являють собою процесуальні правила розгляду спорів. 

У квазіпрецедентах міститься норма права, яка виникає у разі 

позитивного вирішення судом (у тому числі Конституційним Судом) справ зі 

скасування нормативно-правового акта або надання офіційного тлумачення, а 

відтак норма права завжди міститься у резолютивній частині рішення суду і є 

фактично основним результатом його діяльності в рамках вирішення певної 

справи. 

Аналізуючи акти судової правотворчості у контексті їх зв’язків із 

правосуддям, потрібно зазначити, що безпосередній зв’язок з правосуддям 

характерний для судового прецеденту і квазіпрецеденту; а для нормативно-

правового акта, виданого судовою владою, характерний опосередкований 

зв’язок, згідно з яким збіг є у суб’єктному складі (вищий судовий орган 

уповноважений не лише здійснювати правосуддя, але і приймати нормативно-

правові акти). 

ІІІ. Взаємовідносини між судовою правотворчістю та правосуддям 

На макрорівні судова правотворчість є одним з елементів механізму 

досягнення мети правосуддя. 

З погляду теорії права суд у своїй діяльності досягає мети правосуддя 

внаслідок дії двох взаємопов’язаних процесів, що позначається спеціальними 

категоріями. Першою категорією є правозастосування як реалізація судом норм 

права для вирішення правового спору. Другою категорією є професійна 

правосвідомість судді, яка наповнює процес розгляду справи аксіологічним 

змістом, саме завдяки їй судочинство стає правосуддям. 

Судова правотворчість може бути третім елементом вказаної моделі. Крім 

того, як буде показано нижче, судова правотворчість надає суддям нових 

можливостей для досягнення мети правосуддя і навіть виводить суд на новий, 

більш високий рівень суспільного значення. 
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Здійснення судом правотворчості у формі судового прецеденту та 

квазіпрецеденту під час безпосереднього розгляду справи жодним чином не 

вступає у конфлікт з процесом правозастосування, оскільки норма, яка 

створюється судом, відразу стає предметом судового тлумачення і застосування 

до конкретних правовідносин у рамках спору, що розглядається. 

Що ж до професійної правосвідомості судді, то треба визнати, що 

судовий розгляд будь-якої справи пов’язаний з елементом творчості, незалежно 

від того, чи визнається результат такої творчості джерелом (формою) права, чи 

актом правозастосування. Так, ще на початку ХХ ст. Г. Демченко цілком вірно 

зауважив, що суд займається творчістю і у випадку заповнень прогалин, і у 

випадку тлумачення норм права. Річ не у тому, що суд творить, а у тому — як 

саме він творить [3, c. 167]. Позицію щодо творчого характеру діяльності суду 

під час розгляду ним справи підтримують і сучасні науковці [6, c. 22; 8, c. 186]. 

Тому для правосвідомості високопрофесійного судді наявність правотворчої 

складової його діяльності при безпосередньому розгляді спорів не тільки не 

завадить йому проявити свої здібності та виконати покладений законом і 

суспільством обов’язок вирішити правовий спір, але й дасть відчуття 

додаткової відповідальності за винесене ним рішення, адже воно буде не тільки 

актом правозастосування, обов’язковим лише для сторін справи, а й набуде 

загальнообов’язкового значення для всіх схожих випадків. 

Таким чином, судова правотворчість у цілому не містить 

взаємовиключних моментів ані з правозастосуванням, ані з професійною 

правосвідомістю. Натомість вона надає процесу здійснення правосуддя нових 

якостей, які слугують справі досягнення мети правосуддя. 

При розгляді правосуддя у жодному разі не слід випускати з уваги, що 

суб’єктний склад правосуддя не вичерпується суддями, судом і судовою 

системою. Адже, окрім зазначених елементів, до складу правосуддя входять ще 

і сторони у справах, які розглядаються судами. Власне кажучи, у даному ви-

падку йдеться про процесуальні правовідносини. Саме сторони по справах є 

адресатами здійснення судом своєї влади. Крім того, саме сторони у справах, 

звертаючись до суду за захистом своїх прав, запускають механізм правосуддя. 
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Як вказується у літературі [7, c. 214], особливістю суб’єктного складу 

процесуальних правовідносин є обов’язкова наявність владного суб’єкта (у 

нашому випадку – наявність суду), а також інших суб’єктів, які або мають 

юридичний інтерес у вирішенні справи (сторони справи), або не мають такого, 

але сприяють вирішенню справи (представники сторін, свідки, експерти тощо 

та ін). 

У правотворчому елементі діяльності суду відсутні негативні наслідки 

для безпосередніх сторін спору. Адже у будь-якому разі і судовий прецедент, і 

квазіпрецедент передусім є судовими рішеннями, тобто актами вирішення 

правового спору (актами правозастосування), а вже потім, у другу чергу, – акта-

ми правотворчості. Тому здійснення правотворчості судом під час вирішення 

певної справи не суперечить юридичним інтересам сторін справи і тим більше 

не порушує їхніх прав і законних інтересів. Крім того, оскільки суспільне зна-

чення правотворчого акта є більшим, ніж правозастосовчого, то і об’єктивні 

вимоги до нього є вищими; зважаючи на це, суд буде підходити до розгляду 

такої справи особливо ґрунтовно, максимально використовуючи всі наявні у 

нього інтелектуальні і професійні ресурси, досвід тощо. А відтак сторони 

справи отримають більш виважене і обґрунтоване вирішення їхнього спору, 

адже спосіб його розв’язання буде вважатися обов’язковим еталоном. 

Судова правотворчість сприяє меті правосуддя тому, що вона змушує 

суддів підходити до розгляду спорів відповідно до надзвичайно високих стан-

дартів справедливості, адже завдяки тому, що їх рішення буде не лише 

правозастосовчим актом, але і джерелом (формою) права, аргументація суддів 

буде відкритою для аналізу та критики з боку юридичної громадськості. 

Усвідомлення суддями своєї належності до функції правотворчості збільшує їх 

суспільну роль, але одночасно збільшує і рівень відповідальності (як моральної, 

так і юридичної: дисциплінарної і кримінальної) за прийняті рішення, що в 

кінцевому підсумку сприяє більш якісному і ефективному захисту прав і свобод 

суб’єктів права. 

Хоча сам факт визнання державою судової правотворчості обумовлює 

значне підвищення вимог до осіб, які бажають стати суддями (особливо 
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суддями вищих судів). Ця обставина також позитивно сприяє підвищенню 

якісного рівня відправлення правосуддя, яке, і це треба відверто визнавати, 

багато в чому залежить від професійних знань та професійної правосвідомості 

суддів як конкретних особистостей. 

Наступний аспект впливу судової правотворчості на правосуддя 

виражається у тому, що судова правотворчість сприяє реалізації принципів 

самостійності і незалежності судової влади. 

Аксіоматичним є твердження про те, що суд, суддя має бути позбавленим 

впливу будь-яких органів державної влади та інших суб’єктів як у широкому 

плані (наприклад, використання і поширення інформації про суддю з метою 

завдати шкоди його авторитету), так і у вузькому (вплив на суддів при при-

йнятті ними рішень). 

Законодавство України розмежовує прикладний аспект цих принципів: 

так, у статті 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» зазначено про 

самостійність та незалежність суду. По суті, у даному випадку йдеться про:      

а) структурну і функціональну автономність формування і функціонування ор-

ганів судової влади; б) заборону втручання у будь-якій формі у діяльність судді 

при розгляді ним справи.  

Потрібно погодитись із твердженням про те, що термін «самостійність» 

означає інституційний аспект, а «незалежність» – змістовний [13, c. 211]. 

Отже, самостійність і незалежність суду повинні гарантувати 

неупереджене ставлення до судових справ відповідно до внутрішнього 

переконання судді, що ґрунтується на вимогах закону. 

Таким чином, маємо змогу побудувати логічну конструкцію, в основі якої 

лежить генетичний зв’язок між поняттями: судова правотворчість – са-

мостійність суду і незалежність судді – неупереджене вирішення судових справ 

відповідно до внутрішнього переконання судді (справедливість, рівність, 

свобода, гуманізм), що ґрунтується на вимогах закону (в тому числі 

процесуальних вимогах) – правосуддя – захист прав і свобод суб’єкта права 

(фізична особа, юридична особа, держава, суспільство). 
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Судова правотворчість сприяє підвищенню самостійності і незалежності 

судової влади, але не обумовлює її. При цьому чим більше судова 

правотворчість є «вплетеною» у процес судового розгляду звичайного 

правового спору, тим сильніше відчувається цей вплив. Тому визнання певною 

правовою системою судового прецеденту сприяє самостійності і незалежності 

судової влади набагато більше, ніж існування такої форми судової 

правотворчості, як нормативно-правовий акт. 

Судова правотворчість істотно підвищує роль і значення судової влади у 

механізмі стримувань і противаг державної влади. 

Як пише В. Смородинський, судова гілка державної влади займає 

провідне місце у механізмі стримувань і противаг, що обумовлюється її 

повноваженнями щодо перевірки конституційності законів, указів, інших актів 

у зв’язку із розв’язанням конфліктів між гілками влади, між громадянами, їх 

об’єднаннями і органами державної влади, їх посадовими особами; щодо 

загальнообов’язкового тлумачення Конституції і законів України; щодо 

скасування незаконних актів органів виконавчої влади [12, c. 12]. 

Досить показовим є те, що у вказаному автором переліку повноважень 

присутні дві форми судової правотворчості («загальнообов’язкове тлумачення 

Конституції і законів України», «скасування незаконних актів органів ви-

конавчої влади»). Відсутність зазначених двох повноважень суттєво зменшує 

авторитет судової влади та її значення для суспільства, оскільки слабкість су-

дової влади має наслідком неефективність захисту нею прав і свобод людини 

(особливо у спорах, де стороною виступає орган державної влади). 

Крім того, ми не вбачаємо жодної проблеми у сумісності судової 

правотворчості як функції судової влади з принципом поділу державної влади. 

У західноєвропейській юридичній літературі ще наприкінці ХІХ – початку     

ХХ ст. було визнано, що панівною є не теорія поділу влади, а вчення про 

єдність суверенної волі держави, а також те, що насправді принцип поділу 

влади є «настільки ж блискучим, наскільки ж і спірним» [3, c. 83, 84]. 

У свою чергу, сучасний дослідник І. Рекецька, розглядаючи 

проблематику судової влади в Україні з політологічної точки зору, наголошує 
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на неможливості сприйняття у повному обсязі теорії поділу влади: «…у своєму 

класичному варіанті теорія поділу влади не підтверджується досвідом 

державно-правового будівництва, реальним життям. Таким чином, принцип 

поділу влади не є твердим й абсолютним принципом» [11]. 

Розгляд принципу поділу влади не як самодостатнього, а лише як 

допоміжного інструмента механізму стримувань і противаг знаходить свій ви-

раз і у відповідних сучасних наукових дослідженнях [5]. 

Отже, розподіл повноважень між трьома гілками державної влади є засо-

бом підвищення ефективності виконання нею своїх функцій, але аж ніяк не 

самостійним чинником у запобіганні її узурпації. 

І, нарешті, останнім аргументом, який спростовує тезу про суперечність 

судової правотворчості вимогам принципу поділу державної влади є те, що, 

власне, судова правотворчість не зазіхає на законотворчу функцію парламенту. 

Оскільки, як правильно вказується у відповідних дослідженнях [16, c. 13], 

законотворчість – це різновид правотворчості, яка полягає у прийнятті законів. 

Дійсно, суд не повинен бути законотворчим органом, але це жодним чином не 

виключає того, що суд при цьому може виступати як правотворчий орган. 

Завершуючи цей короткий огляд аспектів співіснування судової 

правотворчості і правосуддя, наголосимо на тому, що за допомогою судової 

правотворчості основні ціннісні стандарти правосуддя, які відповідають 

принципам справедливості, рівності, свободи і гуманізму, проникають у 

систему позитивного права. Судова правотворчість робить правосуддя не 

індивідуальним регулятором суспільних відносин, а загальним, і вказані 

стандарти переходять від стану одиничного (вирішений казус) до стану 

загального (загальнообов’язкове правило для вирішення певного виду казусів). 

Саме судова правотворчість здатна наповнити право в його конкретних проявах 

не тільки ідеями, а й конкретним змістом принципів справедливості, рівності, 

свободи та гуманізму, адже завдяки використанню зазначених принципів при 

судовому розв’язанні конкретних правових спорів вони перестають існувати як 

абстракції, знаходячи своє безпосереднє втілення у правовідносинах. 
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Судова правотворчість підкорена меті правосуддя (розв’язати правовий 

спір і захистити права і законні інтереси на підставі закону та на підставі вимог 

принципів справедливості, рівності, свободи і гуманізму) і є одним із засобів її 

досягнення. 

Перспективи подальших розвідок у зазначеному напрямі полягають у 

вивченні можливих моментів конфліктності у взаємовідносинах між 

правосуддям і судовою правотворчістю, а також шляхів щодо мінімізації їх 

негативного впливу на рівень судового захисту прав і свобод суб’єктів права.  
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Малишев Б. Судова правотворчість як засіб досягнення мети правосуддя 

У статті розглядається проблематика взаємозв’язків між правосуддям і судовою правотворчістю з точки зору 

теорії права. Автор доходить висновку, що за допомогою судової правотворчості основні ціннісні стандарти 

правосуддя, які відповідають принципам справедливості, рівності, свободи і гуманізму, проникають у систему 

позитивного права. Судова правотворчість підкорена меті правосуддя і є одним із засобів її досягнення. 

Ключові слова: правосуддя, судова правотворчість. 

 

Малышев Б. Судебное правотворчество как средство достижения цели правосудия 

В статье рассматривается проблематика взаимосвязей между правосудием и судебным правотворчеством с 

точки зрения теории права. Автор приходит к выводу, что с помощью судебного правотворчества основные 

ценностные стандарты правосудия, которые соответствуют принципам справедливости, равенства, свободы и 

гуманизма, проникают в систему позитивного права. Судебное правотворчество подчинено цели правосудия и 

является одним из средств ее достижения. 

Ключевые слова: правосудие, судебное правотворчество. 

 

Malyshev B. Judicial law-making as a mean to purpose of justice 

Тhe article is devoted to study of correlations between justice and judicial law-making from the point of view of the 

theory of law. The author concludes that by the assistance of judicial law-making the basic value standards of justice, 

that correspond to the principles of justice, equality, freedom and humanism, pave its way into the system of positive 

law. Judicial law-making is subdued to the purpose of justice, serving as one of the facilities for the achievement of 

justice. 

Key words: justice, judicial law-making. 
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імені Ярослава Мудрого», м. Харків 
 

УДК 347.97./.99(477) 

Україна приєдналася до Ради Європи 9 листопада 1995 р. При вступі до 

цієї організації наша країна зобов’язалася дотримуватись своїх загальних 

обов’язків згідно зі Статутом Ради Європи – плюралістичної демократії, 

верховенства права та захисту прав людини і основоположних свобод усіх осіб, 

що перебувають під її юрисдикцією. На жаль, не можна сказати, що членство 

України в складі Ради Європи є безхмарним. З моменту вступу й дотепер 

Парламентська Асамблея Ради Європи висловлює занепокоєння із приводу 

невиконання Україною взятих на себе зобов’язань. Незважаючи на те, що з 

1995 р. Україна зробила значні кроки на шляху становлення повноцінної й 

незалежної судової влади, судова реформа не закінчена, що є одним із приводів 

для зауважень з боку європейського співтовариства.  

Питання судової реформи в Україні розглядали такі вчені та практики, як 

В.Д. Бринцев, Ю.М. Грошевий, С.Л. Дегтярьов, В.В. Долежан, О.В. Колісник, 

Р.О. Куйбіда, І.Є. Марочкін, Л.М. Москвич, В.В. Сердюк, Н.В. Сібільова,      

М.І. Сірий, А.О. Селіванов, В.Я. Тацій, М.І. Хавронюк, С.Г. Штогун, Д.М. 

Чечот та інші. Але неоднозначна оцінка науковцями нового законодавства 

щодо структури судової системи та основних принципів її побудови 

обґрунтовує необхідність подальшої роботи над вивченням цієї проблематики. 

Співробітництво України на міжнародній арені з органами й інститутами 

Ради Європи і Європейського Союзу з питань реформування судової влади не 

проходить безслідно. Незважаючи на наявні зауваження, можна констатувати 

значимі результати реформування в цій сфері, так останнім словом України в 

ході наближення судової системи до загальноєвропейських стандартів стало 

прийняття Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. 
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[1]. Аналіз зазначеного Закону дозволяє сказати, що низка рекомендацій 

інститутів Ради Європи і Європейського Союзу з питань судової влади й 

судоустрою були враховані, а відповідні недоліки виправлені. Але більшість 

науковців зазначають, що судова реформа прийняттям нового законодавства не 

закінчилася.  

Так, Л.М. Москвич вважає, що судова реформа повинна полягати у 

забезпеченні ефективності судової системи (з чим слід погодитися), для чого 

необхідно вирішити низку проблем: а) організаційну проблему, що полягає у 

роз’єднанні судової системи на підсистеми (загальні суди, адміністративні та 

господарські); б) підвищення професіоналізму суддівських кадрів; 3) належне 

фінансове забезпечення; г) процесуальні (процедурні) проблеми судочинства.  

А метою судової реформи має бути забезпечення оперативності розгляду справ, 

доступність та якість правосуддя [2, 171–179].  

В.Д. Бринцев зазначає, що належне проведення судової реформи можливе 

лише шляхом суттєвих змін норм Конституції України, у якій необхідно 

закріпити, що: а) виключення із судової юрисдикції можуть встановлюватися 

лише нормами Основного Закону; б) народ повинен мати право брати участь у 

здійсненні правосуддя у формі народних (дільничних) суддів, які обираються 

громадянами строком на п’ять років без обмеження кількості термінів обрання; 

в) судову систему повинні складати Верховний Суд України, касаційні суди, 

обласні (апеляційні) суди, окружні, місцеві суди та дільничні (народні) суди;    

г) судовий контроль покладається на слідчих суддів, які діють у місцевих судах; 

ґ) Конституційний Суд України трансформується у конституційну палату 

Верховного Суду України; д) організаційне забезпечення діяльності усіх судів 

здійснюється Департаментом Верховного Суду України тощо [3, 180–183].  

Необхідно погодитися із О.В. Капліною, яка відзначила, що слід 

розробити спеціальні процедури ювенальної юстиції, які дозволять краще 

враховувати права та інтереси неповнолітніх [4, 179]. Майже у всіх країнах 

Європейського союзу або створюються окремі суди щодо неповнолітніх, або 

формуються спеціальні структурні підрозділи (колегії, палати) на базі 
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загальних судів із суддів, які спеціалізуються на розгляді справ із участю 

неповнолітніх осіб.  

М.І. Хавронюк називає чотири основні проблеми, які, на його погляд, 

заважають успіху судової реформи: а) надзвичайно велика кількість програм, 

що не породжують якісних змін; б) відсутність необхідної статистичної бази 

для правильного прогнозування та неврахування наявних статистичних даних; 

в) дублювання і не розмежування повноважень між вищими судовими 

органами; д) неможливість знайти консенсус у погляді на питання подальшого 

реформування судової влади України [5, 183–187]. 

З більшою частиною зауважень слід погодитися та визнати, що деякі 

новели нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) є 

спірними або некорисними для судоустрою країни. Для обґрунтування такої 

позиції слід дати характеристику судової системи України відповідно до нового 

Закону.  

Загальне визначення структури судової системи залишилося без змін. Як і 

раніше, вказується, що судову систему України становлять суди загальної 

юрисдикції та суд конституційної юрисдикції. Так само законодавець декларує 

необхідність зберегти побудову судової системи відповідно до принципу 

єдності та принципу доступності задля забезпечення права на правосуддя для 

кожної особи. Створення надзвичайних та особливих судів заборонено (ст. 3 

Закону). 

Види судів, які формують судову систему, залишаються майже без змін. 

Це місцеві суди, апеляційні, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд 

України, які разом створюють систему судів загальної юрисдикції. Верховний 

Суд України визнається найвищим судовим органом у системі судів загальної 

юрисдикції, а вищі спеціалізовані суди визнаються вищими судовими органами 

спеціалізованих судів (ст. 17). Такий «консерватизм» на фоні можливості в 

новому Законі розширити склад спеціалізованих судів пояснюється дуже легко 

– перелік видів судів, що становлять судову систему, дається в Конституції 

України й не може бути змінений тільки на рівні Закону. При цьому про 

необхідність внесення змін до Конституції для отримання бажаного для 
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суспільства і держави результату від судової реформи говорилося ще до 

прийняття нового Закону [6, 167].  

Але один із видів судів судова система України все ж втратила. За новим 

Законом з 15 вересня 2010 року ліквідуються військові суди. Військові суди 

гарнізонів, апеляційні військові суди регіонів, апеляційний суд Військово-

Морських Сил продовжують розгляд лише тих справ, провадження в яких було 

відкрито. Справи, провадження в яких не було відкрито, мали бути передані до 

15 вересня 2010 року до апеляційних судів з урахуванням територіальної 

підсудності. За попереднім Законом України «Про судоустрій України» від 

2002 р. військові суди не належали до спеціалізованих судів, а входили до 

складу судів загальної юрисдикції. Тому формально не можна сказати, що їх 

ліквідація погіршить реалізацію принципу спеціалізації у побудові судової 

системи. Але для цього необхідно реалізувати внутрішню спеціалізацію суддів 

у відповідних судах з розгляду цивільних та кримінальних справ, щоб якість 

розгляду судових справ за участю військовослужбовців дійсно не погіршилась.  

Інше значення отримав принцип спеціалізації судів. Якщо раніше 

законом суди загальної юрисдикції поділялися на загальні та спеціалізовані і до 

спеціалізованих відносилися господарські та адміністративні, а серед загальних 

виокремлювалися військові суди, то новий Закон зазначає, що суди загальної 

юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, 

господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні 

правопорушення (ст. 18 Закону). Це означає, що тепер систему судів загальної 

юрисдикції становлять три види спеціалізованих судів. Якщо назви двох видів 

спеціалізованих судів – господарські й адміністративні сприймаються цілком 

вдало й лаконічно, то заміна терміна «загальні суди» на «суди, що розглядають 

цивільні, кримінальні справи й справи по адміністративних правопорушеннях» 

не можна віднести до позитивних змін Закону. Подібні зміни мають 

косметичний характер і не впливають на підвищення якості правосуддя й 

зменшення строків розгляду справ. А саме така мета повинна стояти перед 

будь-якою реформою в судовій сфері.  
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У рамках аналізу нового розуміння принципу спеціалізації варто також 

згадати ще про одну законодавчу новелу. Законом додано можливість 

відносити до місцевих адміністративних судів не лише окружні місцеві суди, а 

й інші суди, якщо це буде передбачено процесуальним законодавством (частина 

третя ст. 21). Таку норму необхідно визнати помилковою. Дійсно, слід 

погодитися із пропозицією, що поступово необхідно будувати систему 

місцевих адміністративних судів за системою місцевих загальних [7, 3]. Але це 

означає зміни до судоустрою країни (створення або ліквідація видів судів) і 

вони повинні фіксуватися саме у спеціальному законі, яким виступає Закон 

України «Про судоустрій і статус суддів». І зовсім не зрозуміло, чому 

створення інших місцевих адміністративних судів повинно здійснюватися через 

зміни до процесуального законодавства, не пристосованого для цього. 

Незрозумілою є і позиція законодавця щодо залишення серед 

повноважень місцевих загальних судів можливості розглядати поряд із 

цивільними, кримінальними справами та справами про адміністративні 

правопорушення адміністративні справи (частина друга ст. 22 Закону). Для 

цього існують місцеві адміністративні суди із відповідними повноваженнями 

(частина четверта ст. 22 Закону). І зміст існування адміністративної юстиції 

саме в тому, щоб всі адміністративні спори розглядалися в окремих судах 

(адміністративних), а не в загальних.  

Деяких змін зазнав принцип інстанційності судової системи. Головне 

значення цього принципу залишилось – він повинен забезпечити право 

громадянина та людини на оскарження судового рішення та отримання 

справедливого вирішення їх спору, а також забезпечити можливість 

виправлення судової помилки у разі її появи. Але змінилися повноваження 

Верховного Суду України, що призвело до появи нової судової інстанції. Так, 

ст. 14 Закону зазначила, що учасники судового процесу та інші особи у 

випадках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право не 

лише на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення, а й також на 

перегляд справи Верховним Судом України. Саме таке ставлення законодавця 

до перегляду справ Верховним Судом України, розташування його у переліку 
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видів судового перегляду разом з апеляційним і касаційним дають право 

говорити про появу четвертої судової інстанції. Значення такої новели для 

судоустрою велике, тому слід дати їй оцінку.  

Принцип інстанційності повинен забезпечувати досягнення декількох 

цілей. Головними з них є дві. По-перше, забезпечення винесення справедливого 

судового рішення у кожній справі, розглянутій у суді (шляхом гарантування 

права на оскарження судового рішення при наявності сумніву в його законності 

або обґрунтованості). По-друге, забезпечення можливості захистити свої права 

у суді в розумні строки та без зайвих витрат. Таким чином, кожна держава 

повинна знайти компроміс між бажанням максимально захистити громадян від 

судової помилки шляхом введення додаткових судових інстанцій і 

необхідністю підтримання ефективності роботи судової системи без допущення 

багаторічних судових слухань справ, що проходять всі можливі інстанції, і 

непомірних витрат держави на функціонування судових установ та великих 

судових витрат сторін. Саме із таких міркувань у відповідних міжнародних 

договорах передбачена необхідність функціонування в кожній національній 

судовій системі не менше двох судових інстанцій і не йдеться про обов’язкове 

створення третьої (касаційної або неповної апеляційної) інстанції або ще 

більше. Велика кількість судових інстанцій вже не розглядається як висока 

гарантія дотримання прав людини на судовий захист, а навпаки, оцінюється як 

фактор, що може перешкодити розумному строку розгляду справи у суді.  

Тому не можна розглядати появу четвертої судової інстанції (перегляд 

справ Верховним Судом України) у судочинстві України як позитивний фактор 

проведеної судової реформи. По-перше, це не наближає нас до європейських 

стандартів, оскільки такої практики в Європі просто не існує, а наявні 

стандарти вимагають іншого. Якщо аналізувати практику країн Європейського 

Союзу й кандидатів у члени ЄС, то можна сказати, що в Ісландії й Туреччині є 

дві судові інстанції (розгляд справ по суті й апеляційний перегляд), а в інших 

країнах ЄС є три судові інстанції. Причому в переважній більшості країн є 

значні обмеження як на апеляційний перегляд, так і на касаційний перегляд 
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судових спорів за сумою позовних вимог, характером спору або за суб’єктом 

звернення.  

По-друге, немає жодного вагомого доводу, що свідчить про підвищення 

ефективності роботи судової системи в результаті введення нової, четвертої 

інстанції.  

І по-третє, зміст перегляду судових рішень, закладений у четверту судову 

інстанцію в Україні, не відповідає повноваженням і статусу судового органу, 

яким став Верховний Суд України після прийняття нового Закону. На вищий 

судовий орган кожної країни покладається два основних завдання: розгляд 

справ по останній інстанції з винесенням судових рішень, які оскарженню в 

рамках національної судової системи не підлягають, і забезпечення єдності 

судової практики. При цьому обидва завдання тісно між собою пов’язані й 

неможлива ефективна їхня реалізація при поділі відповідних судових 

повноважень у різних судових органах з тієї причини, що забезпечення єдності 

судової практики в рамках всієї судової системи здійснюється на базі її аналізу 

в ході розгляду судових справ по останній інстанції. Саме тому в законодавстві 

більшості європейських країн зафіксовано, що на розгляд вищого суду 

відповідної країни потрапляють тільки справи, розгляд яких має важливе, 

принципове значення для суспільства та держави й на підставі розгляду таких 

справ вищий суд здатний формулювати вимоги до судової практики всіх 

нижчестоящих судів. 

Верховний Суд України не має змоги давати роз’яснення судам загальної 

юрисдикції з питань застосування законодавства й більше не виконує завдання 

щодо забезпечення єдності судової практики. Такі повноваження перейшли в 

повному обсязі до існуючих вищих спеціалізованих судів. Тому й можливість 

перегляду Верховним Судом України рішень вищих спеціалізованих судів з 

підстав неоднакового застосування однієї й тієї ж норми матеріального права в 

подібних правовідносинах не зможе сприяти однозначності судової практики. 

Оскільки неприпустимою повинна бути можливість перегляду рішень суду, що 

забезпечує єдність судової практики яким-небудь іншим судовим або 

несудовим органом.  
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Судова система містить у собі три вищі спеціалізовані суди, що 

забезпечують касаційний перегляд судових рішень відповідної спеціалізації і 

єдність судової практики нижчестоящих судів своєї спеціалізації. У свою чергу, 

нижчестоящі суди забезпечують розгляд справ по суті та, за необхідності, їхній 

апеляційний перегляд. Чітке позиціювання Верховного Суду України як суду 

більш високого, розташованого на четвертому рівні судової системи і такого, 

що має право переглядати рішення вищих спеціалізованих судів, надзвичайно 

ускладнює судовий устрій нашої країни, робить можливу процедуру судового 

вирішення спору однією з найбільш тривалих порівняно із закордонними 

аналогами.  

Виходів із сформованої ситуації може бути кілька. Якщо не розглядати 

найбільш кардинальні варіанти (ліквідація всіх вищих спеціалізованих судів [8, 

195] або Верховного Суду України), що вимагають внесення відповідних змін 

не лише в Закон, але й у Конституцію України, то можна запропонувати такі: 

1. Позбавити Верховний Суд України повноважень щодо перегляду справ 

з підстав неоднакового застосування судами касаційної інстанції однієї і тієї ж 

норми матеріального права у подібних правовідносинах. У такому випадку 

Верховний Суд України вже не буде найвищим судом у системі судів загальної 

юрисдикції, не утворюватиме четвертий рівень судової системи і не 

виконуватиме функцію четвертої судової інстанції. Він може отримати 

специфічний статус у судовій системі України, вийти із числа судів загальної 

юрисдикції за аналогією з Конституційним Судом України, ставши аналогом 

судів «політичної» юстиції, які функціонують у Франції (Висока палата 

правосуддя й Палата правосуддя Республіки), Польщі (Державний трибунал) і 

ряду інших європейських країн. 

2. Залишити чотирирівневу структуру судової системи й надати 

Верховному Суду України можливість касаційного перегляду деяких категорій 

справ. Мова має йти про таку категорію найбільш складних судових справ, які 

по першій інстанції повинні розглядатися апеляційними судами, перегляд в 

апеляційному порядку здійснюватиметься вищими спеціалізованими судами й 

тоді касаційний їхній перегляд забезпечуватиметься Верховним Судом 
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України. У такому випадку повноваження щодо забезпечення єдності судової 

практики також повинні повернутися Верховному Суду.  

Так само варто сказати про реалізацію принципу ступінчастості, що має 

тісний зв’язок із принципом інстанційності. Головна зміна його змісту – це 

«вирівнювання» судової системи України з формуванням однакової кількості 

судових рівнів у судів усіх видів юрисдикцій. Після створення Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ усі 

три гілки судів загальної юрисдикції утворюють чотири рівні. М.І. Сірий з 

цього приводу зазначив, що вкрай шкідливим є конструювання чотири-, 

п’ятирівневої судової системи з функціональним повторюванням. У разі 

повторювання функції у різних інстанціях жодна із інстанцій не виконує 

функцію якісно [9, 189]. 

Зазначені зміни до судоустрійного законодавства України вже отримали 

попередні оцінки з боку міжнародних організацій і окремих експертів. Так, ще 

до прийняття нового Закону «Про судоустрій і статус суддів» 2010 р. його 

проект був розглянутий Венеціанською комісією, яка разом із Дирекцією з 

технічного співробітництва Генеральної Дирекції з прав людини та правових 

питань Ради Європи підготувала й ухвалила висновок на своєму 82-му 

пленарному засіданні 12–13 березня 2008 р. [10]. Зазначеним висновком 

позитивно було оцінено пропозиції законопроекту щодо фіксування принципів 

судової влади та її побудови (розділ І Закону) та норми, що зміцнюють 

незалежність окремо взятих суддів (введення автоматизованої системи 

розподілу справ, спеціалізація суддів тощо). Водночас запропонована структура 

судової системи була оцінена як невиправдано громіздка та надто складна. У 

першу чергу через існування вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду 

України. У висновку нагадується, що надто складна судова система містить у 

собі ризик затягування провадження, а відповідно до ст. 6 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод кожна держава зобов’язана організувати 

свою судову систему в такий спосіб, щоб суди могли розглядати справи 

впродовж розумного строку. Тому пропонується позбавити судову систему 
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зайвої бюрократії та адміністративного тягаря, наприклад, шляхом злиття двох 

найвищих рівнів.  

У спільному висновку Європейської комісії «За демократію через право» 

№ 588/2010 від 7 жовтня 2010 р. [11] (далі – Висновок № 588) Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення 

зловживань правом на оскарження» [12] надано оцінку деяких повноважень 

Вищого адміністративного суду України. Так, зазначається, що для розгляду 

спорів, у яких оскаржуються рішення, дії чи бездіяльність Президента України, 

Верховної Ради України та Вищої ради юстиції (частина друга ст. 171-1 

Кодексу адміністративного судочинства України), у Вищому 

адміністративному суді повинна створюватися окрема судова палата. Така 

судова палата, на думку Венеціанської комісії, має відповідати вимогам 

фундаментального права на суд, для чого порядок її формування повинен бути 

чітко передбачений законом. У противному разі зростають ризики як для 

незалежності та неупередженості правосуддя, так і для політичних втручань   

(п. 19 Висновку № 588). Водночас доцільно передбачити можливість для 

перегляду Верховним Судом України в апеляційному порядку скарг на рішення 

Вищого адміністративного суду у справах щодо встановлення Центральною 

виборчою комісією результатів виборів чи референдуму, які не мають бути 

остаточними (п. 51 Висновку № 588). 

У свою чергу Парламентська Асамблея Ради Європи також відреагувала 

на останні зміни в законодавстві України, у тому числі у сфері судоустрою. У 

Резолюції 1755 (2010) [13] ПАРЄ констатує, що реформа судової влади та 

системи правосуддя є вкрай важливою для консолідації верховенства права в 

країні і основне завдання України з цього питання – це усунення всіх форм 

корупції в судовій владі при забезпеченні незалежності судів. Крім того, 

зазначається, що без внесення змін до Конституції України (лише на рівні 

нового Закону) буде неможливо реформувати судову владу відповідно до 

європейських стандартів і цінностей та наголошується на обов’язку органів 

влади забезпечити належне фінансування судової системи з державного 

бюджету, оскільки поточна ситуація, на думку ПАРЄ, свідчить про хронічне 
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недофінансування органів судової влади, що збільшує можливості для корупції 

та підриває верховенство права. Асамблея просить органи влади України 

забезпечити, щоб у Законі «Про судоустрій та статус суддів» 2010 р. було 

враховано рекомендації та зауваження, викладені у висновках Венеціанської 

комісії для приведення його у відповідність до європейських стандартів. 

Як бачимо, європейські інститути (Венеціанська комісія, ПАРЄ) 

висловили ряд зауважень до судової системи України, виду судів та порядку 

судочинства за новим законодавством. Мова зауважень і наданих рекомендацій 

однозначно свідчать, що без їх врахування судова система України не буде 

визнана такою, що відповідає демократичним стандартам, прийнятим і 

обов’язковим для європейських країн, і буде однією із перепон між Україною 

та членством у Європейському Союзі.  

Розробляючи подальший хід судової реформи, необхідно судову систему, 

а також судову владу України в цілому розглядати як невід’ємну частину 

державної влади, що залежить від структурних або функціональних змін у 

державному механізмі, напрямі розвитку країни. Ці зміни можуть бути 

викликані як внутрішньодержавними факторами (проведення політичної, 

конституційної або адміністративної реформи), так і зовнішніми (підписання 

договірних зобов’язань із іншими державами, ратифікація міжнародних 

договорів, вступ до складу об’єднань держав). Відповідно зміни в державному 

механізмі вимагають корекції в судовій системі або шляхом внесення змін до 

чинного законодавства, або через проведення судової реформи — залежно від 

глибини змін державного механізму. 

Для розробки програми або концепції розвитку судової влади 

недостатньо внесення локальних змін до окремих нормативних актів, які 

регулюють організацію й порядок діяльності судових органів. Судова реформа 

повинна розглядатися як частина загальнодержавної реформи, відповідати 

внутрішнім (економічним, соціальним, політичним) і зовнішнім 

(інтеграційним) пріоритетам розвитку, бути гармонійно пов’язаною із 

загальними цілями розвитку держави в цілому.  
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Таким чином, враховуючи важливість приєднання України до 

європейських правових стандартів, важливе значення має закінчення реформи 

судової системи у напрямі її спрощення з урахуванням принципів єдності та 

ступінчастості, спеціалізації, забезпечення доступності суду для населення та 

незалежності суду, виправлення помилок при реалізації принципу ієрархічності 

та інстанційності.  

Всі ці питання є надзвичайно важливими для держави, для забезпечення 

прав і свобод людини і громадянина, верховенства права та національних 

інтересів України.  
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Назаров І. Судова реформа як частина правової реформи в Україні 

У статті аналізуються наукові погляди щодо судової реформи в Україні, дається характеристика судової 

системи за новим Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р., звертається увага на 

недоліки у реалізації принципів інстанційності, ступінчатості та спеціалізації побудови судової системи, 

пропонуються варіанти їх вирішення.  

Ключові слова: судова реформа, судова система, судова влада, суд. 

 

Назаров И. Судебная реформа как часть правовой реформы в Украине 

В статье анализируются научные взгляды на судебную реформу в Украине, дается характеристика судебной 

системы по новому Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей» от 07.07.2010 г., обращается внимание 

на недостатки в реализации принципов инстанционности, ступенчатости и специализации построения судебной 

системы, предлагаются варианты их решения. 

Ключевые слова: судебная реформа, судебная система, судебная власть, суд.  

 

Nazarov I. Judicial reform as a part of legal reform in Ukraine 

In article are analyzed scientific views on judicial reform in Ukraine, the characteristic of judicial system under the new 

Law of Ukraine «About court system and the status of judges» from 07.07.2010 is given, the attention to lacks of 

realisation of principles of construction of judicial system, offered gradualness variants of their decision. 

Key words: judicial reform, judicial system, the judicial power, court. 
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Актуальні питання притягнення суддів до 

відповідальності  

(частина перша) 

 

Гончаренко Олександр Володимирович, 

керівник cлужби Голови Вищої ради юстиції, 
кандидат юридичних наук 

УДК 343.16+347.962].086(477) 

Питання притягнення до відповідальності суддів як особливої категорії 

державних службовців – завжди найгостріший предмет обговорення 

громадськості будь-якої країни незалежно від її економічної формації, 

політичного режиму або державного устрою. Передусім звертається увага на 

ефективність механізму притягнення суддів до відповідальності за встановлені 

факти порушення ними закону, тобто системи, безпосередньо пов’язаної з 

рівнем довіри громадськості до суддівського корпусу та належної роботи 

судової системи.  

На жаль, як свідчать соціальні опитування та статистичні показники 

діяльності Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та 

інших державних органів, кількість скарг на осіб у суддівських мантіях щороку 

зростає, що не може залишитися поза увагою як правоохоронної і законодавчої 

галузі діяльності суспільства, так і науки.  

Проведення судової реформи перш за все пов’язане із прийняттям нового 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон), який разом з 

окресленням нової загальної системи судоустрою України дещо по-іншому 

врегулював питання відповідальності суддів, особливо стосовно процедури 

звільнення суддів, порядку оскарження актів з питань суддівської кар’єри, 

деталізації таких понять, як дисциплінарне порушення судді (а в Законі України 

«Про Вищу раду юстиції» – поняття «порушення присяги судді») тощо. І хоча 

питанням відповідальності суддів присвячена значна кількість робіт, 

необхідність аналізу питання конституційної відповідальності суддів у 
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контексті зміненого законодавства обумовлює актуальність обраного предмета 

дослідження. 

Сучасна правова наука вважає, що юридична відповідальність – це 

різновид соціальної відповідальності, закріплений у законодавстві і 

забезпечуваний державою юридичний обов’язок правопорушника зазнати 

примусового позбавлення певних цінностей, що йому належать [1, с. 149].  

Юридична відповідальність, як і будь-який інший вид відповідальності, 

для громадянина-правопорушника є небажаною, невигідною чи неприємною. 

Юридичну відповідальність поділяють на позитивну та негативну, або 

перспективну та реперспективну. При цьому, першу сприймають як сумлінне 

виконання особою своїх обов’язків перед суспільством (відповідальна 

поведінка, усвідомлення свого обов’язку перед суспільством тощо), а другу – як 

настання для особи негативних наслідків за вчинене правопорушення.  

Юридична відповідальність судді – це здатність судді звітувати перед 

собою, суддівським корпусом, кваліфікаційною комісією, Вищою радою 

юстиції за результати своєї професійної діяльності та додержання норм моралі 

(перспективна відповідальність) і одержувати позитивні чи негативні оцінки 

своєї діяльності із застосуванням, у разі потреби, відповідних санкцій за 

неналежну поведінку (реперспективна відповідальність) [2, с. 23]; або етично-

правовий стан, що породжує необхідність добросовісного використання прав і 

виконання обов’язків по відправленню правосуддя, покладених на суддів 

законом, а також необхідність додаткового правового обтяження в разі судової 

або професійної помилки, допущеної ним у процесі судочинства [10; с. 34]. 

Впливаючи на суддів, чиї вчинки не відповідають професійним суддівським 

обов’язкам та вимогам, що ставляться до них, відповідальність забезпечує 

додержання ними закону і, як наслідок, стає можливим здійснення правосуддя в 

порядку і на умовах, що встановлюються для даного виду діяльності. Отже, в 

більш широкому розумінні відповідальність є фактором, спрямованим на 

створення оптимальних умов для суворої і точної реалізації статусу як гарантії 

правомірної поведінки суддів [4, с. 82].  
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Юридична відповідальність суддів є складовою їх правового статусу. 

Тому неухильне настання відповідальності судді за вчинене правопорушення, з 

одного боку, є ефективним засобом забезпечення законності в цій специфічній 

сфері суспільних відносин, а з другого, – виступає чинником незалежності 

суддівського корпусу, забезпечення реалізації конституційно-правового статусу 

судді. 

Аналіз законодавства дозволяє виокремити наступні види юридичної 

відповідальності суддів, застосування яких відбувається з огляду на особливий 

статус особи-правопорушника: дисциплінарну, адміністративну, кримінальну, 

конституційну та інші види відповідальності судді, пов’язані зі здійсненням 

правосуддя. 

Дисциплінарна відповідальність завжди пов’язана із невиконанням або 

неналежним виконанням працівником своїх трудових обов’язків, тобто 

порушенням трудової дисципліни.  

Дисциплінарна відповідальність суддів як вид юридичної 

відповідальності полягає в накладенні на порушника суддівської дисципліни 

несприятливих позбавлень морального, матеріального та організаційного 

характеру і є одним із засобів забезпечення відповідності діяльності і поведінки 

суддів професійним стандартам (суддівської дисципліни) [3, с. 14-16]. 

Підставою дисциплінарної відповідальності для судді є вчинення ним 

дисциплінарного проступку, тобто винного, протиправного порушення 

службових обов’язків. Дисциплінарна відповідальність суддів є одним із 

засобів забезпечення виконання їх професійних (службових) обов’язків, а 

відтак суддівської дисципліни [4, c. 84]. 

Вперше з часів незалежності України в нормі чинного законодавства    

(ст. 83 Закону) чітко визначено (конкретизовано) коло підстав, за наявності 

яких суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у 

порядку дисциплінарного провадження, а саме за:  

- істотні порушення норм процесуального права при здійсненні 

правосуддя, по’вязані, зокрема, з відмовою у доступі особи до правосуддя з 
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підстав, не передбачених законом, порушення вимог щодо розподілу та 

реєстрації справ у суді, правил підсудності чи підвідомчості, необґрунтоване 

вжиття заходів забезпечення позову;  

- невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи 

протягом строку, встановленого законом;  

- порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема 

порушення правил щодо відводу (самовідводу);  

- систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської 

етики, що підриває авторитет правосуддя;  

- розголошення таємниці, що охороняється законом, в тому числі 

таємниці нарадчої кімнати або таємниці, яка стала відомою судді під час 

розгляду справи у закритому судовому засіданні;  

- неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про 

майновий стан і доходи (податкової декларації), зазначення в ній завідомо 

неправдивих відомостей. 

У зв’язку з цим дисциплінарний проступок слід відрізняти від помилки 

судді, дії (бездіяльності), яка має зовнішні ознаки проступку, але позбавлена 

елемента вини [3, с. 14–16]. Законом встановлений певний індемнітет стосовно 

суддів на притягнення до дисциплінарної відповідальності – скасування або 

зміна судового рішення не тягне за собою дисциплінарної відповідальності 

судді, який брав участь у його ухваленні, крім випадків, коли порушення 

допущено внаслідок умисного порушення норм права чи неналежного 

ставлення до службових обов’язків (частина друга ст. 83 Закону). Закон 

забезпечує право судді мати свою точку зору, внутрішнє переконання, власне 

бачення фактів та порядку регулювання спірних правовідносин. Відсутність 

свободи судді при розгляді справи фактично спотворювала б ідею правосуддя. 

Слід відзначити, що дисциплінарна відповідальність судді порівняно з 

конституційною чи кримінальною є значно м’якшою і застосовується у вигляді 

догани. Проаналізувавши Закон, можна дійти висновку, що вчинення суддею 

дисциплінарного проступку за умови дотримання строків є автоматичною 
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підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності, водночас 

не є підставою для звільнення його з посади. Можна погодитися з таким 

твердженням, якщо суддя допустив лише один дисциплінарний проступок, 

проте наявність кількох дисциплінарних проступків повинна бути вже 

підставою для конституційної відповідальності судді, тобто для порушення 

питання про звільнення його з посади.  

На практиці трапляються випадки, коли з метою уникнення 

відповідальності у виді звільнення з посади ініціюється питання про 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності на основі положення   

ст. 61 Конституції України. На нашу думку, в кожному такому випадку 

спеціальний конституційний орган повинен окремо вирішувати питання про 

порушення суддею присяги при вчиненні дисциплінарного проступку, 

незалежно від здійснення дисциплінарного провадження, навіть при 

застосуванні до судді заходів дисциплінарного стягнення. Дане 

підтверджується положеннями теорії конституційного права, конституційної 

відповідальності і підставами її застосування. 

Інститут конституційної відповідальності, зокрема і конституційної 

відповідальності суддів, як вид юридичної відповідальності є порівняно новим 

інститутом для української правової науки, який відбувся завдяки розвитку 

України як правової та демократичної держави, прийняттю Конституції 

України. 

Існування конституційно-правової відповідальності як особливого виду 

юридичної відповідальності було визнано ще на початку ХХ століття, але 

багатоплановість та багатофункціональність цього інституту викликали значні 

труднощі в теоретичному осмисленні та розробці механізму його реалізації [5, 

с. 130]. 

Конституційна відповідальність – це передбачений нормами 

конституційного права специфічний обов’язок суб’єктів конституційного права 

переносити певні негативні наслідки за скоєне правопорушення. Конституційна 
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відповідальність виступає засобом забезпечення виконання норм 

конституційного права.  

У правовій науці допустимо розглядати конституційну відповідальність 

як конституційно-політичну відповідальність та конституційно-правову 

відповідальність. До першої відносять політичну відповідальність, наприклад 

прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів 

України, Генеральному прокуророві України. Конституційно-політична 

відповідальність не має ознак юридичної відповідальності та має характер 

соціальної відповідальності. 

У таких випадках вказані суб’єкти зазнають негативних наслідків не у 

зв’язку з конституційним правопорушенням, а тому юридичною 

відповідальністю застосування таких заходів, як відправка у відставку уряду 

через вотум недовіри парламенту, розпуск парламенту главою держави, 

відкликання депутатів парламенту виборцями, вважати не можна [5, с. 131]. 

Конституційно-правова відповідальність належить до юридичної 

відповідальності і має прояв у достроковій зміні конституційного статусу 

органу, визнання акта органу влади неконституційним або імпічменту 

посадових осіб. За всіма ознаками процедура звільнення суддів з посади, 

особливо у випадку порушення ними присяги, споріднена із процедурою 

імпічменту, тобто особливою процедурою звільнення (усунення) посадової 

особи з посади.  

Детальніше про конституційно-правову відповідальність суддів, підстави 

її застосування та співвідношення з іншими видами відповідальності читайте у 

частині другій цієї статті. 

За порушення вимог чинного законодавства судді, так само як й інші 

громадяни, можуть нести адміністративну відповідальність. Адміністративна 

відповідальність суддів має загальний характер, тобто суддя, як й інші особи, 

має відповідати за вчинене адміністративне порушення. Тому адміністративне 

провадження щодо судді-правопорушника здійснюється за стандартними 

правилами, проте застосування заходів забезпечення провадження в справах 
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про адміністративні правопорушення та адміністративних стягнень 

відбувається з урахуванням особливостей статусу судді. 

Згідно зі статтями 47, 48 Закону незалежність судді, зокрема, 

забезпечується недоторканністю та імунітетом судді. Без згоди Верховної Ради 

України суддя не може бути затриманий чи заарештований до винесення судом 

обвинувального вироку. Суддя, затриманий за підозрою у вчиненні діяння, за 

яке встановлена кримінальна чи адміністративна відповідальність, повинен 

бути негайно звільнений після з’ясування його особи. Суддя не може бути 

підданий приводу чи примусово доставлений до будь-якого органу чи установи, 

крім суду. Проникнення в житло або інше володіння судді чи його службове 

приміщення, особистий чи службовий транспорт, проведення там огляду, 

обшуку чи виїмки, прослуховування його телефонних розмов, особистий обшук 

судді, а так само огляд, виїмка його кореспонденції, речей і документів можуть 

провадитися лише за судовим рішенням. 

Отже, недоторканність та імунітет судді при розгляді справ про 

адміністративні правопорушення виключає можливість застосування до суддів 

таких заходів забезпечення провадження, як адміністративне затримання, 

особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, огляд особистого 

чи службового транспорту, примусового доставлення у будь-який державний 

орган. Автор поділяє точку зору, що недоторканність суддів поширюється і на 

види адміністративних стягнень, які можуть бути накладені на них [6, с. 611]. 

Зокрема, до судді не можуть бути застосовані громадські, виправні роботи або 

адміністративний арешт. 

В Україні судді несуть кримінальну відповідальність на загальних 

підставах. Кримінальним кодексом України поряд зі службовими злочинами 

передбачено також злочини, які можуть бути вчинені суддями як посадовими 

особами, що здійснюють правосуддя. Склади цих злочинів і покарання за них 

визначаються Розділом XVIII «Злочини проти правосуддя». Зокрема, лише 

суддями може бути вчинений такий злочин як постановлення завідомо 

неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови [9, c. 987]. 
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Для забезпечення незалежності суддів, їх недоторканності державою 

встановлений особливий порядок притягнення їх до кримінальної 

відповідальності. У статті 48 Закону встановлено, що кримінальна справа щодо 

судді може бути порушена лише Генеральним прокурором України або його 

заступником. Підсудність справи щодо обвинувачення судді у вчиненні 

злочину визначається Головою Верховного Суду України. Справа не може 

розглядатися тим судом, у якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду 

судді. Відсторонення судді від посади у зв’язку з притягненням до 

кримінальної відповідальності здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією 

суддів України на підставі вмотивованої постанови Генерального прокурора 

України. 

Раніше, за Законом України «Про статус суддів», кримінальна справа 

стосовно судді могла бути порушена будь-якою особою, якій кримінально-

процесуальним законом надане право порушувати кримінальні справи, що 

значно послаблювало ступінь суддівської недоторканності.  

Новим Законом також змінений порядок відсторонення судді від посади – 

за раніше діючим законодавством (попередні редакції ст. 147 КПК України) 

передбачалося, що питання про відсторонення від посади осіб, що 

призначаються Президентом України, вирішується Президентом України на 

підставі мотивованої постанови Генерального прокурора України. Також 

усунено прогалину в законодавстві, яка існувала при розгляді питання про 

відсторонення від посади судді, обраного безстроково Верховною Радою 

України. 

Слід відзначити, що притягнення судді до кримінальної відповідальності 

починається зі стадії порушення кримінальної справи. Тому для забезпечення 

гарантії незалежності судді доцільно було б передбачити можливість 

погодження Вищої кваліфікаційної комісії суддів на порушення кримінальної 

справи щодо судді, виключивши при цьому можливість оскарження суддею 

постанови про порушення кримінальної справи у порядку статей 236-7, 236-8 

КПК України. Саме Вищій кваліфікаційній комісії суддів, а не районному суду 
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слід вирішувати питання законності, наявності приводів і підстав порушення 

кримінальної справи стосовно судді. 

У більшості країн світу дозвіл на притягнення судді до кримінальної 

відповідальності дає Конституційний суд. В інших країнах питання про 

притягнення судді до кримінальної відповідальності ініціює Генеральний 

прокурор (Болгарія, Литва) або парламентський омбудсмен (Швеція). Але є 

країни, де відсутній будь-який імунітет для суддів перед кримінальним 

переслідуванням (Канада, Франція, Фінляндія, Ісландія, Японія) [7, с. 85–86]. 

Суддя може бути не лише загальним суб’єктом злочину, але й виступати 

як спеціальний суб’єкт певних злочинів у сфері службової діяльності та 

злочинів проти правосуддя. 

Актуальним питанням є притягнення суддів до кримінальної 

відповідальності за статтею 375 Кримінального кодексу України в разі 

постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, 

ухвали або постанови.  

Склад злочину за частиною першою ст. 375 КК України є формальним, 

тому об’єктивна сторона складається з певних дій судді із постановлення 

неправосудного судового акта. Встановлення наслідків від злочину має 

значення лише для кваліфікації за частиною другою вказаної статті. 

Під неправосудним вироком (рішенням, постановою, ухвалою) суду слід 

розуміти незаконний або необґрунтований судовий акт, винесений умисно або в 

результаті недбалості, які потягли або могли потягти за собою істотну шкоду 

правам чи інтересам громадян або інтересам держави [2, с. 151]. 

Неправосудним є такий судовий акт, що не відповідає вимогам законності та 

обґрунтованості. Його неправосудність може бути пов’язана з невірним 

застосуванням норм матеріального права, порушенням норм процесуального 

закону або з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи. За 

своїм змістом неправосудний судовий акт може полягати, наприклад, у 

засудженні невинного, виправданні винного, призначенні несправедливо 

м’якого чи, навпаки, занадто суворого покарання, у незаконному затриманні, 
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арешті, необґрунтованому накладенні адміністративного стягнення чи відмові у 

задоволенні обґрунтованих позовних вимог тощо [8, с. 1123]. 

Застосування такого виду покарання безпосередньо пов’язане із 

здійсненням суддями правосуддя (суддя є спеціальним суб’єктом цього 

злочину), тому завжди постає питання відмінності понять «завідомо 

неправосудного судового акта», «неправосудного судового акта», «незаконного 

судового акта», «помилки судді», «недбалості чи несумлінності судді». При 

цьому одна і та сама дія судді за зовнішніми ознаками (об’єктивна сторона) 

може належати до всіх зазначених вище понять. І лише внутрішня ознака, 

внутрішнє ставлення судді до вчиненого правопорушення разом із 

дослідженням усіх матеріалів може розрізнити завідомо неправосудне рішення 

суду як кримінально карний злочин від інших порушень, допущених суддею 

при розгляді справи.  

Останнім часом набуває вагомого значення питання цивільно-правової 

відповідальності судді у зв’язку із діями, вчиненими на посаді судді. Проблема 

майнової відповідальності суддів тісно пов’язана з вирішенням питання про 

імунітет та незалежність судді, тому існує потреба у додатковому правовому 

регулюванні, заснованому на вивченні історії виникнення та розвитку 

механізму відповідальності суддів, міжнародної практики [4, с. 107]. 

У частині сьомій ст. 48 Закону зазначено, що за шкоду, завдану судом, 

відповідає держава на підставах та в порядку, встановлених законом. Закон 

України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові 

незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» 

регулює порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові в порядку 

застосування до нього заходів, передбачених Кримінально-процесуальним 

кодексом України, Кодексом про адміністративні правопорушення України або 

в результаті незаконного проведення оперативно-розшукових заходів. Ці 

положення кореспондуються із положеннями ст. 1176 ЦК України.  

У цивільних відносинах шкода, завдана фізичній або юридичній особі 

внаслідок постановлення судом незаконного рішення в цивільній справі, 



СУДОВА ВЛАДАс 
 

«Вісник Вищої ради юстиції» № 1 (5) 2011 87 
 

відшкодовується державою в повному обсязі у разі встановлення в діях судді 

(суддів), які вплинули на постановлення незаконного рішення, складу злочину 

за обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили (частина п’ята         

ст. 1176 ЦК України).  

Законом регулюються питання відшкодування шкоди тільки у випадку 

встановлення в діях судді складу злочину. Водночас поза межами правового 

регулювання залишається питання відшкодування шкоди, завданої фізичній або 

юридичній особі внаслідок постановлення судом незаконного рішення, якщо 

при цьому суддею вчинено дисциплінарний проступок чи порушено присягу 

судді. При цьому судове рішення, яке набуло чинності і потягло за собою 

негативні наслідки, може бути визнане незаконним і необґрунтованим.  Також 

Законом не врегульовано питання матеріальної відповідальності, що її повинен 

нести суддя, який вчинив злочин, дисциплінарний проступок або порушив 

присягу судді. 

Особливість застосування вказаних норм полягає в тому, що 

відповідальність за помилки або навіть порушення закону цілком конкретних 

суддів держава бере на себе, оскільки: (а) вона завжди виступає гарантом 

відшкодування шкоди; (б) судді виконують свої функції не як приватні особи в 

своїх інтересах, а від імені держави. Саме тому держава повинна мати право 

пред’явлення регресних вимог до суддів, з вини яких було заподіяно майнову 

шкоду фізичним або юридичним особам [4, с .108]. 

У зв’язку з цим повної підтримки заслуговує позиція Л.Є. Виноградової, 

яка пропонує передбачити в Цивільному кодексі України обов’язковість 

відшкодування державою матеріальної і моральної шкоди, завданої громадянам 

і юридичним особам винесенням і виконанням незаконних і необґрунтованих 

судових рішень; притягнення за це винних до матеріальної відповідальності в 

порядку регресу в повному чи обмеженому розмірі залежно від характеру вини 

[2, с. 142].  

Таку позицію підтримують і експерти Венеціанської комісії, які в 

останньому Спільному висновку щодо Закону України «Про судоустрій і статус 
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суддів» (Венеція, 15–16 жовтня 2010 р.) вказали на необхідність більш чіткого 

регулювання питання відповідальності суддів за завдану шкоду – передбачити 

певні чітко обмежені винятки із системи імунітетів суддів щодо позовів про 

відшкодування. 

У дисертаційних дослідженнях також висловлюється думка про існування 

процесуальної відповідальності суддів. Так, М.О. Сапунова вважає, що 

процесуальна відповідальність суддів є самостійним видом юридичної 

відповідальності. Вчена розглядає її в двох аспектах (як позитивну і негативну): 

процесуальну відповідальність суддів як необхідність діяти на користь 

правосуддя, використовуючи права і виконуючи покладені законом обов’язки, а 

також необхідність нести заходи правової дії в разі здійснення процесуального 

правопорушення [10, с. 125]. При цьому допущене суддею процесуальне 

правопорушення визначається як порушення вимог закону, здійснене у сфері 

судочинства у формі винного невиконання суддею своїх процесуальних 

обов’язків або об’єктивної (невинної) поведінки. Необхідність визнання 

процесуальної відповідальності суддів як самостійного виду їх юридичної 

відповідальності авторка обумовлює потребами боротьби з процесуальними 

правопорушеннями, що призводять до скасування судових рішень [10, с. 126]. 

Проте позиція вченої, на мою думку, не може бути повністю підтримана, 

оскільки, по-перше, в процесуальній відповідальності по суті відсутня санкція 

або відповідальність судді за вчинене процесуальне правопорушення, а по-

друге, процесуальні порушення, допущені суддею при розгляді справ, є лише 

підставою для застосування дисциплінарної, конституційної або кримінальної 

відповідальності. Наприклад, винесення окремої ухвали стосовно судді може 

бути підставою для порушення дисциплінарного провадження або призначення 

перевірки щодо порушення ним присяги.  

М.О. Сапунова також вважає, що судова помилка є підставою для 

процесуальної відповідальності судді незалежно від вини і вимагає 

застосування відновної санкції, що одночасно містить в собі докір на адресу 

особи, яка допустила судову помилку [10, с. 126]. Проте докір на адресу судді 
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не є юридичною відповідальністю судді, не заснований на законі і відноситься 

більше до моральної відповідальності судді за вчинене правопорушення.  

Схожу відповідальність або докір особа може нести при закритті 

стосовно неї дисциплінарного провадження у зв’язку із пропущенням строків 

для застосування дисциплінарного стягнення або у випадку недостатності 

підстав для ініціювання питання про звільнення судді з посади за порушення 

присяги. В даному випадку провадження щодо судді може закриватися 

компетентним органом і за наявності встановлених порушень ним закону, але 

без застосування до судді заходів юридичної відповідальності. При цьому, 

якщо окрема ухвала щодо судді, як зазначалося вище, може бути підставою для 

притягнення його до відповідальності, то закриття провадження щодо судді, так 

би мовити, з підстав, які не реабілітують, саме по собі створює для нього певні 

негативні наслідки. Наприклад, при повторному вчиненні правопорушень 

(Закон допускає застосування дисциплінарного стягнення за наявності 

систематичних порушень правил суддівської етики), певного докору на адресу 

особи тощо. На нашу думку, такі заходи мають ознаки юридичної 

відповідальності судді і можуть бути віднесені до інших видів відповідальності 

судді, пов’язаних із здійсненням правосуддя. 

До інших видів юридичної відповідальності судді можна віднести і 

відповідальність суддів, які обіймають адміністративну посаду в судах. У  

статті 32-1 Закону України «Про Вищу раду юстиції» передбачено, що питання 

про звільнення з посад голови суду, заступника голови суду розглядається за 

поданням ради відповідних спеціалізованих судів на засіданні Вищої ради 

юстиції, на яке запрошується голова суду, заступник голови суду, якого 

пропонується звільнити з посади.  

При цьому закон достатньо детально регулює процедурні питання 

розгляду Вищою радою юстиції питання про звільнення судді з посади голови 

суду або заступника. Так, у разі неможливості взяти участь у засіданні Вищої 

ради юстиції з поважних причин голова суду, заступник голови суду може 

надати письмові пояснення, які оголошуються на засіданні Вищої ради юстиції 
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в обов’язковому порядку; питання повторного нез’явлення голови суду, 

заступника голови суду на засідання Вищої ради юстиції; встановлені вимоги 

до оформлення документів про звільнення з посади голови суду, заступника 

голови суду тощо.  

Проте ні Закон про судоустрій і статус суддів, ні Закон про Вищу раду 

юстиції не наводять жодних підстав для звільнення судді з адміністративної 

посади, крім випадків звільнення з адміністративної посади у разі звільнення з 

посади судді, а також закінчення строку, на який суддю призначено (обрано) на 

адміністративну посаду в суді. 

У випадку ж порушення головою суду, заступником голови суду вимог 

чинного законодавства встановлюється лише один вид відповідальності – 

звільнення за порушення присяги. У частині другій ст. 32 Закону України «Про 

Вищу раду юстиції» зазначено, що порушенням присяги судді, що обіймає 

адміністративну посаду в суді, є також невиконання ним посадових обов’язків, 

встановлених для відповідної адміністративної посади, пов’язаних із 

процесуальними діями.  

Водночас у разі недостатності підстав для звільнення судді з посади за 

порушення присяги при неналежному виконанні ним своїх посадових 

обов’язків голови чи заступника голови суду (допущення менш грубих 

порушень закону) – закон жодним чином не регулює це питання та не надає 

жодних засобів протидії таким порушенням. У зв’язку з цим доцільно 

передбачити у Законі порядок та чіткий перелік випадків дострокового 

звільнення судді з адміністративної посади у разі неналежного виконання ним 

своїх посадових обов’язків. 

Таким чином, розглянуті актуальні питання притягнення суддів до 

юридичної відповідальності додатково підкреслюють необхідність подальшого 

наукового дослідження цієї сфери відносин, насамперед з урахуванням того, що 

особливий порядок притягнення судді до відповідальності будь-якого виду є 

реальним процедурним механізмом і способом забезпечення незалежності 

суддів у процесі ефективного виконання функцій із здійснення правосуддя.  
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Гончаренко О. Актуальні питання притягнення суддів до відповідальності (частина перша) 

У статті аналізуються проблемні питання застосування до суддів різних видів юридичної відповідальності з 

урахуванням введення в дію Закону України «Про судоустрій і статус суддів», особлива увага приділяється 

дисциплінарній, адміністративній, кримінальній та іншим видам юридичної відповідальності суддів. 

Ключові слова: суддя, відповідальність, юридична відповідальність судді, дисциплінарна відповідальність, 

адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність. 

 

Гончаренко А. Актуальные вопросы привлечения судей к ответственности (часть первая) 

В статье анализируются проблемные вопросы применения к судьям разных видов юридической 

ответственности в связи с введением в действие Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», особое 

внимание уделяется дисциплинарной, административной, криминальной и другим видам юридической 

ответственности судей. 

Ключевые слова: судья, ответственность, юридическая ответственность судьи, дисциплинарная 

ответственность, административная ответственность, уголовная ответственность. 

 

Goncharenko O. Actual issues of the liability of judges (part one) 

The article analyzes problem issues of applying to judges different kinds of legal liabilities in consideration of the 

entering into force the Law of Ukraine “On judicial system and status of judges”. Particular attention is paying to 

disciplinary, administrative, criminal responsibilities and other kinds of legal liabilities of judges. 

Key words: judge, liability, legal liability of judge, disciplinary responsibility, administrative responsibility, criminal 

responsibility. 
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Правові основи забезпечення безпеки суддів 

 

Галайденко Тетяна Василівна, 

головний спеціаліст відділу підготовки матеріалів 

з питань дисциплінарної відповідальності суддів 

Вищої ради юстиції, 
здобувач кафедри організації судових та правоохоронних 

органів Національного університету «Одеська юридична 

академія» 
 

УДК 343.16-049.5(094) 

Концептуальні підходи до розв’язання проблеми забезпечення безпеки 

учасників процесу були викладені у працях С.П. Щерби і О.А. Зайцева [1], а 

згодом й інших учених. Тертишник В.М. визначає забезпечення безпеки 

учасників кримінального процесу як здійснення правових, організаційно-

технічних та інших заходів, спрямованих на захист життя, здоров’я, житла, 

майна, честі та гідності цих осіб від протиправних посягань з метою створення 

необхідних умов для належного здійснення правосуддя [2].  

Правові основи забезпечення безпеки суддів (поряд з іншими 

суб’єктами кримінального процесу) мають бути комплексними і складатися з 

системи законодавчих та відомчих нормативних актів. Такий підхід до правової 

регламентації даних проблем зумовлений специфікою співвідношення 

загального і спеціального у правовій регламентації, з одного боку, загальних 

положень забезпечення безпеки суб’єктів кримінального процесу, які мають 

бути регламентовані не лише стандартно, але і в конкретному законодавчому 

акті, а з другого, – усі спеціальні, а тим більше приватні і, до того ж, 

конфіденційні питання, повинні регламентуватися в різних відомчих 

нормативних актах. Розуміння законодавцем цих питань призвело до того, що 

23 грудня 1993 р. Верховною Радою України вперше в історії нашої країни 

було одночасно ухвалено два Закони України: «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» і «Про забезпечення безпеки осіб, 

які беруть участь у кримінальному процесі».  
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Услід за цим для оптимізації процесу застосування названих 

законодавчих актів у період з 1994 по 2000 роки було прийнято низку відомчих 

нормативних актів, зокрема Положення про порядок фінансування заходів із 

забезпечення безпеки осіб, взятих під державний захист, затверджене наказами 

міністра фінансів, міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки України і 

Державного комітету у справах охорони державного кордону України                      

№ 5/25/21/33/20 від 11 січня 1996 р.; наказ Міністра внутрішніх справ України 

№ 467 від 23 липня 1997 р. «Про створення спеціальних підрозділів міліції для 

забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів, осіб, що 

беруть участь в кримінальному судочинстві, членів їх сімей і близьких 

родичів»; Тимчасова інструкція про порядок забезпечення безпеки працівників 

суду, правоохоронних органів, осіб, що беруть участь в кримінальному 

судочинстві, членів їх сімей і близьких родичів, затверджена наказом Міністра 

внутрішніх справ України № 130 від 26 лютого 1998 р.; Постанова Пленуму 

Верховного Суду України № 10 від 18 червня 1999 р. «Про застосування 

законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і 

правоохоронних органів і осіб, що беруть участь в кримінальному 

судочинстві».  

22 червня 2000 р. Законом України № 1833-111 «Про внесення змін до 

Кримінально-процесуального кодексу України» розділ 3 КПК України був 

доповнений статтями 521, 522, 523, 524, 525, що спеціально регламентують 

процесуальний порядок забезпечення безпеки різних суб’єктів кримінального 

процесу, у тому числі і суддів. Вказані норми, як правило, дублюють правову 

регламентацію тих самих положень, що містяться в Законах України «Про 

державний захист працівників суду і правоохоронних органів» і «Про 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі» від      

23 грудня 1993 р. 

Вказані нормативні акти є досить схожими за змістом, однак 

поширюють свою дію на різне коло суб’єктів. Відповідно до Закону України 

«Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» захисту 

підлягають працівники суду і правоохоронних органів, зазначених у цьому 
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Законі (до яких належить і суд), а також співробітники кадрового складу 

розвідувальних органів України, працівники Антимонопольного комітету 

України та уповноважені особи Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку України, які беруть безпосередню участь відповідно у:                    

а) розгляді судових справ у всіх інстанціях; б) провадженні і розслідуванні 

кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення;                          

в) оперативно-розшуковій та розвідувальній діяльності; г) охороні 

громадського порядку і громадської безпеки; д) виконанні вироків, рішень, 

ухвал і постанов судів, постанов органів дізнання і попереднього слідства та 

прокурорів; е) контролі за переміщенням людей, транспортних засобів, товарів 

та інших предметів чи речовин через державний і митний кордон України;                

є) нагляді і контролі за виконанням законів (ст. 2). Згідно зі ст. 2 Закону «Про 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі» право 

на забезпечення безпеки за цим Законом мають: а) особа, яка заявила до 

правоохоронного органу про злочин або в іншій формі брала участь чи сприяла 

у виявленні, попередженні, припиненні і розкритті злочинів; б) потерпілий та 

його представник у кримінальній справі; в) підозрюваний, обвинувачений, 

захисники і законні представники; г) цивільний позивач, цивільний відповідач 

та їх представники у справі про відшкодування шкоди, завданої злочином;               

д) свідок; е) експерт, спеціаліст, перекладач і понятий; є) члени сімей та близькі 

родичі осіб, перелічених у пунктах «а» – «е» цієї статті, якщо шляхом погроз 

або інших протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на учасників 

кримінального судочинства.  

Тобто за зрозумілою лише законодавцю логікою щодо заходів 

забезпечення безпеки стосовно суб’єктів кримінального процесу (до яких 

належить і суд) і учасників кримінального процесу діють різні нормативно-

правові акти, хоча за своєю правовою природою заходи забезпечення безпеки є 

єдиними і переслідують єдину мету. У зв’язку з цим у літературі 

висловлювалися критичні зауваження про недоцільність правової регламентації 

одних і тих самих положень декількома законодавчими актами. Зокрема, 

запропоновано включити відповідні положення названих законодавчих актів у 
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структуру КПК, виділивши для цього спеціальний розділ під назвою «Державне 

забезпечення безпеки суб’єктів кримінального процесу». Дана пропозиція 

заслуговує на підтримку, оскільки сприятиме досягненню одноманітності 

правового регулювання вказаних правових відносин.  

Аналізуючи зміст зазначених вище нормативних актів, варто зауважити, 

що суттєвим їхнім недоліком є відсутність вказівок про ті заходи, застосування 

яких обов’язкове при забезпеченні безпеки певних суб’єктів кримінального 

процесу. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» для забезпечення безпеки 

працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів, 

недоторканності житла, а також збереження їх майна з урахуванням конкретних 

обставин можуть застосовуватися відповідно до законодавства такі заходи:      

а) особиста охорона, охорона житла і майна; б) видача зброї, засобів 

індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку; в) встановлення телефону 

за місцем проживання; г) використання технічних засобів контролю і 

прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження; 

д) тимчасове розміщення у місцях, що забезпечують безпеку; е) забезпечення 

конфіденційності даних про об’єкти захисту; є) переведення на іншу роботу, 

направлення на навчання, заміна документів, зміна зовнішності, переселення в 

інше місце проживання.  

З метою здійснення заходів щодо забезпечення безпеки працівників 

суду, охорони приміщень судів та покращення їх технічного укріплення 

Державною судовою адміністрацією України було розроблено Програму 

забезпечення безпеки працівників суду, охорони приміщень судів та 

покращення їх технічного укріплення на 2007–2009 роки, яку у грудні                  

2006 року погоджено рішенням Ради суддів України та схвалено колегією ДСА 

України. Передбачено фінансування заходів безпеки на суму 45 млн. 323 тис. 

грн., у тому числі: 2007 рік – 16 млн. 491 тис. грн., 2008 рік – 14 млн. 415 тис. 

грн., 2009 рік – 14 млн. 415 тис. гривень. У 2007–2008 роках ДСА України 

профінансовано 12 млн. 255 тис. грн. (27 %). 
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За даними МВС України, у 2007 році під час здійснення правосуддя 

забезпечено виконання більше 76 тис. заходів по підтриманню громадського 

порядку в судах та в залах судових засідань. Протягом цього часу мали місце    

25 повідомлень про надзвичайні події, пов’язані з діяльністю судів та суддів.           

Із них: 2 повідомлення пов’язані із посяганням на життя, здоров’я суддів,              

5 повідомлень щодо посягань на житло та майно суддів, 4 – на приміщення та 

майно судів. Відносно 289 працівників суду та членів їх сімей були вжиті 

спеціальні заходи щодо забезпечення безпеки їхнього здоров’я, житла та майна. 

У 2010 році стосовно суддів скоєно 7 злочинів, з них 3 розкрито. 

Особливо викликає занепокоєння подія 2008 року – утримання судді та 

помічника судді в кабінеті під загрозою застосування зброї, які мали місце в 

приміщенні Деснянського районного суду м. Чернігова 7 липня 2008 року.             

Ця надзвичайна подія засвідчила, що на сьогодні проблема безпеки суддів ще 

більш загострюється і набуває загрозливого характеру. Хоча варто зауважити, 

що позитивом є той факт, що в Україні останніми роками не зафіксовано таких 

кричущих фактів, як вбивства суддів, що відбуваються в Російській Федерації. 

Так, 10 червня 2009 року злочинці розстріляли в Назрані службовий автомобіль 

«Газель», на якому прямувала на роботу заступник голови Верховного суду 

Інгушетії Аза Газгіреєва. Вона померла на місці, ще декілька осіб отримали 

поранення. 13 квітня 2008 року кілер застрелив заступника голови Верховного 

суду республіки Інгушетія Хасана Яндієва на автозаправочній станції у місті 

Карабулак. Тяжко поранений суддя помер у машині швидкої допомоги дорогою 

до лікарні [3]. 

Для вирішення питання технічної укріпленості приміщень судів, 

забезпечення належних та безпечних умов для роботи працівників суду 

необхідно забезпечити достатнє фінансування Програми забезпечення безпеки 

працівників суду, охорони приміщень судів та покращення їх технічного 

укріплення на 2007–2009 роки [4]. 

Відповідно до статті 154 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» функції щодо підтримання громадського порядку в суді, припинення 

проявів неповаги до суду, а також охорони приміщень суду, органів суддівської 
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системи, виконання функцій щодо державного захисту суддів, працівників 

суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу здійснюють 

спеціалізовані підрозділи органів Міністерства внутрішніх справ України. Це 

підрозділи судової міліції, повноваження та порядок діяльності якої мають 

визначатися законом. На сьогодні спеціального закону, який визначав би 

повноваження та порядок діяльності судової міліції, не прийнято. Внаслідок 

цього існуючий правовий механізм реалізації державної політики у сфері 

організаційного та функціонального забезпечення гарантій держави щодо 

державного захисту суддів, працівників суду, учасників судового процесу чітко 

не розмежовує функцій та повноважень органів міліції, їх структурного 

підрозділу – судової міліції та інших правоохоронних органів, а також джерел 

фінансування заходів безпеки судів та учасників процесу.  

Підрозділи судової міліції мають назву «Грифон» і належать до 

структури міліції громадської безпеки та створюються в головних управліннях 

МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, 

управліннях МВС України в областях та місті Севастополі (далі – ГУ МВС, 

УМВС) відповідно до типових штатів, затверджених МВС України. У структурі 

центрального апарату МВС України підрозділ судової міліції входить до 

Департаменту громадської безпеки.  

Судова міліція у структурі МВС України була утворена після прийняття 

Закону України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р. і діє на підставі 

положення «Про спеціальний підрозділ судової міліції «Грифон»» (далі – 

Положення), затвердженого наказом МВС України від 19 листопада 2003 р.             

№ 1390. Також згідно зі ст. 7 Закону України «Про міліцію» міліція є єдиною 

системою органів, одним із структурних підрозділів якої є судова міліція [5]. 

Стаття 10 цього ж Закону чітко визначає серед обов’язків працівників судової 

міліції охорону судів, яка полягає у забезпеченні згідно із законом підтримання 

порядку в суді, припиненні проявів неповаги до суду, а також охороні 

приміщень суду, виконанні функції щодо державного захисту суддів, 

працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу.  
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Структурна побудова судової міліції, яка має багатоярусне 

внутрішньовідомче підпорядкування, суперечить ст. 7 Закону України «Про 

міліцію» та ст. 1 Закону України «Про загальну структуру і чисельність 

Міністерства внутрішніх справ України». Спільно з Міністерством внутрішніх 

справ України здійснюються заходи щодо приведення штатної чисельності 

працівників судової міліції у відповідність до постанови Кабінету Міністрів 

України від 26 листопада 2001 року № 1575. Державна судова адміністрація 

України звернулась до МВС України з пропозицією створити в структурі МВС 

України самостійний підрозділ судової міліції і для неї розробляється 

концепція її подальшого розвитку [4]. 

Існує також проблема із фінансуванням судової міліції. Визначення             

ст. 6 Закону України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів» коштів місцевого бюджету джерелом фінансування 

окремих заходів безпеки (обладнання житла протипожежною і охоронною 

сигналізацією, заміна номерів квартирних телефонів і державних номерних 

знаків на транспортних засобах) не узгоджується з вимогами ст. 130 

Конституції України, частини другої ст. 142 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» та Бюджетного кодексу України, відповідно до яких їх 

фінансування повинно здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету.  

У своїй діяльності спецпідрозділи судової міліції керуються 

Конституцією України, законами України «Про міліцію», «Про судоустрій і 

статус суддів», «Про державний захист працівників суду і правоохоронних 

органів», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві», «Про оперативно-розшукову діяльність», іншими законами 

України, нормативними актами Верховної Ради України, актами Президента 

України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС 

України. Спецпідрозділ виконує покладені на нього завдання в тісній взаємодії 

з іншими структурними підрозділами територіальних органів внутрішніх справ, 

спецпідрозділами Служби безпеки України, іншими правоохоронними 

органами [6].  
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До основних функцій судової міліції «Грифон», відповідно до 

Положення, належать такі:  

• забезпечення згідно з чинним законодавством виконання Правил пропуску 

осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, 

затверджених спільним наказом ДСА України та МВС України від               

12 вересня 2005 р. № 102/765, підтримання порядку в суді, припинення 

проявів неповаги до суду, охорони приміщень суду, виконання функцій щодо 

державного захисту суддів, працівників суду, забезпечення безпеки 

учасників судового процесу, а також працівників Антимонопольного 

комітету України та уповноважених осіб Державної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку України при виконанні ними службових повноважень; 

•  забезпечення заходів безпеки при розгляді судових справ у всіх інстанціях, 

працівників правоохоронних органів, інших органів, які здійснюють 

правозастосовні або правоохоронні функції, членів їх сімей і близьких 

родичів;  

• вжиття необхідних заходів для забезпечення безпеки судді, членів його сім’ї, 

збереження їх майна, якщо від судді надійде відповідна заява; 

• вжиття необхідних заходів для забезпечення безпеки при надходженні заяви 

учасника кримінального судочинства, члена його сім’ї або близького родича, 

звернення керівника відповідного Державного органу; 

• забезпечення охорони приміщень і територій установ судових експертиз 

Міністерства юстиції України і Міністерства охорони здоров’я України, а 

також режиму утримання осіб, які перебувають під вартою і направлені на 

судово-психіатричну експертизу; 

• здійснення оперативно-розшукової діяльності з метою отримання 

оперативної та іншої інформації про наявність загрози життю, здоров’ю, 

житлу і майну зазначених осіб; 

• вивчення рішень (постанов) про застосування спеціальних заходів безпеки 

осіб, узятих під захист, а також інших матеріалів, які зумовили прийняття 

такого рішення, а також розробку план-розрахунку ГУ МВС, УМВС на 
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здійснення спеціальних заходів безпеки та підготовку клопотання перед 

відповідними органами про їх скасування; 

• обмін інформацією із зацікавленими органами та підрозділами внутрішніх 

справ, іншими органами виконавчої влади з питань забезпечення безпеки 

осіб, відносно яких здійснюються заходи особистої безпеки.  

Серед проблем, які виникають у діяльності судової міліції «Грифон», 

варто відзначити насамперед дублювання її повноважень з рядом інших органів 

і посадових осіб. Так, згідно з чинним законодавством, охорону практично всіх 

судів України, окрім Конституційного, Верховного та Київського окружного 

адміністративного, здійснюють підрозділи судової міліції МВС «Грифон». 

Так, згідно зі ст. 4 Закону України «Про державну охорону органів 

державної влади України та посадових осіб» від 16 квітня 1998 р. державна 

охорона здійснюється щодо Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України.                     

Ця охорона здійснюється Державною службою охорони при МВС України. 

Також на неї покладаються обов’язки забезпечувати охорону серед інших 

посадовців і Голови Верховної Ради України, Голови Конституційного Суду 

України, Голови Верховного Суду України. Статтею 7 цього ж Закону 

передбачено випадки забезпечення безпеки інших осіб: «Державна охорона у 

разі наявності загрози життю чи здоров’ю може здійснюватися щодо народних 

депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних 

органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, суддів 

Конституційного Суду України та Верховного Суду України, Голови 

Національного банку України, Голови Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, Голови Ради Міністрів Автономної Республіки Крим» [7]. Цей перелік є 

вичерпним і в ньому відсутні згадки про інші суди.  

Рішення про доцільність здійснення державної охорони щодо осіб, 

зазначених у частині третій цієї статті, приймає Президент України за поданням 

посадових осіб, уповноважених виступати від імені відповідних органів 

державної влади, або за поданням начальника Управління державної охорони 

України. 
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Статтею 9 Закону України «Про державну охорону органів державної 

влади України та посадових осіб» від 16 квітня 1998 року визначено, що 

державна охорона здійснюється щодо будинків, де працюють Верховна Рада 

України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд 

України, Верховний Суд України, споруд і спеціальних транспортних засобів, 

що перебувають в їх користуванні, інших місць постійного і тимчасового 

перебування осіб, які охороняються відповідно до цього Закону, важливих 

державних об’єктів та прилеглих до них територій і акваторій, визначених 

Президентом України [7].  

Отже, ми бачимо, що згідно з чинним законодавством охорона 

найвищих судів України покладена на Управління державної охорони України, 

яке згідно з п. 1 ст. 11 Закону України «Про державну охорону органів 

державної влади України та посадових осіб» від 16 квітня 1998 року є 

державним правоохоронним органом спеціального призначення, 

підпорядкованим Президентові України та підконтрольним Верховній Раді 

України.  

За повідомленням Міністерства внутрішніх справ, у 2008 році згідно з 

Указом Президента України Київський окружний адміністративний суд було 

передано під охорону Управління державної охорони, всі інші суди, в тому 

числі і Київський апеляційний адміністративний суд, знаходяться під 

охороною. Це рішення було прийнято у зв’язку з тим, що невідомі особи, які 

представлялися працівниками «то УДО, то СБУ», скупчувалися біля входу до 

Київського апеляційного адміністративного суду (вул. Поліська, 3-б), міліція 

посилила охорону суду – на допомогу працівникам спецпідрозділу судової 

міліції «Грифон» прийшли бійці спецпідрозділу «Беркут», що повністю 

відповідає чинному законодавству [8].  

Певним чином дублюються повноваження судової міліції і з службою 

судових розпорядників. Ця служба також була утворена після прийняття Закону 

«Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 року і покликана забезпечувати 

порядок у залі судових засідань. Згідно зі ст. 153 Закону «Про судоустрій і 

статус суддів» від 7 липня 2010 року у кожному суді діє служба судових 
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розпорядників. Судові розпорядники забезпечують додержання особами, які 

перебувають у суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень 

головуючого в судовому засіданні. Судові розпорядники призначаються на 

посаду і звільняються з посади керівником апарату відповідного суду. 

Координує діяльність служби судових розпорядників Державна судова 

адміністрація України.  

Посадові обов’язки судових розпорядників визначені у Типових 

посадових інструкціях працівників апарату місцевого загального суду, 

затверджених наказом Голови Державної судової адміністрації № 86 від 20 

липня 2005 р. Згідно з цим документом судовий розпорядник має такі 

функціональні обов’язки: (1) здійснює перевірку та забезпечує готовність залу 

судового засідання чи приміщення, в якому планується проведення виїзного 

засідання, до слухання справи і доповідає про їх готовність головуючому;       

(2) забезпечує безпечні умови роботи суддям і працівникам апарату суду в залі 

судового засідання, іншому приміщенні, в разі проведення судом виїзного 

засідання; (3) з’ясовує своєчасність направлення заявки-наряду на доставку до 

суду органами внутрішніх справ та конвойною службою міліції затриманих 

осіб та таких, які перебувають під вартою. Повідомляє голову суду, 

головуючого про можливу затримку їх доставки; (4) з урахуванням кількості 

місць та забезпечення порядку під час судового засідання визначає можливу 

кількість осіб, що можуть бути присутні в залі судового засідання, та визначає 

конкретні місця їх розміщення; (5) оголошує про вхід і вихід суду та пропонує 

всім присутнім встати; (6) забезпечує виконання учасниками судового процесу 

та особами, які є в залі судового засідання, розпоряджень головуючого;           

(7) запрошує за розпорядженням головуючою, до зали судового засідання 

свідків, експертів, перекладачів та інших учасників судового процесу;             

(8) виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги 

перекладача, експерта відповідно до законодавства; (9) запрошує до залу 

судового засідання свідків та виконує вказівки головуючого щодо приведення 

їх до присяги; (10) за вказівкою головуючого під час судового засідання 

приймає від учасників процесу документи та інші матеріали і передає до суду; 
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(11) вживає заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого, із залу 

судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують 

громадський порядок; (12) звертається до працівників правоохоронних органів 

з приводу сприяння у підтриманні громадського порядку, затримання та 

притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які проявляють 

неповагу до суду та порушують громадський порядок; (13) забезпечує 

дотримання вимог процесуального законодавства щодо виключення 

можливості спілкування допитаних судом свідків з тими, яких суд ще не 

допитав; (14) забезпечує виконання вимог процесуального законодавства щодо 

проведення закритого судового засідання та вживає заходів до обмеження 

входу до залу судового засідання сторонніх осіб; (16) здійснює в разі 

необхідності взаємодію із спеціальними підрозділами судової міліції та 

органами внутрішніх справ із питань спільних дій щодо підтримання 

громадського порядку в приміщенні суду та в залі судового засідання; (17) 

уживає заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування 

судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання; (18) для 

забезпечення невідкладного розгляду справи з питань, що виникли в процесі її 

слухання, за розпорядженням головуючого здійснює термінову доставку в 

установи та організації, а також фізичним особам листів, викликів, інших 

документів; (19) при виникненні надзвичайних обставин (пожежа, виявлення 

вибухонебезпечних предметів, затоплення тощо) повідомляє керівників суду та 

організовує виклик спеціальних служб; (20) виконує інші розпорядження 

головуючого, доручення голови суду, старшого судового розпорядника, за 

наказом голови суду — доручення керівника апарату суду щодо забезпечення 

належних умов для проведення судового засідання та роботи служби судових 

розпорядників. 

Отже, аналіз повноважень як судової міліції, так і судових 

розпорядників, свідчить про виконання ними спільних завдань і навіть деяке 

дублювання повноважень. Втім, правовий статус працівників цих структур є 

різним, адже судові розпорядники – це державні службовці, а співробітники 

судової міліції – представники силової структури, які належать до важливого 
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правоохоронного органу держави – міліції, яка наділена досить широкими 

повноваженнями. Зокрема, співробітники судової міліції мають право на 

застосування зброї, що, безумовно, сприяє належному виконанню ними 

функцій з охорони приміщень судів, дотриманню правопорядку в них. На нашу 

думку, існує потреба в узгодженні повноважень цих органів, усуненні їх 

дублювання. Можливо, варто розглянути доцільність охорони приміщень судів 

виключно підрозділами судової міліції, що більше пристосовані до виконання 

цих функцій. Також потребує обговорення можливість виконання судовою 

міліцією функцій судових розпорядників із забезпечення безпеки суддів та 

учасників процесу, а також підтримання правопорядку в судових приміщеннях. 

Певну частину завдань судових розпорядників могли б здійснювати секретарі 

судових засідань (щодо підготовки зали судових засідань, виконання 

організаційних функцій у судовому процесі), адже фактично вони і так їх 

виконують.  

В умовах обмеженого фінансування судової системи це, безумовно, 

сприятиме оптимізації державних витрат на судову владу. 

Для цього можна взяти до уваги досвід Російської Федерації. Там у 1997 

році були прийняті федеральні Закони «Про судових приставів» від 21 липня 

1997 р. № 118-ФЗ [9] і «Про виконавче провадження» від 2 жовтня 2007 року  

№ 229-ФЗ [10]. Згідно з цими нормативними актами було запроваджено 

спеціальну службу, завданням якої є забезпечення встановленого порядку 

діяльності Конституційного Суду РФ, Верховного Суду РФ, Вищого 

Арбітражного Суду РФ, судів загальної юрисдикції й арбітражних судів, 

виконання судових актів і актів інших органів, передбачених Федеральним 

Законом від 2 жовтня 2007 р. № 229-ФЗ «Про виконавче провадження», а також 

виконання законодавства про кримінальне судочинство по справах, віднесених 

кримінально-процесуальним законодавством РФ до підслідності федерального 

органу виконавчої влади із забезпечення встановленого порядку діяльності 

судів і виконанню судових актів і актів інших органів (ст. 1 Закону «Про 

судових приставів»).  
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Залежно від своїх посадових обов’язків судові пристави поділяються на 

судових приставів, що забезпечують встановлений порядок діяльності судів, і 

судових приставів-виконавців, які виконують судові акти й акти інших органів. 

Отже, судові пристави здійснюють функцію примусового виконання судових 

рішень, яку раніше здійснювали судові виконавці, а також функцію 

підтримання порядку в приміщеннях судів, забезпечення безпеки працівників 

судових установ (суддів, засідателів, учасників судового процесу, свідків), а 

також інших осіб, що беруть участь у судовому провадженні. До основних 

обов’язків служби судових приставів, спрямованих на забезпечення порядку 

діяльності судів, належить виконання розпоряджень головуючого в судовому 

засіданні, підтримання належного порядку в залі судових засідань, виконання 

рішень суду або судді щодо застосування до підсудного або інших осіб 

передбачених законом заходів процесуального примусу, здійснення приводу 

осіб, що ухиляються від явки до суду, попередження й припинення злочинів та 

інших правопорушень, виявлення й затримання правопорушників та ряд інших. 

Як справедливо відзначає професор В.М. Лебедєв, «діяльність судових 

розпорядників є складовою частиною організаційного забезпечення діяльності 

судів. Служба судових приставів набула статусу органу виконавчої влади 

федерального значення, централізованої структури із вертикальною системою 

підпорядкування, із значною процесуальною й організаційною самостійністю» 

[11]. На нашу думку, російська модель є вдалою з точки зору поєднання 

процесуальних функцій підтримання правопорядку в судах, забезпечення 

безпеки суддів та учасників судового процесу і виконання судових рішень. В 

Україні всі ці функції виконують самостійні, організаційно відокремлені 

структури (служба судових розпорядників при апараті суду, судова міліція, яка 

належить до структури органів внутрішніх справ, і Державна виконавча 

служба, що входить до структури Міністерства юстиції України). Об’єднання 

вказаних процесуальних функцій в єдиному органі на кшталт служби судових 

приставів було б вдалим рішенням як в організаційному (економія державних 

коштів), так і в процесуальному (підвищення ефективності виконання вказаних 

функцій) аспектах. Така служба судових приставів має організаційно належати 
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до органів судової влади (Державна судова адміністрація України), будучи 

підзвітною Раді суддів України.  

Адже використання російської моделі в чистому вигляді є не зовсім 

прийнятним з погляду забезпечення принципу незалежності суддів. Окрім того, 

основні питання організаційного забезпечення судової влади на сьогодні 

виведені з-під контролю органів виконавчої влади. Тому послідовність у цьому 

напрямі вимагає утворення незалежного й самодостатнього органу. 
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УДК 347.962(477) 

Протягом усієї історії створення, формування, функціонування суду 

присяжних та народних засідателів навколо цих інститутів існують дискусії як 

серед вчених-юристів, таких як С.Я. Фурса, О.В. Колісник, М.М. Ясинюк,       

О. Нечитайло, О.О. Сидорчук, так і серед громадськості.  

Зважаючи на велику кількість обговорень, публікацій, можна 

констатувати, що розгляд даного питання й досі залишається актуальним, 

особливо з огляду на останні зміни до чинного законодавства, пов’язані з 

прийняттям Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня  

2010 р.  

Завданням даної статті є розгляд становлення та розвитку суду 

присяжних і народних засідателів в історичному контексті та сьогоденні, аналіз 

проблем та перспектив суду присяжних та народних засідателів, 

співвідношення інституту народних засідателів з принципом рівності сторін 

перед судом, здійснення правосуддя виключно судами, принципом 

одноособового та колегіального розгляду справи, публічності відповідно до 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Цивільного процесуального 

кодексу України (далі – ЦПК). 

Перш ніж перейти безпосередньо до розгляду проблемних питань, варто 

зазначити, що у світі відомі дві моделі суду присяжних: англо-американська та 

європейська. Перша модель полягає у тому, що присяжні у нарадчій кімнаті за 

відсутності судді ухвалюють рішення у справі. Так, у Англії на ранніх етапах 

(до ХVІ ст.) члени журі набиралися із близьких сусідів учасників судової 

справи, по суті вони виступали свідками безпосередньо відомих їм обставин. 

Починаючи з другої половини ХVІ ст. присяжні із свідків факту поступово 
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перетворюються у суддів факту. На початку ХІХ ст. встановлюється практика 

відводу зі складу журі тих присяжних, які володіли особистою інформацією у 

справі. Функцією журі стали заслуховування, аналіз, оцінка доказів і ухвалення 

вердикту щодо фактів [1, с. 175–176]. Основний текст Конституції США має 

лише одну норму, присвячену інституту присяжних засідателів у кримінальних 

справах. Щодо цивільних справ, то про участь присяжних йдеться у сьомій 

поправці до Конституції («Білль про права», 1791 р.) [1, с. 379]. Друга модель 

полягає у тому, що присяжні досліджують усі матеріали у справі та спільно із 

суддею ухвалюють рішення по ній. Даних присяжних називають ще 

«шеффенами», що в перекладі з німецької мови означає «член» (суду), 

«засідатель».  

Не буде зайвим згадати, що участь народних засідателів та присяжних 

закріплена на рівні Конституції України. 

Так, у ст. 124 Конституції України закріплено: «Народ безпосередньо 

бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних». 

У ст. 127 Конституції України вказано: «Правосуддя здійснюють професійні 

судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні».  

Інститут присяжних має досить давню історію. Запровадження судів 

присяжних у Російській імперії відбулося із судовою реформою 1864 року. Так, 

за даними досліджень вченого О.Ф. Кістяківського, після утворення 

централізованої Московської держави судова влада зосередилася в руках 

державних суддів, що частково призначалися, а частково обиралась народом. 

Водночас народ все ще продовжував брати активну участь у здійсненні 

правосуддя: така участь відбувалася або через старост, кращих людей і 

цілувальників, або ж шляхом опосередкованого впливу на постанову 

обвинувального чи виправдувального вироку за допомогою дачі показань на 

повальному обшуку, який у початковій своїй формі, на думку вченого, мав 

багато спільного з англійським судом присяжних на початку становлення 

даного інституту. Однак внаслідок розвитку наказового начала і 

бюрократичного самовладдя безпосередня участь народу у здійсненні 

кримінального правосуддя була відмінена [2, с. 14]. 
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Так, О.О. Сидорчук слушно зазначає, що для присяжних засідателів була 

передбачена матеріальна відповідальність за неявку на сесійні засідання без 

поважних причин, що було важливим стимулюючим чинником активності 

громадян у здійсненні судочинства за Судовими статутами 1864 р. Відповідно 

до даного статуту розмір штрафу за неявку присяжних на сесійні засідання 

коливався в межах від 10 до 200 руб. На основі опрацювання інформації 

протоколів Вінницького окружного суду встановлено, що реальне середнє 

значення цього штрафу становило 70,4 руб. Порівнюючи його із середньою 

вартістю нерухомого майна, яким володіли присяжні засідателі Балтського 

повіту, приходимо до висновку, що розмір штрафу становив близько 5% від 

вартості їхнього нерухомого майна. Це, очевидно, було достатньо суворим 

покаранням за неявку присяжних на сесійні засідання без поважних причин [3, 

с. 107]. 

Інститут народних засідателів має не таку давню історію і набув свого 

широкого поширення за часів радянської влади, коли виконання обов’язків 

народного засідателя було обов’язком для робітників і службовців відповідно 

до діючого тоді Закону «Про судоустрій СРСР, союзних і автономних 

республік». Інститут народних засідателів за радянської доби був своєрідним 

способом здійснення контролю за здійсненням судочинства, а виборність 

такого інституту залежала від приналежності особи до комсомолу, партії. 

Правовий статус народного засідателя та присяжних визначається  

Главою 3 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Відповідно до      

ст. 57 даного Закону:  

«1. Народним засідателем є громадянин України, який у випадках, 

визначених процесуальним законом, вирішує справи у складі суду разом із 

суддею, забезпечуючи згідно з Конституцією України безпосередню участь 

народу у здійсненні правосуддя. 

2. Народні засідателі під час розгляду і вирішення справ користуються 

повноваженнями судді. Народні засідателі виконують обов’язки, визначені 

пунктами 1 – 5 частини четвертої статті 54 цього Закону». 
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Як бачимо, у частині першій ст. 57 Закону передбачено вимоги, які 

пред’являються до народного засідателя з точки зору організації судочинства. 

Проте законодавець нікого не зобов’язує ставати народним засідателем. Так, 

відповідно до частини першої ст. 58: «До списку народних засідателів у 

кількості, визначеній у поданні голови суду, включаються громадяни, які 

постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція 

відповідного суду, відповідають вимогам статті 59 цього Закону і дали згоду 

бути народними засідателями». 

Законодавець визначає порядок і підстави увільнення народного 

засідателя від виконання його обов’язків. Крім підстав, визначених у частині 

другій ст. 60 даного Закону, особа може бути звільнена від обов’язків 

народного засідателя, якщо вона подала відповідну заяву до початку судового 

засідання із переліком відповідних підстав. Питання про те, чи є дані підстави 

поважними, вирішує голова відповідного суду. 

Важливим положенням є частина четверта ст. 61 Закону, в якій сказано, 

що народний засідатель зобов’язаний вчасно з’явитися на запрошення суду для 

участі в судовому засіданні. Неявка без поважних причин у судове засідання 

вважається неповагою до суду. 

Щодо процесуального становища народного засідателя, то у ст. 57 Закону 

має місце лише посилання на процесуальний закон, згідно з яким народний 

засідатель вирішує справи у складі суду разом із суддею.  

У зв’язку з цим та виходячи із загальної класифікації суб’єктів цивільних 

процесуальних відносин, передбаченої у теорії цивільного процесу, доцільно у 

главі 3 Розділу І ЦПК передбачити норму, яка б визначала статус народного 

засідателя як суб’єкта цивільного процесу, комплекс його процесуальних прав 

та обов’язків. 

Інститут народних засідателів пов’язаний з поняттям складу суду. 

Народні засідателі є частиною складу суду. Так, частина друга ст. 18 

Цивільного процесуального кодексу України передбачається, що у випадках, 

встановлених цим Кодексом, цивільні справи у судах першої інстанції 
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розглядаються колегією у складі одного судді і двох народних засідателів, які 

при здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді.  

Принцип колегіального та одноособового розгляду справи закріплено у 

частині другій ст. 129 Конституції України, згідно з якою судочинство 

провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних. 

Колегіальність забезпечує можливість ретельного дослідження всіх доказів, 

правильної та всебічної їх оцінки, ухвалення законного та обгрунтованого 

рішення у справі [4, с. 76]. 

Дане положення ЦПК також пов’язане з таким принципом права як 

здійснення правосуддя виключно судами. Будучи частиною складу суду, 

народні засідателі забезпечують участь народу у здійсненні правосуддя.  

Проте, як зазначає О.В. Колісник, народні засідателі не є суддями, хоча на 

них і покладаються зобов’язання з реалізації завдань та функцій судової влади. 

Вирішення справи за участю професійного судді і двох народних засідателів 

слід вважати колегіальним складом суду, однак колегію суддів вони не 

утворюють. Народні засідателі не мають достатніх правових знань для 

прийняття важливих судових рішень, тому умовою, за якої народних 

засідателів можна прирівнювати до судді, має стати засвоєння ними основ 

правознавства та цивільного процесу [5, с. 11].  

Але візьмемо для аналізу частину четверту ст. 234 ЦПК, якою 

встановлюється вичерпний перелік справ, розгляд яких відбувається у складі 

одного судді і двох народних засідателів. До такого переліку справ належать 

справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, про визнання 

фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної 

особи, про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її 

померлою, про усиновлення, про надання психіатричної допомоги в 

психіатричному порядку, про обов’язкову госпіталізацію до 

протитуберкульозного закладу. Дані справи розглядаються в порядку окремого 

провадження. Законодавець передбачив участь народних засідателів у даних 

категоріях справ, оскільки вони є особливо важливими, зачіпають особисті 

немайнові права людини. Проте таке положення закону є суперечливим.             
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З одного боку, народні засідателі не є професіоналами, а з другого – їх 

залучають до розгляду найскладніших категорій справ.  

Безперечно, участь народних засідателів у здійсненні судочинства 

співвідноситься з таким важливим принципом, як рівність сторін перед судом. 

У свою чергу, реалізація даного принципу лише сприятиме ухваленню судом 

законного та обґрунтованого рішення у справі. 

Участь народних засідателів у здійсненні судочинства також 

безпосередньо пов’язана з принципом публічності. Вона свідчить про 

демократизм цивільного процесу, є гарантією правильного розгляду та 

вирішення цивільних справ, встановлення судової істини у справі, а також 

свідчить про виховне значення судових рішень [4, с. 82]. 

Але вчений Ясинюк М.М. зазначає, що законодавець починає відходити 

від інституту народних засідателів у цивільному процесі, приходячи до 

висновку про те, що інститут народних засідателів вичерпав себе, 

перетворившись із інституту допомоги суддям (які на початку та в першій 

половині XX століття ще не мали повсемісно вищої юридичної освіти) в гальма 

судочинства. Кінець XX століття ознаменувався тим, що в Україні вже було 

достатньо кваліфікованих юристів, які прийшли до суду і вже могли без 

сторонньої допомоги самостійно розбиратися в тих цивільних правовідносинах, 

які потребували розгляду [6, с. 162]. 

У цьому контексті постає питання про доцільність запровадження в 

Україні суду присяжних, який був проголошений Конституцією України.  

Правовий статус присяжних визначено у ст. 63 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів». Відповідно до цієї статті присяжними визнаються 

громадяни України, які у випадках, передбачених процесуальним законом, 

залучаються до здійснення правосуддя, забезпечуючи згідно з Конституцією 

України безпосередню участь народу у здійсненні правосуддя.  

Проте, як правильно зазначає вчений-процесуаліст Фурса С.Я., після 

набрання чинності новим ЦПК суд присяжних так і залишився лише 

декларативною формальністю Конституції України, про нього в Україні 
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практично не згадується, незважаючи на те, що новий ЦПК мав реалізувати 

положення Конституції у повному обсязі [7, с. 11].  

Щодо запровадження в Україні суду присяжних, то думки вчених 

розділились.  

Безсумнівно, було б доцільно ввести суд присяжних, виписати правовий 

статус присяжних у нашому законодавстві та включити статті, які б визначали 

список присяжних, вимоги до формування такого списку, вимоги до 

присяжного, підстави і порядок увільнення від виконання обов’язків 

присяжного, залучення присяжного до виконання обов’язків у суді, гарантії 

прав присяжних тощо.  

Очевидною проблемою є проблема фінансування такого інституту, 

зокрема, мають бути виділені кошти для певних спеціальних комісій, які будуть 

займатися складанням списку присяжних. До того ж саме складання такого 

списку буде пов’язане з надзвичайно кропіткою роботою. 

Слід зазначити, що багато країн світу відмовилися від такого інституту, 

як інститут присяжних, через його неефективність, зокрема: Японія, Іспанія, 

Люксембург, Фінляндія. Щодо США, то Конституції штатів, зокрема Нью-

Йорку, Каліфорнії, Коннектикуту, Міннесоти, називають право на участь журі 

непорушним, у штаті Аляска – таким, що має зберігатися незмінно, а у штатах 

Вірджинії, Массачусетс – навіть священним [1, с. 380].  

Варто звернути увагу на те, що у міжнародних актах не існує норм, які б 

зобов’язували залучати представників народу до здійснення судочинства. Тому 

запровадження та введення такого інституту в дію є правом держави, а не її 

обов’язком.  

Автору імпонує думка вчених про переваги суду присяжних, які 

полягають у широкій колегіальності, меншому ризику допущення судової 

помилки, демократизмі, народності, гласності, посиленні змагальності [8,         

с. 178]. Крім того, автор погоджується із думкою Фурси С.Я., що при вирішенні 

питання щодо запровадження суду присяжних слід виробити критерії відбору 

справ із участю суду присяжних. До них, на думку даного вченого, слід 

віднести: суму позову, з якої сплачуватиметься судовий збір, який 
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визначатиметься з урахуванням участі у справі суду присяжних, наприклад, у 

справах, в яких вартість позову сягає більше 1000000 грн. Іншим критерієм 

участі у справах суду присяжних має бути також складність та важливість 

справи. Наприклад, питання «реприватизації» такого гіганта як 

«Криворіжсталь» залежало від волі одного або декількох суддів. Важко уявити 

собі, під яким моральним тиском опинилися ці судді, якби долю такого спору 

вирішували присяжні, то суддя або судді були б звільнені від значної частини 

морального тиску та відповідальності, хоча б за рахунок того, що її частину 

було б перекладено на присяжних [9, с. 15]. Участь у справах суду присяжних, 

на нашу думку, також матиме позитивний вплив на вдосконалення 

законодавства.  

Свого часу видатний юрист О.Ф. Коні висловлював думку про 

доцільність існування суду присяжних. Він зауважував: «И надо признать, что 

ни историко-политические возражения Иеринга и Биндинга, ни метафизические 

выходки Шопенгауэра и техническая критика Крюппи не в состоянии 

поколебать оснований суда присяжных. И все-таки подавляющим 

большинством пришлось вынести ему оправдательный приговор, выразив 

надежду, что этот жизненный, облагораживающий народную нравственность и 

служащий проводником народного правосознания суд должен укрепиться в 

нашей жизни, а не отойти в область преданий» [10, с. 66–68]. 

На завершення доцільно згадати також слова відомого вченого            

О.Ф. Кістяківського, який зазначав про необхідність активної участі 

суспільства в утвердженні принципу незалежності і незмінності суддів: лише в 

тій державі дані принципи не позбавлені сенсу, де суспільство розвинуто 

настільки, що воно в змозі пильно слідкувати і робити критичний аналіз 

суддівської діяльності, обговорювати вироки суддів і виносити сувору і 

справедливу критику їх помилкам і зловживанням. Присяжні, на думку        

О.Ф. Кістяківського, більш здатні, ніж судді, вникнути у фактичну сторону 

справи, оскільки суддя більше звертає увагу на деталі справи, коли він повинен 

викласти їх присяжним, ніж коли він робить це для самого себе [2, с. 14]. 
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Тому, враховуючи ефективність роботи народних засідателів, думки 

вчених щодо необхідності та доцільності існування народних засідателів та 

суду присяжних, слід говорити про те, що суд присяжних є необхідним, 

оскільки він є гарантією доступу українського народу до здійснення 

судочинства, тому що держава згідно зі ст. 3 Конституції та ст. 5 ЦПК взяла на 

себе обов’язок забезпечити кожному громадянину право на справедливий 

судовий розгляд. 

Суд присяжних має бути запроваджений у ЦПК і нині необхідно шукати 

раціональні шляхи такого запровадження, а не ставити під сумнів доцільність 

його існування в Україні, оскільки він передбачений Конституцією України [7, 

с. 15].  
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Яценко Н. Народні засідателі та суд присяжних у цивільному процесі: історія і сучасність 

Розглядаються питання участі народних засідателів та суду присяжних у цивільному процесі в історичному 

контексті та сьогоденні. Обгрунтовується необхідність існування інституту суду присяжних та народних 

засідателів як реалізації гарантії доступу українського народу до здійснення судочинства. 

Ключові слова: суд, цивільний процес, народні засідателі, присяжні. 

 

Яценко Н. Народные заседатели и суд присяжных в гражданском процессе: история и современность 

Рассматриваются вопросы участия народных заседателей и суда присяжных в гражданском процессе в 

историческом контексте и на современном этапе. Обосновывается необходимость участия института суда 

присяжных и народных заседателей как реализации гарантии доступа украинского народа к осуществлению 

правосудия. 

Ключевые слова: суд, гражданский процесс, народные заседатели, присяжные. 

 

Iatsenko N. People’s assessors and a jury trial in civil procedure: historical and modern perspectives 

The research paper concerns the issues of participation of people’s assessors and a jury trial in civil procedure in 

historical context and at the present stage. The author substantiates the necessity of establishment of jury trials and 

people’s assessors institution for realization guarantees given to the Ukrainian people access to justice.  

Key words: trial, civil procedure, people’s assessors, jury trial. 
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Вирішення адміністративних справ щодо надання 
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секретар Пленуму Вищого адміністративного суду 
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«Кожна людина має право шукати  

притулку від переслідувань в інших 

 країнах і користуватися цим притулком» 

(стаття 14 Загальної Декларації прав людини від 10 грудня 1948 року) 

 

Проблема біженців актуальна для всіх держав світу і Україна не є 

винятком.  

Із здобуттям незалежності Україна почала будувати демократичну 

правову державу, в центрі якої постає людина з її правами та свободами. 

Відповідно до Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 

держави (стаття 3 Конституції України) [1]. 

Варто зазначити, що нині формується нова сфера правового регулювання 

в Україні – сфера міграційних відносин, де одним із суб’єктів відносин постає 

біженець. 

Правовий статус біженців в Україні визначається Конституцією України, 

чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, зокрема Статутом Організації Об’єднаних Націй 

1945 року, Конвенцією про статус біженців 1951 року та Протоколом щодо 

статусу біженців 1967 року тощо, законами України «Про біженців», «Про 

громадянство України», «Про імміграцію», «Про правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства», «Про свободу пересування та вільний вибір місця 
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проживання в Україні», постановами Кабінету Міністрів України від 29.12.95 

№ 1074 «Про Правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх 

виїзду з України і транзитного проїзду через її територію», від 17.07.2003        

№ 1110 «Про затвердження Типового положення про пункт тимчасового 

перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в 

Україні» та іншими нормативно-правовими актами, виданими на їх виконання.  

Конституція України гарантує іноземцям та особам без громадянства, які 

на законних підставах перебувають в Україні, зокрема біженцям, рівність прав, 

свобод та обов’язків з громадянами України (стаття 26), свободу пересування, 

вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України 

(стаття 33), заборону на будь-яке обмеження прав за ознаками раси, кольору 

шкіри, релігійної належності, за мовними або іншими ознаками (стаття 24), 

сім’ї, прав дитини (стаття 52) тощо [1].  

Положення Закону «Про біженців» максимально наближені до Конвенції 

про статус біженців 1951 року та Протоколу щодо статусу біженців 1967 року, 

які належать до найважливіших документів, що регулюють правовий статус 

біженців, і є складовою національного законодавства України відтоді, як 

Законом України від 10 січня 2002 року відбулося приєднання до цих 

міжнародних актів.  

Конвенція про статус біженців 1951 року визначає біженцем особу, яка 

внаслідок подій, які відбулися до 1 січня 1951 р., і через обґрунтовані 

побоювання стати жертвою переслідувань за ознакою расової належності, 

релігії, громадянства, належності до певної соціальної групи чи політичних 

поглядів знаходиться за межами країни своєї національної належності і не в 

змозі користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися таким 

захистом внаслідок таких побоювань; або, не маючи визначеного громадянства 

і знаходячись за межами країни свого колишнього місця проживання в 

результаті подібних подій, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок 

таких побоювань [3]. 
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Сучасні потоки біженців відрізняються від потоків біженців після Другої 

світової війни. Причини від’їзду часто бувають складнішими і не є результатом 

тільки безпосереднього переслідування особи. Люди кидають країну свого 

місця проживання внаслідок громадянських конфліктів, масових порушень 

прав людини, іноземної агресії або окупації, голоду, хвороб або екологічних 

катастроф. 

Уряди країн, які приєдналися до Конвенції, у першу чергу, мають своєю 

метою захищати біженців і шукати шляхи для того, аби допомогти їм розпочати 

нове життя у нормальному середовищі. Водночас Конвенція визначає обов’язки 

біженця щодо уряду, який його приймає. 

Надзвичайно важливим кроком у становленні законодавчої бази, яка 

регулює правовий статус біженців в Україні, покращує якість процедури 

визначення статусу біженця в Україні, є прийнята 25 червня 2009 р. № 1 

Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про судову 

практику розгляду спорів щодо статусу біженця, видворення іноземця чи особи 

без громадянства з України та спорів, пов’язаних із перебуванням іноземця та 

особи без громадянства в Україні» [4]. 

Розробці зазначеного проекту передувало узагальнення судової практики 

щодо розгляду справ про надання статусу біженця, видворення іноземців та 

осіб без громадянства з України. 

Було проведено багато семінарів за участю міжнародних організацій. 

Судді адміністративних судів також брали участь у міжнародних заходах, 

присвячених цій проблемі. Вищим адміністративним судом вивчалась практика 

Європейського суду з прав людини, який розглядає дуже багато таких справ. 

Так, Пленум Вищого адміністративного суду України в своїй Постанові 

«Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця, видворення 

іноземця чи особи без громадянства з України та спорів, пов’язаних із 

перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні» проаналізував 

законодавство, яке застосовується під час вирішення таких спорів, визначив 

перелік органів, які вирішують або можуть бути причетними до надання 
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статусу біженця та видворення іноземців та осіб без громадянства з України, 

надав роз’яснення щодо визначення предметної та територіальної підсудності 

таких справ, складу суду (одноособово, колегіально), який має розглядати такі 

справи, також роз’яснив, хто може бути позивачем та відповідачем у таких 

справах.  

Особливу увагу звернув Пленум на тягар доказування в цій категорії 

справ, на участь та забезпечення перекладача та здійснення витрат на це 

забезпечення, хто може бути перекладачем, як забезпечити переклад позовної 

заяви, хто це має робити; зазначив особливості проведення підготовчих дій у 

такій категорії справ; також надав роз’яснення щодо забезпечення позову в 

таких справах.  

Пленум також роз’яснив строки звернення до суду; процедуру 

видворення з України; поняття члена сім’ї при вирішенні таких справ; 

розтлумачив поняття «біженець», повноваження суду при прийнятті рішень у 

таких справах (зокрема вказав, що суди не можуть судовим рішенням 

встановлювати статус біженця, оскільки це повноваження органів міграційної 

служби); розкрив можливості щодо допущення судами своїх рішень до 

негайного виконання – суди раніше це здійснювали без будь-яких 

обґрунтувань, що є помилкою; пояснив суть інших положень як матеріального, 

так і процесуального законодавства під час вирішення цих спорів [4]. 

Пленум Вищого адміністративного суду України переконаний, що 

завдяки прийняттю постанови «Про судову практику розгляду спорів щодо 

статусу біженця, видворення іноземця чи особи без громадянства з України та 

спорів, пов’язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства в 

Україні» рівень судового захисту в Україні, що стосується справ відповідної 

категорії, відповідатиме міжнародним стандартам. 

Свою вдячність Вищому адміністративному суду України за розробку 

цього важливого документа висловило Управління Верховного Комісара ООН 

у справах біженців (далі – УВКБ ООН), яке забезпечує захист і допомогу 

біженцям у різних країнах світу та плідно співпрацює з органами державної 
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влади для удосконалення законодавчої бази та встановлених процедур, що 

регулюють питання, пов’язані з захистом осіб без громадянства. 

УВКБ ООН відмічено, що судді почали приділяти більше уваги 

проблемам біженців з моменту створення адміністративних судів, а прийняття 

Пленумом Вищого адміністративного суду України постанови Пленуму 

Вищого адміністративного суду України «Про судову практику розгляду спорів 

щодо статусу біженця, видворення іноземця чи особи без громадянства з 

України та спорів, пов’язаних із перебуванням іноземця та особи без 

громадянства в Україні» має розглядатись як важливий крок щодо подальшого 

розвитку системи притулку в Україні відповідно до належних міжнародних 

стандартів. 

Слід зазначити, що Вищий адміністративний суд України вважає дуже 

важливою співпрацю з Регіональним представництвом УВКБ ООН в Україні, 

Білорусі та Молдові та органами державної влади, метою якої є удосконалення 

законодавчої бази та встановлених процедур, що регулюють питання, пов’язані 

з захистом біженців, наданням притулку та захистом осіб без громадянства.  

Розуміючи важливість проблем захисту прав біженців, що виникають на 

шляху реалізації права на доступ до правосуддя шукачів притулку та біженців, 

Вищий адміністративний суд України приділяє цим проблемам особливу увагу.  

Щодо реальних кроків у цих напрямах роботи, то слід зазначити, що на 

продовження співробітництва Вищого адміністративного суду України з 

Регіональним представництвом УВКБ ООН в Україні, Білорусі та Молдові, 

Вищим адміністративним судом України надано роз’яснення стосовно питання 

використання послуг перекладача при вирішенні справ щодо надання статусу 

біженця чи примусового видворення з території України іноземців та осіб без 

громадянства, оскільки, реалізуючи право на справедливий суд, шукачі 

притулку та біженці найчастіше стикаються з проблемою перекладача та 

мовною проблемою, адже судові засідання відбуваються переважно 

українською мовою і є незрозумілими вказаній категорії осіб, також 

незрозумілими залишаються й більшість документів справи, складені 

української мовою. 
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Як уже зазначалося вище, значну увагу цій проблемі приділено у 

постанові Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про судову 

практику розгляду спорів щодо статусу біженця, видворення іноземця чи особи 

без громадянства з України та спорів, пов’язаних із перебуванням іноземця та 

особи без громадянства в Україні», відповідно до якої суди всіх інстанцій 

повинні неухильно виконувати вимоги щодо забезпечення перекладу, оскільки 

невиконання вищезазначених вимог процесуального законодавства є 

порушенням гарантованого Конституцією України права на судовий захист та 

підставою для скасування судового рішення [4].  

Також прикладом позитивної співпраці є вирішення проблеми щодо 

можливості посвідчення судом довіреностей іноземців та осіб без громадянства 

на представництво їхніх інтересів у суді, з якою до Вищого адміністративного 

суду України звернулось Регіональне представництво УВКБ ООН в Україні, 

Білорусі та Молдові. 

Відповідно до частини четвертої статті 58 Кодексу адміністративного 

судочинства України довіреність фізичної особи на ведення справи в 

адміністративному суді посвідчується нотаріально або посадовою особою 

підприємства, установи, організації, в якій довіритель працює, навчається, 

перебуває на службі, стаціонарному лікуванні, чи за рішенням суду або за 

місцем його проживання. Довіреність від імені шукача притулку для 

представлення його інтересів оформити нотаріально неможливо, адже для 

нотаріального завірення такої довіреності необхідна наявність паспорта та 

ідентифікаційного коду, яких у шукачів притулку немає (впродовж процедури 

паспорт знаходиться в міграційній службі, оформлення коду без паспорта є 

також неможливим) [4].  

Вищим адміністративним судом України звернуто увагу 

адміністративних судів та доведено до їх відома лист від 24.02.2011                  

№ 274/11/13-11, у якому зазначено, що, в разі заявлення фізичною особою-

довірителем клопотання про посвідчення судом довіреності на ведення справи 

в адміністративному суді, суд може ухвалою посвідчити таку довіреність. 
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Крім того, Вищий адміністративний суд України постійно бере участь у 

партнерських зустрічах, що проводяться Регіональним представництвом 

Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові 

та Україні, метою яких є інформування учасників зустрічі про останні 

напрацювання та зміни у сфері захисту біженців та осіб без громадянства та 

обмін досвідом і новими ідеями з представниками громадськості щодо цієї 

тематики. 

Вищий адміністративний суд України також активно співпрацює з 

державними органами влади стосовно питань, пов’язаних із захистом біженців, 

наданням притулку та захистом осіб без громадянства.  

Так, розглянувши звернення Адміністрації Державної прикордонної 

служби України стосовно проблемних питань, що виникають під час 

виконання судових рішень у справах про затримання та примусове 

видворення з України іноземця чи особи без громадянства, особливо щодо 

однакового викладення їх резолютивної частини, Вищим адміністративним 

судом України листом від 11.12.2009 № 1674/13/13-09 висловлено та доведено 

до відома адміністративних судів України позицію щодо викладення 

резолютивної частини постанови суду в точній відповідності з вимогами 

частини п’ятої статті 32 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб 

без громадянства», із зазначенням про затримання і примусове видворення з 

України іноземця або особи без громадянства, що сприятиме чіткому 

виконанню судових рішень органами охорони державного кордону.  

На міжвідомчій нараді за участю Вищого адміністративного суду 

України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, 

Генеральної прокуратури України та Державної прикордонної служби України, 

що відбулася 3 березня 2010 року, були обговорені питання роботи пунктів 

тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно 

перебувають в Україні, нелегальних мігрантів, прийнятих Україною в порядку 

виконання угод про реадмісію або затриманих за незаконне перебування в 

Україні. Найбільш гостро стояло питання стосовно строків розгляду судами 

адміністративних справ указаної категорії. 
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Зокрема, йшлося про те, що тривалі строки розгляду справ про 

затримання та примусове видворення вищезазначених осіб призводять до 

порушення строків утримання їх у пунктах тимчасового перебування, 

переповнення цих пунктів та до інших негативних наслідків. Наведене 

компрометує державу Україна в очах міжнародної спільноти, порушує права та 

інтереси затриманих. 

Ураховуючи те, що законодавством установлені скорочені строки 

утримання осіб у пунктах тимчасового перебування, та за наявності 

клопотання позивача листом Вищого адміністративного суду України від 

25.03.2010 № 394/11/13-10 адміністративним судам рекомендовано справи 

про затримання та примусове видворення іноземців та осіб без 

громадянства, які незаконно перебувають в Україні, нелегальних мігрантів, 

прийнятих Україною в порядку виконання угод про реадмісію або 

затриманих за незаконне перебування в Україні, призначати до розгляду в 

судовому засіданні у найкоротші терміни.  

Під час щорічної партнерської зустрічі за участю представників 

органів державної влади та громадськості, що відбулася 4 листопада 2010 року, 

предметом обговорення було питання строків розгляду й вирішення 

адміністративними судами справ зі спорів щодо надання, втрати або 

позбавлення статусу біженця. Було наголошено на тому, що біженці та шукачі 

притулку є однією з найбільш маргіналізованих груп в Україні, чиї права 

порушуються найчастіше. 

Для належного захисту прав біженців та шукачів притулку листом 

Вищого адміністративного суду України від 09.11.2010 № 1563/11/13-10 

звернуто увагу суддів адміністративних судів на дотримання строків розгляду 

цієї категорії справ і необхідності забезпечення оперативного розгляду та 

вирішення справ зазначеної категорії. 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що в цілому правовий статус 

біженців в Україні, визначений чинним законодавством України, дозволяє 

особам, які мають або бажають володіти даним статусом, реалізувати весь 

комплекс прав людини і громадянина, закріплений в Конституції України, 
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міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України.  

На сьогодні у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону 

України від 21.05.2010 № 2286-VI «Про внесення змін до Кримінально-

процесуального кодексу України щодо видачі особи (екстрадиції)», яким 

врегульовуються питання здійснення екстрадиції та відповідних процесуальних 

дій, Закону України від 07.07.2010 № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів» 

та Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 «Про оптимізацію 

системи центральних органів виконавчої влади» готується проект постанови 

Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про внесення змін і 

доповнень до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України 

«Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця, видворення 

іноземця чи особи без громадянства з України та спорів, пов’язаних із 

перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні», який незабаром 

буде внесено на розгляд Пленуму.  

Для приведення національного законодавства України щодо біженців та 

осіб, які потребують додаткового чи тимчасового захисту, у відповідність з 

міжнародною системою захисту Кабінет Міністрів України пропонує 

запровадити в українське законодавство поняття додаткового та тимчасового 

захисту, що має відбутися через створення відповідних інститутів та з 

урахуванням документів у сфері міграції, прийнятих Радою Європи та 

Європейським Союзом. 

Отже, проблема біженців і вимушених переселенців залишається не 

тільки національною, а й міжнародною та вимагає постійної і пильної уваги та 

вдосконалення законодавства з даного питання. 
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У цілому правовий статус біженців в Україні, визначений чинним законодавством України, дозволяє особам, 

які мають або бажають володіти даним статусом, реалізувати весь комплекс прав людини і громадянина, 

закріплений в Конституції України, міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України. Проте існує низка питань, які потребують додаткового врегулювання, на них і зосереджує 

увагу автор статті. 
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Смокович М. Разрешение административных дел относительно предоставления убежища в Украине 

В целом правовой статус беженцев в Украине, определенный действующим законодательством Украины, 

позволяет лицам, которые имеют или желают владеть данным статусом, реализовать весь комплекс прав 

человека и гражданина, закрепленный в Конституции Украины, международных договорах, согласие на 
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In general, the legal status of refugees in Ukraine designated by the acting legislation of Ukraine, allows persons who 
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Ukraine, international treaties ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine. Besides, the author of the article concentrates 

his attention on several issues that require additional settlements.  
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Основною метою державної політики протидії корупції є виявлення та 

подолання її соціальних передумов і наслідків, викриття корупційних діянь, 

обов’язкова відповідальність винних у їх вчиненні. Стратегічним напрямом 

запобігання передумовам корупції та їх нейтралізації є послідовна 

демократизація всіх сфер суспільного життя, розвиток громадянської 

свідомості та активності у загальному контексті побудови демократичної 

держави. Демократизація, відкритість влади, прозорість та зрозумілість для 

населення державних рішень, діяльності управлінського апарату, розвиток 

громадянського суспільства – найважливіші важелі подолання корупції.  

Дослідженню причин, умов, особливостей попередження та засобів 

протидії різним видам корупційної діяльності були присвячені наукові праці 

таких українських та російських авторів, як: Л.В. Багрій-Шахматов, 

M.B. Буроменський, А.В. Гайдук, В.І. Гладкіх, Л.Д. Гаухман, А.І. Долгова, 

О.О. Дудоров, Д.Г. Заброда, В.С. Зеленецький, О.Г. Кальман, М.І. Камлик, 

В.В. Лунєєв, В.Д. Малков, М.І. Мельник, Є.В. Невмержицький, 

С.С. Рогульський та ін. Однак багато значущих аспектів цієї проблеми досі до 

кінця не розроблено. З огляду на це, метою даної статті є науковий аналіз 

основних принципів протидії корупційним проявам.   

Протидія корупції ґрунтується на таких основних принципах: 

верховенства права; законності, системності; комплексності; об’єктивності; 

практичної спрямованості та радикальності заходів; наукової обґрунтованості; 

економічної доцільності; взаємодії владних структур з інститутами суспільства 

і населенням; оптимальності та ефективності; об’єктивності. 
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Принцип верховенства права означає, що при здійсненні протидії 

корупції людина, її права та свободи визнаються найвищими соціальними 

цінностями та визначають зміст і спрямованість антикорупційної діяльності. 

У правовій державі не може бути інших засобів боротьби з корупцією, 

крім правових. Позитивною кримінологічно-значуща протидія корупції може 

бути лише за умови, коли вона ґрунтується на правовій основі. З огляду на це, 

засоби боротьби з корупцією, які хоча і можуть виявитись ефективними, однак 

йдуть усупереч конституційним засадам функціонування держави та 

суспільства, є неприйнятними. 

Принцип законності передбачає, що всі антикорупційні заходи повинні 

базуватися на положеннях Конституції та законів України. Жодні міркування 

не можуть виправдати застосування антикорупційних заходів, які не 

відповідають закону. Відсутність законодавчої основи для вжиття таких заходів 

є підставою для розробки і прийняття відповідних нормативно-правових актів 

[1, с. 306–310]. 

Принцип системності потребує, щоб заходи протидії корупції були 

взаємопов’язаними, мали певний субординаційний характер та порядок 

виконання (головні і другорядні, негайні для виконання і розраховані на 

перспективу, одноразові і такі, що мають здійснюватися постійно) і 

підпорядковувалися стратегічній меті антикорупційної діяльності. Важливим 

при цьому є вичленення головної проблеми протидії корупції і концентрації на 

її розв’язанні основних зусиль. Це може бути проблема прийняття відповідного 

закону, утворення певного державного органу, проведення адміністративної 

реформи, вдосконалення системи контролю за прибутками та витратами осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави, тощо.  

Принцип комплексності протидії корупції передбачає собою органічне 

поєднання стратегічних і тактичних завдань, профілактичних (соціального, 

політичного, економічного, організаційно-управлінського, правового, 

соціально-психологічного та іншого характеру), оперативно-розшукових, 

процесуальних, репресивних та інших заходів, які здійснюються у різних 

соціальних сферах різними суб’єктами, з визначенням пріоритету 
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профілактичних заходів загально-соціологічного і спеціально-кримінологічного 

характеру [2, с. 682–689]. 

Принцип об’єктивності вимагає співвідношення заходів протидії 

корупції з закономірностями і тенденціями розвитку корупції в державі, її 

впливом на економічні, політичні, соціальні процеси. Він передбачає 

здійснення протидії корупції з урахуванням загальної соціально-економічної 

ситуації в країні і вибір антикорупційних засобів за принципом їх достатності 

для досягнення поставленої мети і адекватності суспільній небезпеці 

корупційних проявів. 

Цей принцип, безпосередньо пов’язаний із принципом практичної 

спрямованості та радикальності, передбачає собою реальний, не декларативний 

характер здійснюваних заходів. Вони не повинні мати характер політичної 

кампанії, а повинні безпосередньо впливати на фактори, що детермінують 

корупцію. Практична спрямованість антикорупційних заходів потребує чіткого 

визначення суб’єктів протидії, їх завдань і повноважень, конкретності заходів 

та строків їх виконання тощо. 

Принцип наукової обґрунтованості передбачає здійснення 

антикорупційної діяльності на науковій основі – з використанням сучасних 

досягнень науки, техніки, позитивного світового досвіду, із залученням 

фахівців з таких галузей, як теорія права, конституційне, фінансове, 

адміністративне, кримінальне, податкове право, кримінологія, соціологія, 

психологія тощо. Цей принцип зобов’язує піклуватися про повну і всебічну 

кримінологічну інформацію в країні, регіоні, галузі, установі, а тому, зокрема, 

передбачає постійне здійснення моніторингу органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування на предмет стану та динаміки корупційних 

процесів. Такий моніторинг необхідний для оцінки ефективності реалізації в 

державі антикорупційної політики, зміни її пріоритетів відповідно до ситуації з 

корупцією, вироблення та втілення нових антикорупційних заходів [3, с. 5–7]. 

Економічна доцільність передбачає, що антикорупційні заходи повинні 

бути економічно обґрунтовані як з точки зору їх економічної ефективності, так 

і можливих негативних побічних наслідків, а також реальної економічної 

можливості їх впровадження в життя. Планувати і розробляти можна лише ті 
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заходи, які на сучасному етапі, враховуючи своє економічне становище, 

держава спроможна втілити в життя. Проте економічний раціоналізм не означає 

мінімізації витрат на протидію корупції. Такі витрати повинні обумовлюватися 

економічними можливостями держави і водночас бути достатніми.  

Принцип взаємодії владних структур з інститутами суспільства, 

населенням вимагає поєднання зусиль у протидії корупції владних структур і 

суспільних інституцій. Протидія корупції — це не лише справа держави, це 

справа всього суспільства. Кожен суспільний інститут у цій справі має 

виконати свою функцію, в межах повноважень вжити всіх можливих 

антикорупційних заходів. Обмеження протидії корупції правоохоронною 

діяльністю відповідних державних органів виключає виконання основних 

завдань і досягнення мети антикорупційної діяльності. 

Принципами протидії корупції можуть бути визнані також інші базові 

положення, зокрема: демократизація управління суспільством; оптимальна 

відкритість для населення діяльності посадових осіб; входження до 

міжнародної системи протидії корупції та розвитку всебічного співробітництва 

з іноземними державами. 

Підсумовуючи викладене вище, хотілось би зробити наступні основні 

висновки: в Україні створена і діє законодавча база, необхідна для ефективної 

протидії корупції, зокрема в частині відповідальності за корупційні 

правопорушення. Що стосується останньої, то вона передбачає цілий комплекс 

кримінально-, адміністративно-, цивільно-правових, дисциплінарних та інших 

заходів впливу з метою притягнення до відповідальності практично будь-якої 

посадової особи органів державної влади, яка допустила те чи інше 

зловживання владою чи посадовим становищем (від порушення обмежень, 

встановлених для державних службовців, неподання декларації до одержання 

хабара і участі в діяльності організованих злочинних угруповань). Для 

вдосконалення діяльності з протидії корупції необхідно, по-перше, 

вдосконалення чинного законодавства (у тому числі й прийняття науково 

обґрунтованого пакета антикорупційних законодавчих актів); по-друге, 

всебічне використання позитивного закордонного досвіду протидії корупції; 

по-третє, залучення до антикорупційних програм широких верств населення та 
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суспільних інститутів; по-четверте, покращення превентивної діяльності щодо 

протидії корупції. 
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Перспективи вдосконалення національного 

законодавства у сфері протидії торгівлі людьми та 

дітьми, дитячої проституції і порнографії: порівняльно-

правовий аналіз законопроектів 

 

Бортницька Леся Володимирівна, 

радник Голови Вищої ради юстиції 

УДК 343.431+343.54-053.2](477)(094.5) 

Комерційно-сексуальна експлуатація неповнолітніх нині має чотири 

складові: торгівля дітьми, дитяча порнографія, дитяча проституція і новий вид 

– дитячий секс-туризм [1]. Зазначена проблема на сьогодні, на жаль, є чи не 

більш актуальною порівняно з попередніми роками, зважаючи на масштаби, 

яких набули ці злочини.  

Так, відповідно до результатів дослідження Міжнародної організації з 

міграції, починаючи з 1991 року, приблизно 117 тисяч громадян України 

постраждали від торгівлі людьми, з них 10 відсотків усіх жертв цього злочину, 

які повертаються до України, становлять діти у віці від 13 до 18 років. За 

даними Міністерства внутрішніх справ України, протягом 2009 року виявлено 

279 злочинів, передбачених статтею 149 Кримінального кодексу України, 

припинено діяльність 11 організованих злочинних груп, повернуто в Україну 

335 постраждалих від торгівлі людьми, з яких 42 – неповнолітні; протягом 

10 місяців 2010 р. виявлено 246 зазначених злочинів, повернуто в Україну 266 

постраждалих від торгівлі людьми, в тому числі – 33 неповнолітніх [2]. 

Україна вживає заходів для імплементації та дотримання стандартів, 

передбачених міжнародними і європейськими конвенціями у сфері протидії 

торгівлі людьми та дітьми, дитячої проституції і порнографії, проте з огляду на 

досить повільні темпи реформування системи соціального захисту значна 

частина дітей та підлітків залишається під загрозою потенційної підвищеної 

віктимності. При цьому потребують врахування суб’єктами законодавчої 

ініціативи висновки провідних експертів, здійснених ними в ході наукових 

досліджень у даній галузі. Адже удосконалення національного законодавства, 
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зокрема у сфері протидії торгівлі людьми, полягає не тільки у вдосконаленні 

статті 149 Кримінального кодексу України. Торгівля людьми як комплексний 

злочин потребує комплексних заходів з протидії. Тому, аналізуючи законодавчі 

інструменти протидії торгівлі людьми, необхідно вести мову не лише про 

внесення змін до статті 149, але й до інших статей Кримінального кодексу 

України та законів України [3].  

У процесі даного дослідження науковим підґрунтям стали роботи таких 

вчених: В.К. Глістіна, М.В. Євсюкової, В.О. Іващенко, М.Й. Коржанського, 

К.Б. Левченко, А.М. Орлеана, П.П. Сердюка, В.Я. Тація, М.І. Федорова, 

А.В. Плотнікової та інших.  

Однак основну увагу приділено дослідженню законодавчих ініціатив 

останнього часу, спрямованих на вдосконалення національного кримінального 

та кримінально-процесуального законодавства у сфері протидії торгівлі людьми 

та дітьми, дитячої проституції і порнографії, зокрема порівняльно-правовому 

аналізу текстів проектів законів України «Про внесення змін і доповнень до 

Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо 

захисту дитини від торгівлі людьми та експлуатації), реєстраційний № 7391; 

«Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів 

України щодо допиту неповнолітніх потерпілих і свідків» (реєстраційний номер 

7340); «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з 

ратифікацією Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної 

експлуатації та сексуального розбещення» (розробленого Міністерством 

юстиції України та оприлюдненого на сайті Міністерства 25 серпня 2010 р.) [4, 

5, 6]. 

Метою статті є висвітлення проблематики щодо нормативно-правового 

забезпечення протидії торгівлі людьми та дітьми в Україні, дитячій проституції 

і порнографії, а також окреслення перспективних шляхів його вдосконалення. 

Задля реалізації даної мети визначено завдання щодо огляду ключових законів і 

підзаконних нормативно-правових актів у цій сфері; здійснення порівняльно-

правового аналізу основних положень останніх законодавчих ініціатив у цій 
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сфері на предмет ефективності їх подальшої реалізації та визначення 

перспективних напрямів вдосконалення національного законодавства. 

Нормативно-правова база України містить більше 300 нормативних актів 

із захисту прав дітей. Серед них є закони, програми, тією чи іншою мірою 

спрямовані на попередження торгівлі дітьми, дитячої проституції та 

порнографії. Це, зокрема, Закони України  «Про охорону дитинства», «Про 

захист суспільної моралі», «Про Загальнодержавну програму «Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 

року», Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2010 pоку, 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р.       

№ 410 тощо [7]. 

Деякі положення окремих із зазначених вище та інших нормативно-

правових актів пропонуються до огляду. При цьому слід зазначити, що 

критерієм відбору до розгляду положень нормативно-правових актів 

національного законодавства визначався ступінь імплементації в них норм 

міжнародних документів у відповідній сфері, у тому числі Факультативного 

протоколу щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії до 

Конвенції ООН про права дитини, ратифікованого Україною в січні 2006 р.  

У процесі приведення національного законодавства у відповідність до 

Факультативного протоколу першочергово було внесено зміни до статей 149 та 

303 Кримінального кодексу України, спрямовані на посилення відповідальності 

за торгівлю людьми та втягування дітей у заняття проституцією.  

У 2007 р. Кабінетом Міністрів України затверджено Державну програму 

протидії торгівлі людьми на період до 2010 pоку, а також План заходів з 

протидії торгівлі людьми на період до 2010 року (додаток до Державної 

програми), котрі в цілому спрямовані на врегулювання діяльності щодо 

протидії торгівлі людьми, у тому числі містять заходи стосовно запобігання 

торгівлі дітьми [8]. Водночас у Програмі відсутні положення щодо протидії 

дитячій проституції та порнографії. 
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Законом України від 5 березня 2009 р. № 1065-VІ затверджено 

Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції 

ООН про права дитини» на період до 2016 року», серед інших одним із 

напрямів Програми є ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, 

інших форм жорстокого поводження з ними; створення умов для ефективної 

реабілітації дітей. Основними завданнями у зазначеному напрямі є підвищення 

ефективності профілактичної роботи серед батьків з метою запобігання 

жорсткому поводженню з дітьми; удосконалення процедур щодо виявлення 

дітей, які постраждали від сексуальної експлуатації, створення системи 

реабілітації та реінтеграції дітей, які потерпіли від торгівлі ними, сексуальної 

експлуатації, інших форм жорстокого поводження тощо [9].  

Разом з тим, хоча окремі підрозділи Програми і передбачають спеціальні 

заходи щодо дітей, які є особливо уразливими відносно торгівлі дітьми, дитячої 

проституції та порнографії, однак не містять окремих посилань на спеціальні 

превентивні заходи щодо таких дітей з метою уникнення їх віктимізації [7]. 

Законом України від 23 грудня 2009 року № 1520-VІ внесено зміни до 

статті 301 Кримінального кодексу України, згідно з якими встановлено 

кримінальну відповідальність за зберігання творів, зображень або інших 

предметів порнографічного характеру з метою їх збуту чи розповсюдження 

[10].  

Вагомим здобутком у нормативному забезпеченні протидії дитячій 

порнографії стало прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії розповсюдженню дитячої 

порнографії» від 20 січня 2010 р. № 1819-VІ [11]. Зазначеним Законом, серед 

іншого:  

- введено поняття дитячої порнографії як зображення у будь-який спосіб 

дитини чи особи, яка виглядає як дитина, задіяної у реальній або змодельованій 

відверто сексуальній поведінці, або будь-яке зображення статевих органів 

дитини в сексуальних цілях, а також встановлюється заборона на виготовлення 

(виробництво), зберігання, рекламу, розповсюдження, придбання продукції, що 
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містить дитячу порнографію, ввезення, вивезення, транзит через територію 

України, поштову пересилку такої продукції, пропонування або надання 

доступу до продукції, що містить дитячу порнографію; 

- доповнено статтю 301 Кримінального кодексу України частинами 

четвертою і п’ятою, які посилюють кримінальну відповідальність 

(встановлюють більш жорстке покарання) за ввезення в Україну творів, 

зображень або інших предметів порнографічного характеру з метою збуту чи 

розповсюдження або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше 

переміщення з тією самою метою, або їх збут чи розповсюдження, вчинені 

щодо творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, що 

містять дитячу порнографію, або примушування неповнолітніх до участі у 

створенні творів, зображень або кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм 

порнографічного характеру, а також вчинення таких дій повторно або за 

попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому 

розмірі; 

- зобов’язано операторів телекомунікації на підставі рішення суду 

обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів, через які здійснюється 

розповсюдження дитячої порнографії. З наведеної новели можна дійти 

висновку про фактичне наділення судових інстанцій функцією судового 

контролю за профілактикою дитячої порнографії у сфері телекомунікації. 

Разом з тим, незважаючи на зазначені вище досягнення в оптимізації 

національного законодавства у сфері протидії торгівлі людьми та дітьми, 

дитячої порнографії, на сьогодні в чинному законодавстві України, зокрема 

кримінальному та кримінально-процесуальному, залишається ряд недоліків та 

прогалин, у тому числі в частині щодо нормативно-правового закріплення 

спеціальних положень про дитячу проституцію, що, на нашу думку, не 

відповідає вимогам стосовно державної політики у сфері сексуальної 

недоторканності, свободи та суспільної моралі. Втягнення малолітньої чи 

неповнолітньої особи в заняття проституцією чи примушування її до заняття 

такою діяльністю кваліфікується як обтяжуюча обставина. Закон вказує, що 
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дитина, втягнена у проституцію, є жертвою і такого ж принципу дотримуються 

правоохоронні органи та суди в процесі правозастосовчої діяльності. 

У даному аспекті, на наше переконання, доцільно розглянути останні 

законодавчі ініціативи, спрямовані на удосконалення кримінального 

законодавства у сфері захисту дітей від експлуатації – втягнення у проституцію 

та виготовлення порнографічної продукції, торгівлі людьми, а також 

кримінально-процесуального законодавства в напрямі гуманізації певних 

процесуальних процедур в інтересах дітей – жертв наведених злочинів.  

Проектом Закону України «Про внесення змін і доповнень до 

Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо 

захисту дитини від торгівлі людьми та експлуатації) від 19 листопада 2010 р., 

реєстраційний № 7391, пропонується внести зміни до Кримінального кодексу 

України (далі – КК), зокрема: викласти в новій редакції назву частини першої 

ст. 149, а також ст. 156 «Розбещення неповнолітніх» та ст. 301 «Ввезення, 

виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів», у якій у 

тому числі вводиться поняття «дитяча порнографія», а також встановлюється 

кримінальна відповідальність за втягнення неповнолітніх і малолітніх до участі 

у створенні та розповсюдженні продукції порнографічного характеру; із  

розділу ІІІ Особливої частини КК «Злочини проти волі, честі та гідності особи» 

виключається ст. 150 «Експлуатація дітей», водночас запропоновано 

встановлення кримінальної відповідальності за трудову експлуатацію дитини 

(ст. 172
1
), а також за користування дитячою проституцією (ст. 303

1
). 

Крім того, у новій редакції викладається ст. 168 та частина перша 

статті 307 Кримінально-процесуального кодексу України (далі – КПК), якими 

врегульовується порядок допиту неповнолітнього свідка та потерпілого на 

стадії досудового розслідування кримінальної справи, а також під час її 

розгляду в суді; повноваження щодо провадження досудового слідства у 

справах про злочини, передбачені пропонованими ст. 172
1
 та ст. 303

1
 КК, 

покладаються на слідчих органів внутрішніх справ (частина друга ст. 112 КПК). 
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Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту його метою є 

вдосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства 

України та приведення його у відповідність до міжнародних стандартів у сфері 

протидії торгівлі дітьми, їх сексуальній чи трудовій експлуатації, забезпечення 

найкращих інтересів дітей – жертв цих злочинів, зокрема Факультативного 

протоколу щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії до 

Конвенції ООН про права дитини. Водночас законопроект містить низку 

колізійних та інших суперечливих положень, що потребують зауважень. 

Проект закону передбачає викласти в новій редакції назву і частини 

першої ст. 149 КК «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини», 

зокрема назву статті змінити на «Торгівля людьми», встановивши кримінальну 

відповідальність за купівлю-продаж або іншу оплатну передачу людини, або 

вчинення з метою експлуатації вербування, переміщення, переховування, 

передачі або одержання людини з використанням обману, шантажу чи 

уразливого стану особи.  

Суб’єкт законодавчої ініціативи, обґрунтовуючи необхідність 

пропонованих змін, виходить з того, що чинна на сьогодні редакція вказаної 

статті допускає її різнотлумачення. Автори вважають, що невдало 

сформульована перша форма цього злочину, якою в законі визначено торгівлю 

людьми без будь-якого пояснення, що саме мається на увазі під цим 

словосполученням; не враховано вимоги Факультативного протоколу та інших 

міжнародних документів щодо необхідності криміналізації купівлі-продажу або 

іншої оплатної передачі дитини (а так само і дорослої людини) у випадку, якщо 

такі дії вчинені без мети експлуатації.  

Разом з тим, проаналізувавши зазначені вище положення законопроекту, 

вважаємо слушними зауваження Головного науково-експертного управління 

Верховної Ради України, викладені у висновку до законопроекту від 18 січня 

2011 р., відповідно до яких нова редакція назви та частини першої ст. 149 КК не 

досягає поставленої мети. Зокрема, заміна такої форми вказаного злочину, як 

«здійснення іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина» на «іншу оплатну 
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передачу людини» значно звужує вказане поняття, оскільки ним не 

охоплюються діяння щодо безоплатної передачі людини (наприклад, 

дарування, обмін чи надання у безоплатне користування, зокрема стосовно осіб, 

відносно яких застосовується така форма експлуатації, як рабство чи 

підневільний стан тощо).  

Слід звернути увагу також на те, що згідно з чинним законодавством 

торгівля людьми вважається закінченим злочином з моменту заволодіння 

людиною. Отже, сам факт купівлі-продажу або іншої оплатної передачі людини 

знаходиться за межами об’єктивної сторони складу злочину і характеризує 

лише його суб’єктивну спрямованість [4]. 

Крім того, запропонованою редакцією здійснюється об’єднання 

фактичного об’єкта і предмета злочину, а також потерпілого від злочину – 

людини, що є не лише дискусійним у частині щодо визначення предметом 

злочину соціальноого чи біологічного аспекту людини, але й викликає етичні 

застереження в цілому.  

Щодо законодавчого визначення поняття «торгівля людьми» додатково 

необхідно зазначити, що підготовлений Мінсім’ямолодьспортом проект закону 

«Про протидію торгівлі людьми» визначає торгівлю людьми як здійснювані з 

метою експлуатації, вербування, перевезення, передача, приховування чи 

одержання людей шляхом загрози силою або її застосування, або інших форм 

примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою або 

уразливістю положення, або шляхом підкупу, у вигляді платежів або вигод, для 

одержання згоди особи, яка контролює іншу особу, що фактично відображає 

визначення, яке міститься у ст. 3 так званого Палермського протоколу. 

Викликає сумнів доцільність внесення змін до ст. 156 КК «Розбещення 

неповнолітніх», а саме уточнення її назви на «Сексуальне розбещення дитини», 

з огляду на те, що при цьому залишається визначення чинного нині першого 

поняття, тобто «розпусні дії щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного 

віку». 
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Крім того, не можна не погодитися із висновком Головного науково-

експертного управління стосовно недоречності уточнення способів вчинення 

розпусних дій щодо дитини – «безпосередньо або за допомогою 

телекомунікаційних чи інших мереж та засобів передачі інформації» у частині 

першій ст. 156 КК, оскільки тим самим обмежується коло діянь, що підпадають 

під ознаки складів злочинів, передбачених цією статтею: виходячи з того, що 

поняття «розпусні дії…, вчинені безпосередньо» є оціночним. Ураховуючи 

зазначене, слід визнати, що існує ризик ускладнень у процесі реалізації цієї 

норми. 

Навряд чи можна погодитися з тим, що визначення спеціального суб’єкта 

злочину, передбаченого частиною першою пропонованої редакції статті, а саме: 

особи, з якою потерпілий перебуває в родинних зв’язках, матеріальній чи іншій 

залежності, поглинає всі суб’єкти, передбачені чинною редакцією даної статті, 

а також з доцільністю узагальнення (розширення) кола таких суб’єктів. 

У контексті потреби у створенні законодавчих умов для імплементації 

Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та 

сексуального розбещення заслуговує на увагу розроблений Міністерством 

юстиції проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про захист дітей від 

сексуальної експлуатації та сексуального розбещення», яким серед іншого 

пропонується доповнити КК статтею 156
1
 «Сексуальне домагання дитини», 

ввівши кримінальну відповідальність за вчинене за допомогою комп’ютерних 

систем чи телекомунікаційних мереж схиляння особи, яка не досягла 

шістнадцятирічного віку, до дій сексуального характеру з метою розбещення чи 

вступу у статеві зносини, шляхом пропонування і організації (створення 

необхідних умов) зустрічі або проведення такої зустрічі. Проте назва статті за 

своїм змістом та смисловим наповненням не кореспондується з визначеним 

Законом України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і 

чоловіків» поняттям «сексуальні домагання», а також не відповідає змісту 

злочинного діяння, визначеного в частині першій пропонованої статті. З огляду 



ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 
 
 

«Вісник Вищої ради юстиції» № 1 (5) 2011 143 
 

на викладене, доцільно замінити назву статті, приміром на «схиляння до 

залучення дитини до дій сексуального характеру». 

В цілому схвальною є пропозиція авторів законопроекту щодо 

доповнення КК спеціальною нормою (ст. 303
1
 «Користування дитячою 

проституцією»), якою запроваджується кримінальна відповідальність за 

користування оплатними сексуальними послугами неповнолітньої особи. Проте 

значні зауваження викликає досить «нікчемна» у порівнянні зі ступенем 

суспільної небезпечності названого діяння санкція пропонованої статті, що 

встановлює покарання у виді штрафу до 100 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або обмеження волі на строк до двох років. На нашу думку, 

покарання за вчинення даного виду злочину повинно бути співрозмірним з 

покаранням, встановленим за вчинення злочинів, передбачених частиною 

четвертою ст. 152 та ст. 155 КК. 

Загалом ідея запропонованих законопроектом змін до КПК щодо 

врегулювання процесуальних особливостей розслідування справ за участю 

дітей – свідків і потерпілих від злочинів, пов’язаних із сексуальною 

експлуатацією дітей, зокрема в частині щодо гуманізації процедури допиту 

неповнолітніх, заслуговує на увагу та підтримку.  

Разом з тим, викликає сумнів пропозиція змін до ст. 168 КПК стосовно 

можливості допиту неповнолітнього свідка чи потерпілого за відсутності 

законного представника (пропонована редакція частини другої), оскільки 

зазначене деякою мірою не кореспондується з частиною першою проекту статті 

та чинною частиною третьою статті 166 КПК, згідно з якими неповнолітній 

свідок та потерпілий викликаються через законних представників. Крім того, 

запропонована редакція вказаної вище статті КПК містить значну кількість 

відсилочних норм до ст. 167, якою в цілому врегульовано процедуру допиту 

свідків.  

З огляду на те, що змістом даної норми є встановлення особливостей 

процедури виклику і допиту неповнолітніх свідка чи потерпілого, а також осіб, 

які не мають визначеного відповідним процесуальним актом статусу 
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потерпілого, звертаємо увагу законодавця на необхідність більш детальної 

регламентації вказаної процедури (включаючи як стадію досудового слідства, 

так і процес розгляду справи в суді) з урахуванням психофізіологічних та 

інтелектуальних особливостей неповнолітніх, у тому числі жертв сексуальної 

експлуатації, зокрема, щодо місця допиту та його тривалості, кількості 

опитувань, застосування кінозйомки, звуко- та відеозапису при проведенні 

допитів цих осіб тощо. В цьому напрямі заслуговує на увагу напрацювання 

авторського колективу за участю Куцевича М.П., Алексєєнко М.К., 

Кочемировської О.О. та інших, незважаючи на те, що деякі з них є дещо 

дискусійного характеру, з урахуванням чого потребують доопрацювання, у 

тому числі приведення у відповідність з вимогами нормопроектувальної 

техніки. Згадані вище напрацювання знайшли відображення у проекті Закону 

України «Про внесення змін та доповнень до Кримінального та Кримінально-

процесуального кодексів України щодо допиту неповнолітніх потерпілих і 

свідків», зареєстрованому у Верховній Раді України 05.11.2010 за № 7340 та 

рекомендованому профільним Комітетом для прийняття Радою у першому 

читанні за основу з подальшим доопрацюванням. А також відповідні пропозиції 

до КПК, викладені у розробленому Мін’юстом проекті закону «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції 

Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального 

розбещення». 

У цілому наведені вище проекти законодавчих актів спрямовані на 

внесення змін до кримінального та кримінально-процесуального законодавства, 

які більшою мірою є ідентичними (аналогічного змісту), що в свою чергу, 

незважаючи на певні недоліки, вказує на їх своєчасність, нагальність й 

актуальність.  

Разом з тим, слід підкреслити, що жодний чинний нормативно-правовий 

акт нашої держави, так само як і жодний із представлених на розгляд 

громадськості законопроектів, включаючи і проект Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» (реєстраційний № 2134) [13], не містять 
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положень стосовно вдосконалення оперативно-розшукової діяльності в 

контексті протидії та попередження злочинів, пов’язаних із сексуальною 

експлуатацією, зокрема дітей, їх виявлення, припинення, розкриття тощо. 

Крім того, нормативно неврегульованими залишаються деякі аспекти 

протидії сексуальній експлуатації, у тому числі дітей, зокрема з огляду на 

рекомендації щодо необхідності невідкладної гармонізації українського 

законодавства із положеннями Факультативного протоколу щодо торгівлі 

дітьми, дитячої проституції та дитячої порнографії, зокрема в частині 

законодавчого забезпечення протидії дитячій проституції, викладених у 

Заключних зауваженнях Комітету ООН з прав дитини відносно України, 

винесених 3 лютого 2011 р. за результатами розгляду третьої та четвертої 

об’єднаної державної доповіді про виконання Україною положень Конвенції 

ООН про права дитини [14]. 

Зазначене свідчить про те, що, на жаль, вкотре доводиться констатувати 

відсутність на сьогодні на національному рівні єдиного комплексного підходу 

щодо створення системи протидії дитячій проституції. Заходи, що вживаються 

з цією метою, мають розрізнений характер внаслідок відсутності єдиної 

державної політики протидії проституції. Тому, з нашої точки зору, найбільш 

доцільним у створенні системи протидії проституції повинно бути створення 

єдиної комплексної програми протидії проституції в Україні, розробка та 

прийняття Закону «Про протидію проституції», а також внесення відповідних 

змін до Кримінального кодексу України. Такий підхід сприятиме створенню 

єдиної політики і організаційно-правової основи протидії проституції та 

посиленню дієвого контролю за цим явищем з боку держави і суспільства в 

цілому [15]. 
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людьми та дітьми, дитячої проституції і порнографії: порівняльно-правовий аналіз 
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вдосконалення національного кримінального та кримінально-процесуального законодавства у сфері протидії 

торгівлі людьми та дітьми, дитячої проституції і порнографії, а також на імплементацію міжнародно-правових 

актів у цій сфері. 
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Щодо питань законодавчого врегулювання  

підстав звернення органів внутрішніх справ  

України до адміністративного суду 
 

Шалагінова Анастасія Володимирівна,  

помічник судді Донецького окружного  

адміністративного суду,  

аспірант кафедри адміністративного 

права та адміністративної діяльності  
Донецького юридичного інституту 

Луганського державного університету внутрішніх справ 

ім. Є.О. Дідоренка 
 

УДК 347.998.85:351.74](477) 

Із запровадженням в Україні адміністративного судочинства і 

визначенням юрисдикції та повноважень адміністративних судів щодо розгляду 

адміністративних справ виник ряд процесуальних питань, які стосуються 

порядку звернення до адміністративних судів органів державної влади – 

суб’єктів владних повноважень. 

Органи внутрішніх справ України є органами державної влади, однак 

вони мають особливу компетенцію у сфері державного управління та 

виконують специфічні функції на відміну від інших державних органів. 

Зокрема, на органи внутрішніх справ покладені функції з прийняття участі у 

здійсненні внутрішніх та зовнішніх відносин держави, спрямованих на 

забезпечення законності та правопорядку, боротьби зі злочинністю, захисту 

прав і законних інтересів громадян. 

Метою цієї статті є проведення аналізу законодавчого врегулювання 

підстав звернення органів внутрішніх справ України до адміністративного суду. 

Для досягнення вказаної мети були поставлені наступні завдання: 

- проаналізувати існуючі наукові розробки та стан діючого 

законодавства в контексті досліджуваної теми; 

- запропонувати відповідні пропозиції з удосконалення нормативно-

правових актів України у досліджуваній сфері. 

Слід зазначити, що у законодавстві України відсутній уніфікований 

перелік органів державної влади, які є суб’єктами владних повноважень, у 

зв’язку із чим при визначенні органу влади як такого суб’єкта слід виходити з 
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його статусу та змісту його повноважень, що встановлюються відповідним 

нормативно-правовим актом, який регламентує діяльність того чи іншого 

органу. Питання ідентифікації суб’єкта владних повноважень у контексті 

адміністративного судочинства було предметом розгляду на наукових 

конференціях та практичних семінарах. Заслуговує на увагу дослідження з 

цього питання судді Вищого адміністративного суду України Т. Весельської, 

яка узагальнила органи державної влади та навела їх перелік у вигляді таблиці, 

представленій у Матеріалах поглибленого семінару з адміністративної юстиції 

7–11 вересня 2009 року (м. Київ). До зазначеної таблиці включено й 

Міністерство внутрішніх справ України та Державний департамент у справах 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб [1, с. 169–175]. 

Проблемами правового регулювання адміністративної діяльності органів 

внутрішніх справ займались такі видатні українські науковці, як:         

Авер’янов В.Б., Бандурка О.М., Біла Р.Л., Битяк Ю.П., Гель А.Б.,     

Голосніченко І.П., Зуй В.В., Ківалов С.В., Колпаков В.К., Коломоєць Т.О., 

Остапенко О.І., Стеценко С.Г. та ін. Однак питання, пов’язані з реалізацією 

органами внутрішніх справ свого повноваження звертатися до 

адміністративного суду, у науковій літературі висвітлені дуже стисло.  

Порядок звернення державних органів до адміністративного суду 

встановлено Кодексом адміністративного судочинства України (далі – КАС 

України), яким передбачено право суб’єкта владних повноважень звернутися до 

суду в певних випадках. Зокрема, п. 8 частини першої ст. 3 КАС України 

визначено, що позивачем є особа, на захист прав, свобод та інтересів якої 

подано адміністративний позов до адміністративного суду, а також суб’єкт 

владних повноважень, на виконання повноважень якого подана позовна заява 

до адміністративного суду [2]. 

Із наведеного визначення випливає, що така дія як подання позовної заяви 

до адміністративного суду може бути вчинена лише у межах компетенції 

суб’єкта владних повноважень. Зазначений висновок узгоджується із 

приписами частини другої ст. 19 Конституції України, згідно з якою органи 

державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
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повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами        

України [3].  

Таким чином, випадки звернення до суду суб’єктів владних повноважень 

із адміністративним позовом повинні бути чітко врегульовані законодавством 

України. Лише за наявності цієї умови спір за зверненням суб’єкта владних 

повноважень буде належати до юрисдикції адміністративного суду, що, 

зокрема, випливає зі змісту п. 5 частини другої ст. 17 КАС України [2].  

Частиною 4 ст. 50 КАС України визначено випадки, коли громадяни 

України, іноземці чи особи без громадянства, їх об’єднання, юридичні особи, 

які не є суб’єктами владних повноважень, можуть бути відповідачами лише за 

адміністративним позовом суб’єкта владних повноважень, а саме у справах:  

– про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності 

об’єднання громадян;  

– про примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян;  

– про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства з 

України;  

– про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, 

походи, демонстрації тощо);  

– в інших випадках, встановлених законом [2].  

 Однак не в усіх наведених вище випадках орган внутрішніх справ 

України має право звернутися до адміністративного суду, оскільки в нього 

відсутні відповідні повноваження, які б передбачалися законодавством. У 

даному випадку орган внутрішніх справ може керуватися лише пунктами 3 та 5 

зазначеної норми, тобто звернутися до адміністративного суду з позовом про 

примусове видворення іноземця чи особи без громадянства з України та в 

інших випадках, встановлених законом.  

Діяльність органів внутрішніх справ України врегульовано цілою 

низькою нормативно-правових актів, у тому числі – Конституцією України, 

Кримінально-процесуальним кодексом України, Законами України «Про 

міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про дорожній рух», 

іншими законодавчими актами, указами Президента України, постановами 

Кабінету Міністрів України, міжнародними правовими актами, ратифікованими 
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у встановленому законом порядку, які визначають компетенцію, порядок 

організації та основні напрями діяльності, права та обов’язки органів 

внутрішніх справ України при виконанні покладених на них завдань. Однак у 

спеціальному законодавстві, що регулює діяльність органів внутрішніх справ, 

відсутні положення, які б регламентували порядок звернення вказаних органів 

до адміністративного суду, що є актуальною проблемою адміністративно-

процесуального регулювання діяльності цих органів. 

Судова практика свідчить, що на розгляді як в окружних 

адміністративних судах, так і в місцевих загальних судах, які у встановлених 

випадках діють як адміністративні суди, знаходиться значна кількість справ за 

зверненням органів внутрішніх справ.  

Серед таких спорів найбільш поширеними є справи за позовами органів 

внутрішніх справ про видворення іноземців та осіб без громадянства з України. 

Право на звернення до суду з таким позовом передбачено частиною п’ятою    

ст. 32 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства», відповідно до якої орган внутрішніх справ може затримати і 

примусово видворити з України іноземця або особу без громадянства лише на 

підставі постанови адміністративного суду. Така постанова приймається судом 

за зверненням органу внутрішніх справ, якщо іноземець або особа без 

громадянства ухиляються від виїзду після прийняття рішення про видворення 

або є обґрунтовані підстави вважати, що вони будуть ухилятися від виїзду [4].  

Разом із тим, вказаною нормою закону не визначено, яким 

адміністративним судом (окружним чи місцевим загальним судом) може бути 

прийнята постанова про примусове видворення іноземця та особи без 

громадянства з України. Зазначена прогалина у законодавстві обумовлює 

наявність такої проблеми, як невизначеність підсудності справ даної категорії. 

Отже, незрозуміло, до якого саме адміністративного суду повинен звернутися 

орган внутрішніх справ із даним позовом.  

З метою вирішення цього питання звернімось до частини другої ст. 18 

КАС України у діючий редакції, якою передбачено, що окружним 

адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією зі 

сторін є орган державної влади, інший державний орган, орган влади 
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Автономної Республіки Крим, обласна рада, Київська або Севастопольська 

міська рада, їх посадова чи службова особа, крім випадків, передбачених цим 

Кодексом, та крім справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах 

про адміністративні проступки та справ, які підсудні місцевим загальним судам 

як адміністративним судам [2]. Таким чином, якщо враховувати положення 

частини другої ст. 18 КАС України, то справи за зверненням органу внутрішніх 

справ про примусове видворення іноземця з України повинні розглядатися 

окружними адміністративними судами. 

Однак, як свідчить судова практика, такі спори розглядаються не тільки 

окружними адміністративними судами, але й місцевими загальними судами у 

порядку адміністративного судочинства.  

Так, постановою Московського районного суду м. Харкова від 03.02.2009 

у справі № 2а-166/09 був задоволений адміністративний позов СГІРФО 

Московського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області про видворення 

в примусовому порядку за межі України громадянина Республіки Узбекистан 

[5]. Також постановою Скадовського районного суду Херсонської області від 

09.09.2010 у справі № 2-а-156/10 був задоволений позов Скадовського РВ 

УМВС України в Херсонській області про примусове видворення іноземців за 

межі України [6].  

В іншому випадку суддя Мелітопольського міськрайонного суду 

Запорізької області ухвалою від 02.08.2010 повернув позовну заяву 

Мелітопольському міському відділу Головного управління Міністерства 

внутрішніх справ України в Запорізькій області з підстав непідсудності справи 

цьому адміністративному суду [7].  

Аналогічний спір був розглянутий Одеським окружним адміністративним 

судом (справа № 2а-6485/10/1570), постановою якого задоволено позов 

Арцизького районного відділу ГУМВС України в Одеській області до 

громадянки Молдови про примусове видворення за межі України [8]. 

Різноманітність судової практики із зазначеного питання свідчить про 

недосконалість законодавства, що регулює порядок звернення органів 

внутрішніх справ до суду з позовами про видворення іноземців та осіб без 

громадянства з України, а також про відсутність єдиного підходу до визначення 
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предметної підсудності спорів вказаної категорії. Вищим адміністративним 

судом України у 2008 році було вивчено та узагальнено практику застосування 

адміністративними судами законодавства щодо примусового видворення 

іноземця чи особи без громадянства з України. У своїй довідці від 4 грудня 

2008 р., складеній за наслідками вивчення та узагальнення практики, Вищий 

адміністративний суд України вказав, що вивчення судової практики показує, 

що суди, розглядаючи справи зазначеної категорії, в основному, дотримуються 

правил предметної та територіальної підсудності. Так, відповідно до частини 

другої ст. 18 КАС справи за позовами органів внутрішніх справ, органів 

охорони державного кордону, Служби безпеки України про примусове 

видворення іноземців та осіб без громадянства та справи за позовами іноземних 

громадян, осіб без громадянства до зазначених органів про оскарження 

прийнятих ними рішень про видворення розглядаються окружним 

адміністративним судом [9]. Разом із тим, як зазначалось вище, частина друга 

ст. 18 КАС України на даний час викладена в іншій редакції та передбачає 

правило підсудності, за яким спори, у яких однією зі сторін є орган державної 

влади, підсудні окружним адміністративним судам.  

Подолати дану проблему,  на нашу думку, можливо двома шляхами: або 

доповненням переліку справ, які підсудні місцевим загальним судам як 

адміністративним судам, наведеного у частині першій ст. 18 КАС України, 

справами про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства з 

України; або наданням Вищим адміністративним судом України відповідного 

роз’яснення з цього питання. 

Справи про видворення іноземців та осіб без громадянства з України не є 

єдиними спорами, де орган внутрішніх справ виступає позивачем. До інших 

видів спорів за зверненням органів внутрішніх справ належать справи, у яких 

зазначені органи звертаються із позовними вимогами до інших суб’єктів 

владних повноважень, але не з приводу реалізації їхньої компетенції, як це 

встановлено п. 3 частини другої ст. 17 КАС України, а з приводу здійснення 

органами внутрішніх справ власної діяльності, що прямо не передбачено 

положеннями КАС України. Прикладами таких спорів є справи за позовом 

відповідного органу внутрішніх справ до Контрольно-ревізійного управління 
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області про скасування вимоги про усунення порушень, виявлених проведеною 

ревізією, до Інспекції з контролю за цінами про скасування рішення, яким були 

застосовані економічні санкції та ін.  

Слід зазначити, що у наведених правовідносинах орган внутрішніх справ 

уже не виступає суб’єктом владних повноважень по відношенню до органу, 

рішення якого він оскаржує, оскільки не виконує щодо нього відповідних 

владних управлінських функцій. Крім того, звертаючись до суду в таких 

випадках орган внутрішніх справ вимушений керуватися нормами 

законодавства, що прямо не стосуються його діяльності.  

Інше питання, що виникає при зверненні органу внутрішніх справ до 

адміністративного суду, – наявність необхідного об’єму адміністративної 

процесуальної дієздатності. Так, відповідно до частини третьої ст. 48 КАС 

України здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні 

права та обов’язки, у тому числі доручати ведення справи представникові 

(адміністративна процесуальна дієздатність), належить органам державної 

влади, іншим державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, 

органам місцевого самоврядування, їхнім посадовим і службовим особам, 

підприємствам, установам, організаціям (юридичним особам) [2]. Тобто, якщо 

орган внутрішніх справ не має статусу юридичної особи (наприклад, районний 

відділ МВС, підрозділ відділу), то він не зможе звернутися до суду та не зможе 

уповноважити свою посадову особу на ведення справи в суді, оскільки не 

матиме необхідного об’єму адміністративної процесуальної дієздатності. На 

практиці ця проблема призводить до тяганини у справах, оскільки суд 

вимушений залучати такі відділи та підрозділи до участі у справі як третіх осіб 

на стороні позивача, додатково повідомляти їх про судове засідання та у 

випадку їх неявки – відкладати розгляд справи. 

Підсумовуючи викладене вище, можна дійти висновку про те, що 

необхідно внести відповідні зміни до КАС України, спеціального законодавства 

з питань діяльності органів внутрішніх справ та надання відповідних роз’яснень 

вищою судовою інстанцією з приводу регулювання порядку звернення органів 

внутрішніх справ до адміністративного суду. При вирішенні практичних 

проблем реалізації права органу внутрішніх справ на звернення до 
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адміністративного суду необхідно, по-перше, на законодавчому рівні 

ідентифікувати їх як суб’єктів владних повноважень, що мають достатній об’єм 

адміністративної процесуальної дієздатності, та, по-друге, встановити у 

спеціальних нормативно-правових актах, що регулюють діяльність органів 

внутрішніх справ, перелік випадків їх звернення до адміністративного суду. 
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І. Що таке медіація 

Останнім часом дедалі частіше можна зустріти практику альтернативного 

вирішення правових конфліктів без звернення до класичних судових процедур. 

Однією з таких альтернатив є процедура медіації, що набула широкого 

застосування у європейських країнах [7].  

Слово «медіація» походить від латинського «mediatio» – посередництво; 

аналогічне значення мають слова «mediation» (англ.), «médiation» (фр). Кожний 

в межах свого розуміння може дати свою дефініцію цьому поняттю. В 

соціальній психології вчені розглядають медіацію як специфічну форму 

регулювання спірних питань, конфліктів, узгодження інтересів. Х. Бесемер 

визначив медіацію як технологію вирішення конфлікту за участю нейтральної 

третьої сторони. Більшість визначають медіацію – як певний підхід до 

розв’язання конфлікту, у якому нейтральна третя сторона забезпечує 

структурований процес, для того щоб допомогти конфліктуючим сторонам 

прийти до взаємно прийнятного вирішення спірних питань[ 8 ].  

Ми розуміємо під цим поняттям добровільний та конфіденційний спосіб 

вирішення конфліктної ситуації, де медіатор у ході структурованої процедури 

допомагає учасникам конфлікту вступити у прямі перемовини з метою 

вироблення спільного рішення щодо проблеми. Таким чином, головними 

ознаками медіації є: 

- добровільність; 

- конфіденційність;  
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- наявність структурованої процедури проведення; 

- часткове втручання третьої сторони (медіатора) :  

а) допомога у налагодженні спілкування; 

б) сприяння проходженню справи. 

Звертаю увагу, що у всіх трактуваннях поняття медіації підкреслюється 

участь третьої сторони (медіатора), яка здійснює певну допомогу у 

налагодженні взаєморозуміння, інтереси якої не пов’язані безпосередньо з 

предметом непорозумінь. Активна третя сторона контролює процес, сприяє 

реалістичній оцінці ситуації сторонами, прийняттю адекватного рішення, 

зменшує емоційне напруження та інше. 

Медіатор виступає посередником у конфлікті сторін, створює атмосферу 

конструктивної співпраці та дбає про коректне ставлення сторін одна до одної. 

До компетенції медіатора не входить прийняття рішення, він лише допомагає 

сторонам у вирішенні конфлікту. Медіація можлива саме в комплексних 

провадженнях, коли сторони сперечаються щодо тривалих стосунків, а предмет 

спору є лише видимою причиною конфлікту або якщо рішення суду стало б для 

сторін «не хлібом, а камінням», тобто не допомогло б у розв’язанні конфлікту. 

Адже головним для сторін повинно бути бажання вирішити непорозуміння. 

Франс ван Арем – медіатор, тренер, суддя районного суду м. Зволє-

Лелістад в Нідерландах у своїх статтях зауважує, що Європейське 

законодавство, зокрема Європейська Конвенція з прав людини гарантує 

кожному право доступу до суду. І це право не може бути змінене передачею 

справи на медіацію. Крім того, важливо пам’ятати, що медіація не є якоюсь 

панацеєю. Вона може стати допоміжним засобом лише тоді, коли сторони 

будуть готові й спроможні взяти участь у медіації. У більшості випадків і 

надалі врегульовувати конфлікти і виносити рішення будуть суди. Однак суддя, 

як правило, дивиться у минуле й вирішує, що саме в ньому відбулося 

неправильно; медіатор, навпаки, спонукає учасників зосередитися на реальному 

майбутньому. 

Перевага медіації полягає в тому, що замість рішення ззовні сторони 

знаходять власне взаємовигідне рішення. Замість боротьби за правоту 
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відбувається конструктивна робота над вирішенням конфлікту. При цьому 

медіація не обмежується існуючим предметом спору, вона повинна враховувати 

також і приховані причини виникнення конфліктної ситуації, до переговорного 

процесу можуть залучатися треті особи, які до цього часу не брали участь у 

судовому провадженні. Якщо вирішення конфлікту розробляються сторонами 

самостійно, то це сприймається учасниками більш схвально та збільшує шанси 

на збереження міцних стосунків у майбутньому [ 8 ].  

ІІ. Історія розвитку медіації 

Медіація – процес, з одного боку, новий, якщо говорити про його появу в 

правовій сфері, а з іншого, – старий, якщо мати на увазі його позачасову 

універсальність. Тому потрібно відрізняти сучасну медіацію від традиційних 

форм розв’язання суперечок й інших форм врегулювання спорів – таких як, 

мирові судді, арбітраж або примирювальні камери [4]. 

За кордоном медіація виникла як результат усвідомленої суспільством 

необхідності, а не за ініціативою суддів чи осіб, які бажають заробляти на 

посередництві. Відсутність спеціального законодавства про медіацію не є 

перепоною для її розвитку. Таке законодавство почало з’являтись пізніше, як 

результат узагальнення реального і, перш за все, свого, а не чужого досвіду. На 

сьогодні, наприклад, до фінансових судів Німеччини доходить лише 5% 

конфліктних ситуацій, а у Франції – 2%. 

У Росії ж, навпаки, – приблизно 3% арбітражних спорів закінчуються 

мировою угодою і близько 6% інших спорів з цивільно-правових відносин. Не 

краща ситуація і в Україні. 

До революції 1917 року в системі російських комерційних судів 

достатньо високо цінувались процедури примирення. Арбітрами, як правило, 

виступали не професійні судді, а купці. У радянські часи також існували 

альтернативні способи вирішення конфліктів і стосувались вони різних галузей 

права. У сімейних справах та процесах про розірвання шлюбу обов’язковою 

вимогою закону була досудова процедура примирення. Спори між 

підприємствами перед тим, як потрапити до Державного арбітражу, також 

повинні були пройти обов’язкові досудові процедури претензійного порядку. 
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Трудові конфлікти розглядалися спеціальними комісіями з представників 

трудових колективів та адміністрації підприємств. Більшість побутових 

суперечок розглядались товариськими судами [6].  

Сучасна медіація пов’язана з рухом, що почався в США в 1970-х роках, в 

Австрії і у Великобританії в 1980-х, а в 1990-х набув поширення вже в 

більшості систем цивільного права країн Європи1
. Цікаво відзначити, хто 

підтримував цей почин і на якому етапі перебуває медіація сьогодні. У США 

медіація була ініціативою, просували яку академічні кола, у Сінгапурі – ділові, 

у Нідерландах – уряд, тим часом як у Словенії – суди. Без сумніву, у більшості 

юрисдикцій Європи явище медіації усе ще перебуває в дитячому віці. Також 

важливо відзначити, що поділ «цивільне право – загальне право», заснований 

на різниці у сприйнятті, набагато більш ілюзорний, ніж реальний. У світлі 

медіації, проте, особливої уваги заслуговують наступні відмінності між 

судовими процесами по загальному праву і по цивільному праву: 

- у країнах загального права судовий розгляд відбувається аж 

наприкінці спору; 

- суд присяжних встановлює і оцінює факти; 

- судовий процес включає стадію представлення документів, що, 

зокрема, передбачає вимогу до протилежної сторони надати документи і 

показання свідків до розгляду справи в суді, і заслуховування свідків 

протилежної сторони до і під час розгляду; 

- судді вирішують певні питання права під час судового слідства та 

постановляють ухвали за клопотанням сторін; 

- адвокати отримують погодинну оплату за участь у справі, що 

вповільнює процес і збільшує судові витрати; 

- кожна сторона несе власні судові витрати незалежно від 

результатів вирішення справи; 

- до стадії судового розгляду доходить лише кілька відсотків справ; 

                                           
1
 У багатьох країнах світу правові системи спираються на дві системи. Прийнято вважати, що в тих 

країнах, де за основу взято римське право, включно з ЄС, діють системи «цивільного права». Про ті країни, 

система яких спирається на англійське право, зазначають, що вони мають систему «загального права». 
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- вартість позову часто виявляється набагато нижчою за операційні 

витрати. 

Ось чому медіація швидко поширилася в багатьох країнах загального 

права, таких як США, Австралія, Канада, Англія і Уельс. Там медіацію 

практикують і в приватному секторі, і в різних програмах, що мають зв’язок із 

судами, внаслідок чого жодна категорія правових спорів не виключена зі сфери 

потенційного застосування альтернативного вирішення спору і, зокрема, 

медіації. 

Навпаки країни, що належать до системи цивільного права, донедавна 

виявляли небажання користуватися медіацією на практиці для розв’язання 

правових спорів. Такі країни загального права, як Німеччина, Австрія, Франція, 

Данія, Фінляндія, Шотландія, Італія, Польща, Чехія, Словаччина, Македонія, 

Швейцарія, рухалися важким, звивистим шляхом допоки визнали медіацію як 

законну й корисну процедуру врегулювання спорів. Послідовніше й 

енергійніше до впровадження медіації поставилися тільки в Нідерландах [4]. 

До речі, зовсім нещодавно процедура медіації отримала законодавчу 

регламентацію у Росії: з 1 січня 2011 р. набрав чинності Федеральний закон від 

27 липня 2010 р. № 193-ФЗ «Про альтернативну процедуру врегулювання 

спорів за участю посередника (процедуру медіації)». 

ІІІ. Можливість застосування медіації в Україні 

Одним з пріоритетних завдань Ради Європи та Європейського Союзу є 

допомога державам-членам у справедливому і швидкому відправленні 

правосуддя та у розробці альтернативних методів розв’язання спорів. Така 

допомога в першу чергу полягає у виробленні стандартів, згідно з якими 

держави-члени повинні привести своє законодавство у певну відповідність на 

підставі взятих правових зобов’язань.  

Провівши порівняльне дослідження передового досвіду деяких країн 

світу в царині медіації, Рада Європи підготувала рекомендації щодо наступних 

кроків, які слід здійснити Україні, та запропонувала свої висновки щодо 

відповідної нормативно-правової бази. Результати дослідження мають 

рекомендаційний характер і ставлять за мету не пропагувати «імпорт» певної 
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моделі медіації, а поширити інформацію про успіхи і невдачі різноманітних 

починань у цій галузі. Рекомендації та керівні принципи викладені у:  

- Рекомендації Rec (98) щодо медіації в сімейних справах; 

- Рекомендації Rec (99) 19 щодо медіації в кримінальних справах; 

- Рекомендації Rec (2002) 10 щодо медіації в цивільних справах; 

- Рекомендації Rec (2001) 9 щодо альтернативного судового розгляду 

спорів між адміністративними органами і сторонами – приватними особами 

(адміністративні справи); 

- Керівних принципах для кращого виконання наявної Рекомендації щодо 

медіації в кримінальних справах; 

- Керівних принципах для кращого виконання наявної Рекомендації щодо 

альтернатив судовому розгляду спорів між адміністративними органами й 

сторонами – приватними особами; 

- Керівних принципах для кращого виконання наявної Рекомендації щодо 

медіації в сімейних справах і щодо медіації в цивільних справах [5].  

Проте само собою зрозуміло, що без конкретної підтримки з боку чільних 

суб’єктів, які в Україні формують політику в галузі правосуддя (суди, уряд, 

парламент, адвокатура), медіації не просто здобути популярність.  

Однак, незважаючи на відсутність спеціального законодавства, Україна 

має власний досвід застосування процедури медіації (примирення), який 

підтверджує високу ефективність застосування цього інституту при вирішенні 

конфліктів. У 2003 році благодійна організація «Український центр 

порозуміння» у співпраці з Верховним Судом України розпочала програму 

впровадження медіації у кримінальних справах у м. Києві. В межах цієї 

програми було успішно налагоджено партнерські стосунки із судовою 

системою, розроблено механізми співпраці з судами, підготовлено 20 

медіаторів та напрацьовано практичний досвід медіації. Враховуючи досвід 

позитивної оцінки програми, Пленум Верховного Суду України протягом 2004 

року доповнив свої постанови відповідними пунктами, які, зокрема, вказали на 

можливість впровадження в судовій практиці програм примирення між 

потерпілими і правопорушниками [5]. Так, у Постанові Пленуму Верховного 
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Суду України від 16 квітня 2004 р. № 5 зазначено: «21. Суди повинні активніше 

залучати громадськість до вирішення питань, які виникають при розгляді справ 

стосовно неповнолітніх та при виконанні вироків чи інших судових рішень 

щодо них.  

Рекомендувати судам всіляко підтримувати діяльність тих громадських 

організацій, які ставлять за мету до судового розгляду справи досягнути 

примирення між неповнолітнім, котрий вчинив злочин, і потерпілим, – 

надавати таким організаціям відповідну інформацію, інформувати підсудних та 

їхніх законних представників про наявність у районі (місті) таких організацій, 

надавати можливість потерпілому і обвинуваченому звертатися до цих 

організацій для вирішення конфлікту та досягнення примирення. 

Досягнення за допомогою таких громадських організацій примирення 

між потерпілим і обвинуваченим (підсудним), відшкодування потерпілому 

матеріальної та моральної шкоди можуть бути підставами для закриття справи 

або враховані як обставини, що пом’якшують покарання» [10]. 

У Постанові Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 2004 р. № 13 

вказано: «Рекомендувати судам якомога ширше використовувати у справах 

зазначеної категорії інститут примирення потерпілого з обвинуваченим, 

підсудним (яке може мати місце як на стадії попереднього розгляду справи 

суддею, так і в судовому засіданні, але до закінчення судового слідства) і 

підтримувати діяльність тих громадських організацій, які ставлять за мету 

досягнення такого примирення до судового розгляду справи, повідомляти осіб, 

що вчинили злочин, про наявність у районі (місті) таких організацій, надавати 

останнім відповідну інформацію. За клопотанням зацікавлених учасників 

судочинства (особи, що вчинила злочин, потерпілого, їх представників) суд 

може оголосити перерву в судовому розгляді справи і надати їм можливість 

звернутися до зазначених посередників для вирішення конфлікту і досягнення 

примирення.  

Якщо потерпілий не скористався правом на примирення, яке було 

роз’яснено йому судом, то за наявності достатніх даних про вчинення щодо 
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нього злочину суддя виносить одну постанову про порушення кримінальної 

справи і призначення її до розгляду» [11]. 

Медіація може застосовуватися не тільки у кримінальних справах, вона 

можлива і доцільна для врегулювання трудових, сімейних, цивільних, 

адміністративних, господарських спорів, а також у системі освіти.   

Поки що в Україні не вистачає кваліфікованих медіаторів, тому наразі 

єдино прийнятною формою медіації є так звана судова медіація, тобто 

процедура медіації проводиться у рамках розпочатого в суді провадження по 

справі суддею чи науковим співробітником цього ж суду, які мають відповідну 

підготовку медіатора. Така форма якнайкраще сприятиме утвердженню медіації 

як альтернативного способу взаємовигідного розв’язання спору до винесення 

судового рішення. Це засвідчує й досвід інших країн, наприклад Голландії, де із 

запровадженої судової медіації розвинулася згодом власна культура медіації. 

На сьогодні Голландія, країна з 16 мільйонами населення, налічує понад 10 000 

кваліфікованих медіаторів з різних напрямів та різних професій. Таким чином, 

процедура медіації проводиться там не лише у рамках судового розгляду 

справи, а й у багатьох сферах суспільного життя вже на досудовому етапі [8]. 

Більш детально хотілося б зупинитися на питанні про можливість 

впроваджування медіації в адміністративних судах України без внесення змін 

до діючого законодавства, оскільки саме медіація в адміністративних судах 

викликає найбільше суперечок у суспільстві. 

Фрідріх–Йоахім Мемель, медіатор, тренер, головуючий суддя 

адміністративного суду м. Гамбурга (Німеччина) у статті «Про можливості 

впровадження медіації в рамках діючого Кодексу адміністративного 

судочинства України» зазначає, що, оскільки в Кодексі адміністративного 

судочинства України (далі – КАС України) чітко не виписано інститут медіації, 

як частини судової практики, і відсутні будь-які посилання на інші кодекси, які 

б дозволили таке тлумачення, то залишається, мабуть, лише одна можливість – 

пропонувати медіацію як частину адміністративної діяльності судів.  

Після надходження справи згідно з планом розподілу справ у суді до 

відповідного судді або судової колегії потрібно насамперед з’ясувати питання, 
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чи вважає суддя або учасники процесу, що справа може бути вирішена шляхом 

медіації. Після обговорення, наприклад, у рамках підготовчого провадження на 

попередньому судовому засіданні (ст. 111 КАС України) доцільності 

проведення медіації з учасниками процесу та за відповідної згоди з їхнього 

боку судова колегія або суддя відкладає провадження (ст. 113 КАС України) і 

передає правовий спір на розгляд судді-медіатору адміністративного суду з 

метою проведення медіації. Медіатор проводить процедуру медіації (в 

приміщенні суду) під власну відповідальність. Організаційну підтримку в 

оформленні матеріалів справи надає йому канцелярія суду. 

Якщо медіація успішна, то відбувається укладання остаточної угоди між 

її учасниками, що створює передумову для закриття позовного провадження у 

справі. Як саме це здійснюється, залежить від правового врегулювання статусу 

медіатора. 

У разі, якщо учасники процесу або медіатор вважають, що медіація не 

дала результату, тобто є невдалою, матеріали повертаються до відповідної 

судової колегії, яка й продовжує позовне провадження по справі. 

Практикуючий суддя-медіатор Фрідріх–Йоахім Мемель вважає, що 

впровадження судової медіації у адміністративних судах України, як частини 

їхньої адміністративної діяльності, не вступає у протиріччя з нормами КАС 

України: 

а) поряд з закінченням позовного провадження, наприклад, шляхом 

винесення рішення суду, КАС України також передбачає й іншу можливість 

закриття провадження у справі, а саме на підставі відмови від 

адміністративного позову, визнання позовних вимог або примирення сторін. 

Виписаний у ст. 11 КАС України принцип диспозитивності знаходить своє 

відображення на всіх стадіях адміністративного провадження: у межах 

підготовчого провадження ст. 110 КАС України, в статті 112 КАС України 

(відмова від позову, визнання позову) та ст. 113 КАС України (примирення), в 

судовому розгляді (ст. 122 КАС України і далі: ст. 136 частина перша – відмова 

від позову та визнання позовних вимог, та ст. 136 частина друга – примирення), 



ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 
 
 

«Вісник Вищої ради юстиції» № 1 (5) 2011 167 
 

в апеляційному (ст. 193–194 КАС України) та касаційному провадженнях      

(ст. 218–219 КАС України); 

б)  з огляду на принцип диспозитивності, закріплений у ст. 11 КАС 

України, та його прояви на різних стадіях адміністративного провадження 

норма ст. 122 КАС України про пришвидшення судового розгляду також не є 

перешкодою на шляху впровадження процедури медіації. Відповідно до ст. 122 

КАС України адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом 

розумного строку, але не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у 

справі. 

Як правило вже на стадії підготовчого провадження можна встановити, 

чи доцільно проводити медіацію у справі. Якщо правовий спір зі згоди 

учасників процесу передається на медіацію, конфлікту з нормою ст. 122 КАС 

України не виникає. Можливість взаємної домовленості сторін про зупинення 

провадження забезпечується ст. 11 КАС України, згідно з якою кожна особа, 

котра звернулася за судовим захистом, має право розпоряджатися своїми 

вимогами на власний розсуд. Як бачимо, норми КАС України не створюють 

перепон тимчасовому зупиненню провадження за взаємною згодою учасників 

процесу. 

Якщо тлумачити ст. 122 КАС України, орієнтуючись на її правову мету та 

завдання, двомісячне обмеження строку судового розгляду насамперед має на 

меті вберегти учасників процесу від затягування судового провадження, а 

також забезпечити в їхніх власних інтересах якомога швидше надання 

правового захисту. Якщо в інтересах досягнення взаємовигідного врегулювання 

спору сторони погоджуються зупинити провадження з метою проведення 

процедури медіації, вони користуються своїми диспозитивними правами, 

наданими ст. 11 КАС України, не вступаючи при цьому у конфлікт з нормами 

ст. 122 КАС України про розумні строки розгляду адміністративної справи. Про 

те, що таке тлумачення на користь медіації відповідає інтенціям законодавця, 

свідчить подібність процедури закриття провадження у справі шляхом 

укладання мирової угоди в суді. Відповідно до ст. 113 КАС України суд у 

підготовчій стадії розгляду за клопотанням сторін зупиняє провадження у 
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справі на час, необхідний їм для примирення. А згідно зі ст. 136 КАС України 

сторонам за їхнім клопотанням надається час для примирення; 

в) проте й норми ст. 112 КАС України щодо відмови від позову або його 

визнання та ст.113 КАС України щодо примирення, згідно з якими відмова від 

позову, його визнання чи умови примирення сторін не повинні суперечити 

закону або порушувати чиї-небудь права, свободи або інтереси, не 

перешкоджають проведенню процедури – судової медіації у рамках 

адміністративного провадження.  

Логічно, ця норма разом з відповідними діючими положеннями для 

підготовчої стадії й судового розгляду (ст. 136 КАС України), апеляційного  

(ст. 193 КАС України) й касаційного провадження (ст. 219 КАС України) ніяк 

не означає, що суд у разі закриття провадження у справі внаслідок успішної 

медіації на підставі або відмови від позову, або його визнання, або шляхом 

укладання за взаємною згодою сторін мирової угоди повинен ще раз проводити 

повну правову перевірку позову. Адже визнання позову, відмова та примирення 

є тими формами завершення правового спору, які, з одного боку, 

пришвидшують провадження у справі, а з другого – сприяють процесуальній 

економії та розвантаженню судів. Протилежне ж розуміння норм статей 112, 

113, 136, 193 і 219 КАС України, а саме, що суд нібито повинен ще раз 

проводити повну правову перевірку позову, унеможливило б реалізацію таких 

завдань. 

Відповідно до принципів судочинства, закріплених у ст. 8 і 9 КАС 

України суд при вирішенні справ повинен керуватися принципом верховенства 

права (ст. 8) та принципом законності (ст. 9). Згідно зі ст. 9 КАС України 

органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і 

службові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Таким чином, суд 

виступає представником публічного інтересу, а саме того, що державні дії 

зв’язані правом і законом. 

До того ж, адміністративні органи, як правило, надають свою згоду на 

медіацію у тих випадках, коли, на їхню думку, її проведення у даній справі 
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недоцільне, оскільки може призвести до преюдиційності. Це, зважаючи на 

велику кількість подібних справ, у публічному праві на відміну від цивільного 

права, де основним принципом є приватна автономія, вочевидь, може 

траплятися досить часто. 

Суддя теж може враховувати подібні потенційно можливі 

розмірковування відносно викладених принципів судочинства і таким чином 

взагалі не пропонувати медіації у справі, що знаходиться в провадженні. 

І хоча на практиці такі труднощі трапляються вкрай рідко, все ж таки не 

слід закривати очі на це протиріччя принципів і норм. Адже насамперед у 

молодій незалежній державі, Кодекс адміністративного судочинства якої був 

прийнятий лише в липні 2005 року, саме органи судової гілки влади, 

покликаної охороняти засади правової держави та здійснювати контроль за 

законністю державних дій, повинні розглядати такі питання особливо уважно й 

обережно. 

Досвід проведення процедури медіації в різних адміністративних судах в 

цілому та в адміністративному суді м. Гамбурга зокрема показує, що на підставі 

рішення, напрацьованого в рамках медіації й зорієнтованого на інтереси сторін, 

та через розширення власного предмета судового спору конфлікту з 

принципами підпорядкованості адміністративних органів закону та 

верховенства права не виникає; 

г) у разі застосування запропонованого у цій статті шляху проведення 

медіації не виникає також і питання щодо виконання угоди, досягнутої 

сторонами у ході процедури медіації. Адже угода про результати медіації 

протоколюється належним суддею чи то судовою колегією, що розглядали цю 

справу, як мирова угода, укладена сторонами у суді, тому і її виконання 

регулюється відповідними нормами КАС України; 

д)  діяльність судді як медіатора не суперечить також і нормам ст. 5 

Закону України про статус суддів. Згідно з цією статтею суддя не може 

поєднувати свою роботу з будь-якою іншою оплачуваною діяльністю, за 

винятком наукової, викладацької та творчої. У випадку судової медіації не 

виникає жодних проблем щодо дотримання цієї вимоги закону, адже суддя 
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виконує обов’язки медіатора у свій службовий час без додаткової оплати. При 

потребі врівноважити навантаження для судді, що працює медіатором, можна 

шляхом відповідних змін у розподілі справ; 

е) питання щодо судових зборів та витрат за процедуру медіації у разі її 

успішного завершення вирішується залежно від обраної форми судового 

закриття провадження по справі (відмова від позову, визнання позову або 

примирення сторін) та відповідних норм права щодо сплати судових зборів. 

Сторони мають право самостійно вирішити це питання і зафіксувати його 

одним із пунктів угоди про результати медіації, яка потім протоколюється 

належним суддею як мирова угода; якщо сторони не дійшли згоди щодо 

розподілу судових витрат, то кожна зі сторін у справі несе половину судових 

витрат (ст. 96 КАС України) [8]. 

На глибоке переконання Фрідріха-Йоахіма Мемеля слід обов’язково 

скористатися шансом, який надає Кодекс адміністративного судочинства 

України для впровадження медіації як частини адміністративної діяльності 

суду, не вносячи при цьому змін до існуючого законодавства. Перш ніж 

форсувати створення правового регулювання інституту медіації та визначення 

процедури її проведення, не маючи достатнього практичного досвіду і 

насамперед його оцінки, можна спробувати отримати необхідні знання з 

практичного застосування медіації у рамках, скажімо, невеликого пробного 

проекту. Згодом, коли з’явиться достатня кількість кваліфікованих медіаторів 

для більшості адміністративних судів і буде можливість подальшої підготовки 

кадрів, є шанс провести дійсно потужний серйозний модельний проект по 

запровадженню медіації. Після обробки отриманих даних та оцінки результатів 

проекту можна вже вносити зміни до діючого КАС України, спираючись на 

солідну практичну базу. Зокрема, можна буде визначитися у напрямі 

становлення медіації: чи розглядатиметься вона в майбутньому як частина 

адміністративної діяльності суду, чи як частина судочинства і проводитиметься 

суддею, який отримав на це доручення, та чи потрібно конкретизувати існуючі 

норми права, враховуючи особливості процедури медіації [8]. 
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Наразі в Україні відбувається впровадження медіації в межах програми 

Ради Європи «Прозорість та ефективність судової системи». Чотири пілотні 

суди – Білоцерківський міськрайонний суд Київської області, Вінницький 

окружний адміністративний суд, Донецький апеляційний адміністративний суд, 

Івано-Франківський міський суд, – яким випала честь продемонструвати 

застосування медіації на практиці, показали досить непогані результати. Так, 

підсумовуючи їхню роботу, можна навести наступні цифри: за період з 5 липня 

2010 року по 15 листопада 2010 року 83 справи були передані на медіацію, у 50 

справах медіація відбулася, у 36 справах медіація закінчилась успішно, і у 33 

справах укладена медіаційна угода. Найяскравішим прикладом став 

Вінницький окружний адміністративний суд, де за досить невеликий проміжок 

часу (з 5 липня 2010 р. по 15 листопада 2010 р.) на медіацію було передано 28 

справ, у 26 справах було проведено медіацію, з них 18 справ закінчились 

успішно. Учасниками процесу медіації у цих справах стали такі суб’єкти 

владних повноважень, як податкова адміністрація, управління внутрішніх 

справ, державні адміністрації та інші [9].  

Крім того, слід зазначити, що в Інституті підвищення кваліфікації 

Академії адвокатури України планується презентація Школи медіатора, 

розроблено програму спецкурсу з медіації для студентів старших курсів 

відділення спеціальної адвокатської підготовки, магістрів та слухачів Інституту 

підвищення кваліфікації.  

Підсумовуючи викладене вище, можна сказати, що будь-яка країна світу, 

яка шукає шляхів задоволення попиту, що зростає, суспільства на ефективну і 

неупереджену систему правосуддя, має створити повноцінний комплекс 

різноманітних процедур врегулювання спорів. У зв’язку з цим рух із 

запровадження медіації останнім часом здобув велику прихильність в Європі.  

Молода держава Україна торує свою дорогу розвитку демократії та 

побудови громадянського суспільства. Маленьким кроком, але значимим і 

таким, що повністю відповідає ментальності українського народу, на цьому 

шляху буде впровадження інституту альтернативного судовому вирішенню 

спорів, – медіації. Сьогодні першою ластівкою такого розвитку став 
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законопроект № 7481 «Про медіацію», внесений до Верховної Ради України 

народним депутатом України Тищенком О.І., положення якого будуть сприяти 

розвитку громадянського суспільства і формуванню культури цивілізованого 

вирішення спорів [12]. 
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Белінська О. Медіація – альтернативне вирішення спорів 

У статті досліджено питання поняття медіації, історію її розвитку, можливості застосування цього способу 

вирішення спорів в Україні. Зокрема, проаналізовано варіанти використання медіації у справах 

адміністративної юрисдикції без внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України.  

Ключові слова: медіатор, альтернативне вирішення спорів, медіація, спір, присудова медіація, конфліктна 

ситуація, посередник. 

 

Белинская О. Медиация – альтернативное разрешение споров  

В статье исследованы вопросы понятия медиации, история ее развития, возможности применения этого способа 

разрешения споров в Украине. В частности, проанализированы варианты использования медиации по делам 

административной юрисдикции без внесения изменений в Кодекс административного судопроизводства 

Украины.  

Ключевые слова: медиатор, альтернативное разрешение споров, медиация, спор, присудебная медиация, 

конфликтная ситуация, посредник.  

 

Belinska O. Mediation – alternative settlement of controversy. 

The article studies the matters of mediation, history of its development, possibilities of usage this method for settlement 

of controversies in Ukraine.  

In particular, the article analyses options of mediations’ usage in cases of administrative jurisdiction without making 

amendments to Administrative Judiciary Code of Ukraine. 

Key words: mediator, alternative settlement of controversy, mediation, controversy, pretrial mediation, conflicts, 

intermediate party. 
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«Кожен зобов’язаний неухильно додержуватись Конституції України та 

Законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей», 

– так задекларовано у ст. 68 Основного Закону держави. Це стосується і 

нотаріусів, які ще до початку своєї діяльності, приносячи присягу, 

зобов’язуються виконувати свої обов’язки чесно і сумлінно, згідно з законом. 

Правовою основою діяльності нотаріату відповідно до ст. 2 Закону України 

«Про нотаріат» (далі – Закон) є Конституція України, власне Закон та інші 

законодавчі акти України. А Закон у ст. 7 конкретизує, що нотаріус керується 

законами України, постановами Верховної Ради України, указами і 

розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України, а на території Республіки Крим, крім того, – 

законодавством Республіки Крим, наказами Міністра юстиції України, 

нормативними актами обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій. Зокрема, окрім згаданого Закону, нотаріуси мають 

дотримуватися Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами 

України (далі – Інструкція), затвердженої наказом Міністерства юстиції 

України від 3 березня 2004 р., низки інших нормативно-правових актів 

галузевого законодавства (цивільного, цивільного процесуального, 
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господарського, земельного, сімейного, трудового, адміністративного) щодо 

врегулювання конкретних правовідносин. Також згідно з частиною другою    

ст. 7 Закону нотаріуси у встановленому порядку в межах своєї компетенції 

вирішують питання, що випливають із норм міжнародного права та укладених 

Україною міждержавних угод. 

Отже, кожна нотаріальна дія та нотаріальний акт як підтвердження її 

вчинення мають підпорядковуватись правовим приписам, тобто вимогам 

законності. 

Питання законності нотаріальних актів до цього часу у доктрині не 

піднімалися. Науковці розглядали законність лише як принцип нотаріального 

процесу [2, 3, 9].  

Під вимогами законності в юридичній науці прийнято розуміти суворе 

дотримання норм законодавства при вчиненні юридично вагомих дій. Цей 

принцип вчені формулюють так, що законність являє собою обумовлене 

закономірностями суспільного розвитку комплексне соціально-правове явище, 

що полягає у розумінні та суворому і неухильному виконанні всіма суб’єктами 

правовідносин вимог законодавчих актів, які повинні відповідати принципу 

справедливості права як у процесі правореалізації, так і в процесі 

правотворчості [5, с. 74, 88]. 

Є вчені, які тлумачать вимоги законності як сформульовані в загальному 

вигляді правові приписи, дотримання і виконання яких робить акт законним [8, 

с. 396]. На думку інших, вимоги законності – це юридичний інструмент 

втілення в життя принципів права: свободи, рівності, справедливості, 

гуманності тощо [6, с. 245]. 

Законність, а саме відповідність нотаріального акта нормам 

матеріального і процесуального права, є його визначальною рисою. 

Це означає, що нотаріус, вчиняючи нотаріальну дію, має вірно обрати 

норми матеріального права, зокрема керуватися правовими нормами, які 

підлягають застосуванню до даних правовідносин. Для цього йому необхідно 

правильно дати правову кваліфікацію відносинам, що склалися між 

заінтересованими особами, які до нього звернулися [2, с. 17]. Наприклад, при 
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посвідченні договору дарування використати відповідні норми Цивільного 

кодексу України, а при посвідченні аліментного договору – норми Сімейного 

кодексу України (далі – СК України). 

Дотримання ж норм процесуального права полягає в тому, що порядок 

вчинення нотаріальних дій чітко регулюється нотаріальним законодавством і 

нотаріус під час своєї діяльності має його неухильно виконувати. На те, що 

вимога законності характеризується як умова дотримання законодавчо 

закріплених юридичних процедур, звертає увагу і О.Ф. Скакун [7, с. 632]. Як 

уже зазначалось, порядок розгляду і вирішення юридичних справ досить 

докладно регламентується положеннями чинного законодавства за допомогою 

процедурних і процесуальних норм. Більшість із цих норм виникли в результаті 

узагальнення правозастосовчої практики, а тому можуть розглядатися як 

науково обгрунтовані і доцільні рекомендації, покликані сприяти підвищенню 

ефективності застосування права. Дотримання положень цих правових 

розпоряджень значно спрощує діяльність правозастосувача з вирішення 

проблемної ситуації, робить цю діяльність доцільною [5, с. 137]. Для прикладу: 

перелік дій, які нотаріус повинен здійснити при посвідченні правочину, 

визначений Главою ІІІ Інструкції. 

Під «законністю нотаріальних актів» необхідно також розуміти обов’язок 

нотаріусів та інших посадових осіб, які вчиняють нотаріальні дії, 

додержуватись встановленого законом порядку і правил їх оформлення. Так,  

ст. 89 Закону встановлено вимоги до змісту виконавчого напису, а п. 32 

Інструкції вказує, що має бути зазначено в постанові про відмову у вчиненні 

нотаріальної дії.  

Передумовою законності нотаріальних актів є те, що нотаріус перед 

вчиненням нотаріальних дій має перевірити відповідність їх закону і згідно зі 

статтями 5, 49 Закону зобов’язаний відмовити у вчиненні нотаріальної дії, якщо 

вона суперечить законодавству України або міжнародним договорам. Також, у 

ст. 47 Закону вказано, що для вчинення нотаріальних дій не приймаються 

документи, які не відповідають вимогам законодавства або містять відомості, 

що принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної або юридичної 
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особи. Можна зробити висновок, що особи, які звертаються за вчиненням 

нотаріальних дій, дотримуючись при цьому законодавчих норм, сприяють 

нотаріусам у видачі законних нотаріальних актів. У противному разі, виявивши 

під час вчинення нотаріальних дій порушення закону, нотаріус, посилаючись на 

ст. 51 Закону, негайно повідомляє про це відповідні правоохоронні органи для 

вжиття необхідних заходів, а якщо справжність поданого документа викликає 

сумнів, вправі залишити такий документ і надіслати на експертизу. 

Розглядаючи питання законності нотаріальних актів, не можна не 

зупинитися на питанні власне гарантій законності. Гарантії законності являють 

собою сукупність умов і засобів, що дають змогу безперешкодно реалізувати 

правові норми, користуватися суб’єктивними правами і виконувати юридичні 

обов’язки [5, с. 89]. Гарантією точного, неухильного дотримання нотаріусом 

норм законодавства при видачі нотаріального акта слугує можливість його 

оскарження до суду, передбачена Законом у ст. 50. До того ж, частина третя   

ст. 51 Закону зобов’язує нотаріуса у разі виявлення допущеної ним помилки 

при вчиненні нотаріальної дії повідомити про це осіб, стосовно яких вчинено 

нотаріальну дію, для вжиття заходів щодо її скасування. Крім того, статтями 21, 

27 Закону встановлено відповідальність нотаріуса за заподіяну особі шкоду 

внаслідок його незаконних або недбалих дій. 

Друга вимога, яка пред’являється до нотаріального акта, – це його 

обґрунтованість.  

Нотаріальний акт буде обґрунтованим, якщо нотаріус всебічно, повно, 

об’єктивно і безпосередньо з’ясував фактичні обставини вчинюваної 

нотаріальної дії, і його висновки відповідають дійсним взаємовідносинам 

сторін. Зокрема, встановив особу, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії 

(ст. 43 Закону), визначив обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб, перевірив 

правоздатність та дієздатність юридичних осіб та повноваження представників, 

а при посвідченні правочину встановив дійсні наміри сторін, з’ясував, чи 

відповідає зміст посвідчуваної ним угоди вимогам закону і дійсним намірам 

сторін, переконався у справжності підписів учасників правочину (статті 44, 45, 

54 Закону). 
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З’ясувати наявність певних фактів для вчинення тієї чи іншої 

нотаріальної дії зобов’язують і інші норми Закону. Згідно з частиною другою 

ст. 55 Закону при посвідченні угод про відчуження та заставу жилого будинку, 

квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого 

нерухомого майна перевіряється відсутність заборони відчуження або арешту 

майна. А у ст. 42 Закону зазначено, що нотаріальні дії вчиняються в 

передбачених законом випадках після сплати до бюджету податку з доходів 

фізичних осіб. Тож відповідно до ст. 172 Податкового кодексу України, якщо 

особа вдруге за рік перепродує квартиру, то у даному разі нотаріус повинен 

пересвідчитись у справлянні необхідних податків із продавця. 

Вчинення нотаріальної дії має ґрунтуватися на фактах, підтверджених 

відповідними документами. Так, ст. 42 Закону передбачено, що нотаріальні дії 

вчиняються в день подачі необхідних документів. Перелік таких документів 

зазвичай визначений законодавством. Як приклад можна навести ст. 55 Закону, 

яка вказує, що угоди про відчуження та заставу майна, що підлягає реєстрації, 

посвідчуються за умови подання документів, що підтверджують право 

власності на майно, що відчужується або заставляється. Представлені матеріали 

нотаріус оцінює з точки зору їх належності, допустимості та вірогідності. Він 

перевіряє, чи виданий документ правомочним органом, чи підписаний 

відповідними посадовими особами, чи дотримана встановлена форма 

документа, чи зберіг він силу, а також інші обставини. Подання документів є 

обов’язком заінтересованої особи. При цьому нотаріус чи інша посадова особа, 

яка вчиняє нотаріальну дію, не має права вимагати від заінтересованих осіб 

документи, що не стосуються суті вчинюваної дії, окрім передбачених 

законодавством, але ст. 46 Закону надає їм право витребувати від підприємств, 

установ і організацій документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій [3,   

с. 113]. 

На думку доктора юридичних наук Фурси С.Я., дії нотаріуса мають також 

обґрунтовуватись посиланням на норми закону, оскільки така діяльність є 

юрисдикційною. Наприклад, при посвідченні договору довічного утримання 

нотаріус має роз’яснювати сторонам зміст правовідносин, можливість 
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розірвання договору, внесення до нього змін тощо, а тому роз’яснення мають 

стосуватись норм закону з обов’язковим зазначенням їх у нотаріальному акті [9, 

с. 72]. 

Крім того, вчений-процесуаліст Фурса С.Я. вважає, що при відмові 

вчинити нотаріальну дію нотаріус також має у постанові обов’язково зазначити 

підстави такої відмови та послатися на норми як матеріального, так і 

процесуального права. Наприклад, нотаріус відмовляє у посвідченні шлюбного 

договору, оскільки сторони включили до нього пункт про дарування 

нерухомого майна, що суперечить частині п’ятій ст. 93 СК України, та, 

незважаючи на роз’яснення нотаріуса, вони наполягають на його посвідченні. 

При цьому нотаріус у постанові про відмову посвідчити даний договір має 

зробити посилання на частину п’яту ст. 93 СК України та п. 1 частини першої 

ст. 49 Закону, у якій йдеться про підстави відмови у вчиненні нотаріальної дії. 

Може статися, що нотаріус відмовлятиме особі у вчиненні нотаріальної 

дії з підстав, передбачених лише нормами процесуального права, наприклад  

пп. 2, 3, 7 частини першої ст. 49 Закону. Так, п. 2 частини першої ст. 49 

передбачено, що нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, коли 

заявником не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні для 

вчинення нотаріальної дії. Але у п. 9 частини першої ст. 49 Закону має місце 

положення про те, що нотаріус може відмовити у вчиненні нотаріальної дії і в 

інших випадках, передбачених Законом. Тобто, крім достатності доказів 

(документів), слід говорити і про відповідність їх вимогам закону щодо форми 

та змісту, зокрема про це йдеться у ст. 47 Закону. Але обов’язково такі 

документи мають відповідати вимогам єдиної нотаріальної процесуальної 

форми, тобто бути безспірними та офіційними документами. У зв’язку із цим 

Фурса С.Я. вважає за доцільне доповнити частину четверту ст. 49 Закону 

України «Про нотаріат» та викласти її у такій редакції: «…викласти причини 

відмови у письмовій формі, зробивши при цьому посилання на норми 

матеріального, процесуального права, які порушуватимуться вчиненням даної 

нотаріальної дії». Щодо тієї частини даної норми, яка стосується оскарження, 

то її слід викласти з нового абзацу в такій редакції: «Нотаріус або посадова 
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особа, яка вчиняє нотаріальну дію, зобов’язані роз’яснити суть постанови про 

відмову у вчиненні нотаріальної дії та процесуальний порядок її оскарження». 

Положення тієї частини даної норми, де йдеться про те, що постанова про 

відмову у вчиненні нотаріальної дії виноситься протягом трьох днів, має 

передувати абзацу щодо роз’яснення її суті та порядку оскарження. Крім того, 

слід уточнити положення щодо строку винесення такої постанови: «…Ухвала 

виноситься протягом трьох днів з дня відмови особі вчинити таку нотаріальну 

дію». Щодо строку оскарження даної постанови до суду, то у статтях 49, 50 

Закону про нього нічого не сказано.  

У зв’язку з цим Фурса С.Я. вважає цікавим та доцільним аналізувати 

положення частини першої ст. 50 Закону і визначати ті правові аспекти, які 

змушують громадян та юридичних осіб звертатися до суду, а саме: відмова у 

вчиненні нотаріальної дії, неправильно вчинена нотаріальна дія, нотаріальний 

акт. Ці положення безпосередньо пов’язані із законністю та обґрунтованістю 

нотаріальної діяльності, яка регламентована не тільки в нормах Закону, а й в 

інших нормативних актах.  

Нотаріуси можуть по-різному сприймати одні й ті самі положення 

законодавства і, крім того, деякі положення законодавства мають колізії. Так, 

нотаріус може відмовити державному виконавцеві у наданні довідки про 

вчинену ним нотаріальну дію, адже останній не передбачений серед суб’єктів 

щодо запитів яких нотаріус зобов’язаний розкрити нотаріальну таємницю (ст. 8 

Закону). 

Відмова у наданні довідки (відомостей) про вчинювану нотаріальну дію 

не підпадає під таку підставу оскарження, як «нотаріальна дія або відмова у її 

вчиненні», згідно з термінологією та сутністю поняття «нотаріальна дія», 

вживаною у ст. 34 Закону. На думку автора, ця діяльність нотаріуса 

охоплюється такою підставою оскарження як «нотаріальний акт». Нотаріус, 

відмовляючи державному виконавцеві у розкритті нотаріальної таємниці, на 

його вимогу зобов’язаний винести про це постанову. Такому обов’язку 

нотаріуса кореспондує право державного виконавця, передбачене ст. 55 

Конституції. Але у пункті 32 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій 
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нотаріусами України йдеться про постанову про відмову у вчиненні 

нотаріальної дії, виходячи із переліку нотаріальних дій, передбачених ст. 34 

Закону, тобто у одному із пунктів постанови мають зазначити відомості, про 

вчинення якої нотаріальної дії просила особа, яка звернулась до нотаріуса 

(короткий зміст прохання). Щодо інших дій нотаріуса, пов’язаних із його 

процесуальною діяльністю, наприклад розкриття нотаріальної таємниці, то 

вони фактично не охоплюються змістом тих дій, про які йдеться у ст. 34 

Закону, які законодавець називає «нотаріальними діями». Ця правова ситуація 

додатково підтверджує правильність бачення Фурса С.Я. понятійного апарату 

нотаріального процесу (Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні. Загальна 

частина. – К., Вентурі, 1999. – С. 12–13), про що йдеться у наступних її роботах 

(Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні: Теорія і практика. – К.: А.С.К., 

2001. – С. 169; Фурса С.Я. Нотаріальний процес. Теоретичні основи. – К.: 

Істина, 2002. – С. 94). Тому потрібно розрізняти поняття «нотаріальне 

провадження» і «нотаріальна дія», під якою слід розуміти окрему дію нотаріуса 

або іншої повноважної особи, яка визначається окремим змістом і є складовою 

частиною провадження або процесу оформлення провадження. У зв’язку з цим 

Фурса С.Я. запропонувала назву ст. 34 Закону подати у такій редакції: 

«Компетенція нотаріусів на вчинення нотаріальних проваджень». Відмову 

нотаріуса в розкритті нотаріальної таємниці на запит державного виконавця чи 

інших осіб слід вважати не нотаріальним провадженням, передбаченим ст. 34 

Закону, а окремою дією нотаріуса. Тому в разі відмови нотаріуса видати 

довідку державному виконавцеві чи іншим особам про вчинювану нотаріальну 

дію має виноситися постанова, яка може оскаржуватися також до суду, але ця 

постанова не буде безпосередньо стосуватися нотаріального провадження, про 

яке йдеться у ст. 34 Закону.      

Отже, проаналізоване вище підтверджує, що нотаріальний акт має 

відповідати вимогам законності й обґрунтованості.  

Взагалі обґрунтованість взаємопов’язана і взаємообумовлена із 

законністю. Дійсно, кожний необґрунтований нотаріальний акт одночасно буде 

і незаконним, але не кожний незаконний нотаріальний акт буде 
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необґрунтованим, тобто доказів може бути достатньо для вчинення 

нотаріальної дії, вони будуть достовірними, належними, але нотаріус може 

неправильно застосувати норму матеріального права.  

Обґрунтованим нотаріальний акт буде лише тоді, коли він виданий з 

дотриманням норм процесуального і матеріального права. У зв’язку з цим деякі 

вчені вважають, що законність є ширшою категорією, ніж обґрунтованість, і 

тому включає в себе останню [10, с. 12, 16]. Якщо погодитися з думкою, що 

обґрунтованість охоплюється законністю, то обґрунтованість у такому разі стає 

її складовою частиною і втрачає свою самостійність [1, с. 63]. Але слід 

зазначити, що вимога щодо законності нотаріальних актів просто є більш 

універсальною, оскільки, яка б норма не застосовувалась у нотаріальній 

діяльності, одночасно відбувається дотримання або порушення закону. Букві 

закону повинна відповідати кожна дія нотаріуса, від звернення заінтересованої 

особи аж до видачі нотаріального акта. 

Наведені положення стосуються тих правових ситуацій, які чітко 

регламентовані законодавством і діяльність нотаріуса підпорядкована чітко 

встановленим матеріальним і процесуальним нормам. Коли ж особи вимагають 

від нотаріуса вчинення правочинів за аналогією закону або праву, то діяльність 

нотаріуса виходить за межі закону. Тому нотаріус має обґрунтувати можливість 

виходу за межі закону не тільки волевиявленням осіб, які звернулися до нього 

за вчиненням нотаріальної дії, а й відсутністю суперечності вчинюваної 

нотаріальної дії вимогам законодавства. Тому вимога щодо обґрунтованості 

нотаріальних дій та актів має існувати як самостійна, а також вона має 

конкретизувати права та обов’язки нотаріусів у разі, коли останні зобов’язані 

діяти за аналогією із законом або правом.  

Отож, законність і обґрунтованість – різні властивості нотаріального акта, 

хоча і взаємопов’язані між собою. З огляду на неоднакове смислове 

навантаження, що несуть ці поняття, їх не можна ототожнювати.  

Єдиного нормативного закріплення щодо вимог законності і 

обґрунтованості нотаріальних актів Закон не містить. Із наведеного вище 

видно, що різні вимоги, які обумовлюють зазначені властивості нотаріальних 
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актів, розпорошено по нотаріальному законодавству. На відміну від Закону, у 

Цивільному процесуальному кодексі України законності і обґрунтованості 

рішення суду присвячена ст. 213, відповідно до частини другої якої законним є 

рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив 

справу згідно з законом, а частина третя визначає, що обґрунтованим є рішення, 

ухвалене на основі повно і всебічно з’ясованих обставин, на які сторони 

посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими 

доказами, які були досліджені в судовому засіданні. Також вдале пояснення 

обґрунтованості судового рішення можна знайти в п. 1 постанови Пленуму 

Верховного Суду України № 11 від 29.12.76 «Про судове рішення»: 

«обґрунтованим визнається рішення, в якому повно відображені обставини, які 

мають значення для даної справи, висновки суду про встановлені обставини і 

правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються 

достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні» [4, с. 115–120]. 

Використовуючи дану практику, автори вважають, що доцільно 

доповнити Закон України «Про нотаріат» статтею «Законність і 

обґрунтованість нотаріальних актів» із таким змістом: 

1. Нотаріальний акт має бути законним і обґрунтованим. 

2. Законним є нотаріальний акт, який відповідає нормам як матеріального, 

так і процесуального права. 

3. Обґрунтованим є нотаріальний акт, посвідчений на основі всебічно, 

повно, об’єктивно і безпосередньо з’ясованих дійсних обставин вчинюваного 

нотаріального провадження, підтверджених відповідними документами, які за 

формою та змістом відповідають вимогам закону. 

Знову ж у контексті формування редакції даної норми автори 

повертаються до питання термінології нотаріального процесу. Постає питання: 

нотаріальний акт має виноситися, постановлюватися, вчинятися, 

посвідчуватися чи видаватися? 

На думку авторів, це питання залежатиме від конкретних ситуацій, де 

матиме місце нотаріальний акт, наприклад, якщо посвідчуватиметься договір, 

то правильно говорити про посвідчення або ухвалення нотаріального акта, 
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якщо видаватиметься на руки сторонам примірник, дублікат договору – то 

видання нотаріального акта, вчинення виконавчого напису на документі – 

вчинення нотаріального акта, щодо постанови про відмову у вчиненні 

нотаріального провадження, то доцільно говорити про постановлення, але щоб 

уникнути тавтології, краще казати, що постанова виноситься.  

До речі, в проекті Нотаріального процесуального кодексу України 

народний депутат України Бережна І.Г. висловила думку про необхідність 

закріплення у даному акті норми, яка б регламентувала законність та 

обґрунтованість нотаріальних актів, але у відмінний  спосіб. Ця пропозиція є 

слушною та заслуговує на увагу для тих випадків, коли нотаріус має діяти у 

нерегламентованому законодавством просторі, тобто за аналогією із законом 

або правом. У той же час, вимоги до нотаріусів у цьому випадку мають бути 

конкретними: обґрунтування необхідності виходу за межі, встановлені законом; 

відсутність суперечності дій нотаріуса вимогам законодавства та правам осіб, 

які не беруть участь в нотаріальному процесі. 
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Фурса С., Лисенко Л. Законність і обґрунтованість нотаріальних актів та судових рішень: порівняльний 

аспект 

У даній статті розглянуті вимоги щодо законності та обґрунтованості нотаріальних актів. Аналізуються 

закодавчі положення, які обумовлюють зазначені властивості нотаріальних актів. Проведено порівняння 

правового регулювання характерних рис нотаріальних актів та судових рішень. Висунуто низку пропозицій по 

вдосконаленню чинного законодавства стосовно регламентації законності та обґрунтованості нотаріальних 

актів.  
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Фурса С., Лысенко Л. Законность и обоснованность нотариальных актов и судебных решений: 

сравнительный аспект 

В данной статье рассмотрены требования относительно законности и обоснованности нотариальных актов. 

Анализируются положения законодательства, обуславливающие указанные свойства нотариальных актов. 

Проведено сравнение правового регулирования характерных черт нотариальных актов и судебных решений. 

Выдвинут ряд предложений по совершенствованию действующего законодательства касательно регламентации 

законности и обоснованности нотариальных актов. 

Ключевые слова: нотариальные акты, судебные решения, законность, обоснованность. 

 

Fursa S., Lysenko L. Legality and validity of notarial acts and court decisions: comparative aspect 

This article considers the requirements of legality and validity of notarial acts. The authors analyse legislation that cause 

these properties of notarial acts. Special attention is given to the comparison of the characteristic features of legal 

regulation of notarial acts and court decisions. The authors put forward a number of proposals on improvement of the 

current legislation concerning regulation of legality and validity of notarial acts. 

Key words: notarial acts, court decisions, legality, validity. 
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Питанням довірчого управління майном в Україні присвячено незначну 

кількість робіт [1; 2; 3] і всі вони, як правило, стосуються матеріального права. 

Водночас у російській науці питанням довірчого управління майном 

присвячено значно більше комплексних досліджень, зокрема серед них слід 

виділити ті, що стосуються особливостей договору управління майном 

громадянина, визнаного безвісно відсутнім [4; 5]. 

Згадані роботи, безумовно, мають значний вплив на формування 

договорів управління майном безвісно відсутньої особи, але автор вважає за 

доцільне розглянути особливості договору управління майном безвісно 

відсутньої особи в контексті нотаріальної діяльності.  

Насамперед слід сформулювати предмет такого договору, який, на думку 

автора, має складний зміст, оскільки необхідно не тільки встановити належне 

такій особі майно, а й визначити, яке майно має знаходитися на зберіганні, а яке 

повинно бути передане в управління. Слід встановити чіткі критерії для 

відокремлення такого майна, щоб інтересам осіб, місце перебування яких 

невідоме, не було завдано істотної шкоди.  

Так, згідно з п. 195 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України (далі – Інструкція), якщо у складі спадщини є майно, що 

потребує утримання, догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій 

для підтримання його в належному стані, нотаріус, а в населених пунктах, де 

немає нотаріуса, – відповідний орган місцевого самоврядування, у разі 
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відсутності спадкоємців або виконавця заповіту, на підставі заяви 

заінтересованої особи (наприклад, представника територіальної громади), після 

пред’явлення свідоцтва про смерть спадкодавця укладає договір на управління 

спадщиною. На підставі заяви заінтересованої особи про відкриття спадщини та 

договору на управління спадщиною нотаріус заводить спадкову справу. Договір 

на управління спадщиною укладається за місцем відкриття спадщини з 

дотриманням вимог частини другої статті 212 Цивільного кодексу України 

(далі – ЦК України).  

Але дане положення Інструкції, на нашу думку, є незаконним, оскільки 

формально питання стоїть про управління спадщиною, а воно стосується майна, 

яке входить до складу спадщини. Тому, по-перше, згідно зі ст. 1032 ЦК України 

нотаріус не зазначений як установник управління майном. По-друге, не можна 

передавати все спадкове майно в управління (зокрема, це положення 

встановлене у частині другій ст. 1030 ЦК України), а необхідно визначити, яке 

ж майно можна і доцільно передавати в управління. На нашу думку, у разі 

необхідності утримання, догляду, учинення інших фактичних дій щодо майна 

такі дії мають вчинятися, але не слід ототожнювати майно, яке необхідно 

утримувати, та те, яким доцільно і необхідно управляти.  

У зв’язку з цим пропонується для поділу майна на те, яким слід 

управляти, та те, яке потрібно лише зберігати, встановити критерій: можливість 

отримання від його володіння або користування доходу. Наприклад, утримання 

будь-якої тварини вимагатиме коштів на її годування, але частина тварин 

здатна надавати відповідні доходи, зокрема приплід тощо. Тому питання може 

ставитися про те, чи можна від конкретного майна отримати дохід, чи для його 

утримання і зберігання необхідні будуть кошти. Відповідь на це питання й 

зумовлюватиме розмежування видів майна, а загальний підхід до управління 

майном вимагатиме постійного обліку витрат від зберігання майна та його 

утримання та доходів від використання майна.  

Так, на думку автора, до майна та майнових прав, якими слід управляти, 

мають бути зараховані: цінні папери, нерухоме майно, майно і права у сфері 
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підприємництва, права інтелектуальної власності, включаючи авторські права, 

кредитні зобов’язання. 

Аналізуючи договір довірчого управління майном громадянина, 

визнаного безвісно відсутнім, можна дійти висновку, що за змістом відносин 

власником майна є безвісно відсутня особа, яка й має бути вигодонабувачем, а 

не орган опіки та піклування. У цих відносинах саме орган опіки та піклування 

має розцінюватися як третя особа, а точніше як представник такої особи, який 

діє на підставі закону та рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою. 

Тому стороною договору є власник майна, а орган опіки та піклування діє від 

його імені і в його інтересах. У зв’язку з цим установник майна – орган опіки та 

піклування не може визначати вигодонабувачів та вважатися вигодонабувачем, 

а це положення слід встановити в нормах ЦК України.  

Існує думка, що під предметом договору довірчого управління майном 

громадянина, визнаного безвісно відсутнім, варто розглядати ті блага, щодо 

яких відбуваються дії довірчим управляючим [6, c. 8]. Але з цією думкою важко 

погодитися. По-перше, автором не сформульовано об’єкту такого договору. По-

друге, отримуване за договором благо – це лише один з можливих варіантів 

розвитку правовідносин, але необхідно брати до уваги те майно, яке 

передається управителю, тощо. По-третє, згідно зі ст. 1030 ЦК України 

предметом договору управління майном можуть бути підприємство як єдиний 

майновий комплекс, нерухома річ, цінні папери, майнові права та інше майно. 

Однак Нікітін Д.Ю. зазначає, що предметом договору довірчого управління 

майном є будь-які юридичні й фактичні дії, зроблені з переданим у довірче 

управління майном. Об’єктом довірчого управління може бути будь-яке майно: 

рухомі й нерухомі речі, майнові комплекси, цінні папери, гроші, майнові права, 

результати творчої діяльності й виключні права на них [6, с. 8]. У цій концепції 

не беруться до уваги отримувані доходи тощо.  

Згідно з п. 2 частини першої ст. 1035 ЦК України розмір і форма плати за 

управління майном є істотними умовами договору, управителем може бути 

суб’єкт підприємницької діяльності (ст. 1033 ЦК України), в основі діяльності 
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якого лежить отримання прибутку.  

Крім того, п. 125 Інструкції передбачено, що договір управління майном 

повинен містити такі істотні умови: перелік майна, що передається в 

управління; розмір і форма плати за управління майном, – як бачимо це 

положення відображає зміст ст. 1035 ЦК України. В п. 125 Інструкції 

звертається також увага й на інші умови договору, зокрема щодо строку дії 

договору, хоча ця умова і не вважається істотною. Так, нотаріус роз’яснює 

сторонам договору, що в разі незазначення строку, на який він укладається, 

договір вважається укладеним на п’ять років. Установник управління може 

також надати управителю право доручати іншій особі (замісникові) вчиняти від 

його імені дії, необхідні для управління майном, про що зазначається в тексті 

договору. Останнє положення п. 125 Інструкції деякою мірою суперечить 

принципам цього договору, оскільки в його основу має покладатися відповідна 

кваліфікація управителя майном. Важко погодитися з думкою про те, що до 

уваги слід брати аморальні дії як підставу припинення довіри управителя і 

припинення самого договору [7, c. 890]. На нашу думку, це підстава для 

усунення певного працівника від безпосереднього виконання обов’язків щодо 

управління майном.  

Тому важко знайти підстави для передачі повноважень на виконання 

умов договору іншим особам, якщо ми говоримо про юридичну особу, яка 

зазвичай складається не з однієї особи і має відповідну компетенцію. Так само 

важко говорити про те, що «у разі необхідності професійного управління 

майном, над яким встановлено опіку, орган опіки та піклування може 

виступити установником управління і укласти… договір управління з опікуном 

чи іншою особою, що можуть виступати управителем» [7, c. 872]. Згідно з 

частиною другою ст. 63 ЦК України опікуном або піклувальником може бути 

лише фізична особа, а управителем – юридична. Хоча питання можливості 

сумісництва повноважень опікуна і управителя в ЦК України не обмежені й 

опікун може фактично виконувати функції управителя майна. Вважається, що 

доцільно розмежувати договори з опікуном майна та управителями як за 
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суб’єктним складом, так і за наданими їм повноваженнями.  

Як альтернатива можливості передачі повноважень на виконання умов 

договору іншим особам, автор вважає, що необхідно встановити строк, 

протягом якого управитель має попередити установника про неможливість 

особистого виконання договору, щоб установник мав можливість знайти заміну 

управителю.  

У зв’язку з наведеним, на нашу думку, варто сформулювати визначення 

об’єкту та предмета договору управління майном безвісно відсутньої особи. 

Так, об’єктом договору управління майном безвісно відсутньої особи є 

комплекс прав та обов’язків управителя, які зумовлені переліком і особливим 

характером майна такої особи та тривалістю дії такого договору. Тобто 

внаслідок укладення відповідного договору управитель наділятиметься 

комплексом обов’язків і прав для належного виконання умов договору. Без 

конкретизації прав та обов’язків управителя не можна від нього й вимагати 

виконання будь-яких дій, а також будь-яких позитивних наслідків, тобто такі 

відносини будуть непередбачуваними.  

На останній аспект звертають увагу науковці, зазначаючи, що «… варто 

було б передбачити істотні умови договору довірчого управління нерухомим 

майном, обов’язок довірчого управляючого не тільки управляти об’єктом 

нерухомості, але й позначеними в договорі елементами інфраструктури, 

визначити періодичність експлуатаційних заходів відносно об’єкта 

нерухомості, закріпити обов’язок представництва інтересів засновника 

управління або іншого вигодонабувача у стосунках з комунальними службами 

й іншими обслуговуючими організаціями стосовно до об’єкта довірчого 

управління тощо» [8, c. 11, 12]. Дана гіпотеза є правильною щодо конкретизації 

умов договору управління об’єктами нерухомості, проте потрібно 

встановлювати й особливості управління цінними паперами, авторськими 

правами тощо.  

Отже, авторська позиція про те, що у договорі об’єктом мають вважатися 

права та обов’язки управляючого, є доведеною і правильною. Так, дії 
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управляючого мають бути підпорядковані наданим йому правам, зокрема 

необхідно визначитися з тим, що йому дозволяється здійснювати, в тому числі 

щодо можливості користуватися і володіти майном, а також щодо права 

розпорядження таким майном.  

Предметом договору управління майном за ст. 1030 ЦК України можуть 

бути: підприємство як єдиний майновий комплекс, нерухома річ, цінні папери 

тощо, а також отримуваний від управління майном дохід, який виникатиме 

внаслідок властивостей майна та завдяки діяльності управителя. Але не можна 

змішувати майно і майнові права на майно, тому у ст. 1030 ЦК України 

пропонується термін «майнові права» замінити «на права інтелектуальної 

власності».  

Необхідність включення до предмета договору управління майном не 

тільки наявного на момент укладення договору майна, а й відповідного доходу 

зумовлена тим, що така умова може свідчити: 

- про можливість управителя частину доходу використовувати для 

придбання в інтересах безвісно відсутньої особи майна тощо; 

- про якість виконання договору та можливість прогресуючого 

збільшення винагороди управителя у разі отримання останнім значних 

доходів.  

Доволі поширеними в бізнес-проектах є умови оплати праці керівника 

залежно від отримуваного підприємством доходу, тому ставиться питання не 

тільки і не стільки про заробітну плату, скільки про відсотки від отримуваних 

підприємством прибутків. Така схема оплати не передбачена у ст. 1042 ЦК 

України, але й не має прямих або побічних заборон у застосуванні. Про 

правильність концепції автора свідчить і той факт, що суб’єктом договору 

управління майном може бути не тільки установник управління, а й 

вигодонабувач.  

Автор статті не погоджується з положеннями частини першої ст. 1029 ЦК 

України, де встановлюється обов’язок управителя «за плату здійснювати від 

свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або 
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вказаної ним особи (вигодонабувача)», оскільки дії управителя мають бути 

спрямовані в інтересах власника майна та вказаної саме ним особи. Отже, слід 

відрізняти той випадок, коли установниками управління будуть органи опіки та 

піклування.  

Вважаємо, що не можна плутати вигодонабувачів за договором з тими 

особами, які вправі отримувати від безвісно відсутньої особи матеріальну 

допомогу. Це пояснюється тим, що матеріальна допомога повинна мати 

фіксовані межі, оскільки управитель не може надавати утриманцям все, чого 

вони вимагатимуть, а отримуваний від управління майном дохід не має 

верхньої межі, тому він не може в повному обсязі використовуватися в 

інтересах утриманців. У зв’язку з цим установник управління – орган опіки та 

піклування не може встановлювати вигодонабувачами утриманців безвісно 

відсутньої особи, а розмір стягнення з доходів останньої в інтересах таких осіб, 

на наш погляд, може встановити лише суд.  

На думку автора статті, об’єкт і предмет договору управління майном 

можуть істотно впливати на суб’єктний склад такого договору. Як зазначають 

деякі вчені, ним може бути лише юридична особа, балансова вартість активів 

якої становить не менше 5 % від вартості нерухомого майна, переданого в 

довірче управління, обумовленого на останню звітну дату, що передує 

укладанню договору довірчого управління нерухомим майном, згідно з 

відповідним актом оцінки [8, с. 12]. Дана гіпотеза є раціональною, оскільки 

спрямована на охорону прав та інтересів зацікавлених осіб, включаючи й 

безвісно відсутню особу та органи опіки та піклування.  

Заінтересованість органу опіки та піклування в тому, щоб управителем 

стала платоспроможна юридична особа, зумовлена не тільки потребою в оплаті 

необхідних витрат за власний рахунок (частина перша ст. 1042 ЦК України), а й 

можливою відповідальністю цього органу.  

Так, про відповідальність органу опіки та піклування зазначає багато 

авторів [9, с. 8, 9, 11; 10, с. 11]. Їхня позиція зводиться до того, що органи опіки 

та піклування не повинні вважатися відповідальними за наслідки діяльності 
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управителя.  

Для правильного сприйняття відповідальності органів опіки та 

піклування необхідно не тільки встановлювати підстави такої відповідальності, 

а й сприймати даний орган як колективний і радше контролюючий, ніж 

виконуючий. Саме тому автор пропонує на відміну від положення частини 

другої ст. 1032 ЦК України установником управління вважати не орган опіки та 

піклування, а опікуна майна, який має діяти за згодою органу опіки та 

піклування і обирати управителя з числа офіційно зареєстрованих та з 

кваліфікованим персоналом юридичних осіб. Тоді відповідальність лягатиме не 

на органи опіки та піклування, а на опікуна майна.  

При цьому автор вважає, що частина друга ст. 316 ЦК України викладена 

не зовсім коректно, оскільки встановлює, що особливим видом права власності 

є право довірчої власності, яке виникає внаслідок закону або договору 

управління майном. Дане загальне положення необхідно або розкрити, або 

анулювати, оскільки за договором управління майном право власності не 

повинно переходити в повному обсязі до права хоча й особливої, але власності 

управителя.  

Зокрема, у разі необхідності відчуження частини майна, яке належить 

безвісно відсутній особі, для покриття її боргів, належним представником її 

інтересів має визначатися не управитель, а опікун. Тому для відчуження майна, 

яке перебуває в управлінні, необхідно його знімати з обліку та повертати 

опікуну і лише потім відчужувати за згодою органу опіки та піклування, якщо 

це стосується нерухомого або іншого майна, що підлягає державній реєстрації.  

Так само неоднозначно може сприйматися питання про те, хто ж може 

бути управителем майна. Важко однозначно погодитися з тим, що у ст. 1033 ЦК 

України штучно обмежене коло осіб, які можуть бути управителями, і 

встановлено, що для набуття відповідних повноважень така особа повинна мати 

комерційний статус. Згідно з п. 124 Інструкції на підтвердження цього 

нотаріусу подається відповідне свідоцтво та/або витяг з Державного реєстру 

фізичних осіб – для фізичних осіб, витяг з Єдиного державного реєстру 
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юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – для юридичних осіб. Дані про 

документи, що підтверджують статус осіб як суб’єктів підприємницької 

діяльності, вказуються нотаріусом у тексті договору. Засвідчені в 

установленому порядку фотокопії цих документів долучаються до примірника 

договору, що залишається у справах нотаріуса. Але загальна мета – допомогти 

особі, місце перебування якої невідоме, погано узгоджується з метою 

діяльності підприємницьких юридичних осіб – отримання прибутку. У зв’язку з 

чим виникає риторичне питання, а чи доцільно тоді взагалі створювати 

юридичні особи некомерційного характеру, особливо ті, які займаються 

благодійництвом?  

Тому позиція автора зводиться до того, що необхідно у частині першій  

ст. 1033 ЦК України виключити слово «підприємницької».  

Потребує аналізу й абз. 2 частини першої ст. 829 ЦК України, де 

обмежується право особи, яка здійснює управління майном, бути 

позичкодавцем. Дане загальне положення, на наш погляд, може 

застосовуватися лише щодо майна, переданого в управління, коли згода його 

власника вважається обов’язковою, а не стосовно особистого майна 

управителя. У ситуації, коли власник є безвісно відсутнім, таку згоду мають 

надавати органи опіки та піклування, але вважаємо, що управління майном 

повинно передбачати такі дії управителя, які нестимуть найменший ризик 

втрати майна безвісно відсутньої особи. Тому, на нашу думку, управитель має 

обирати більш раціональний спосіб використання коштів безвісно відсутньої 

особи, що обумовлює необхідність відмовляти органу опіки та піклування у 

наданні коштів у позику. Більш надійним способом використання коштів є їх 

передання на депозит у банку, щоб безвісно відсутня особа могла їх отримати.  

Вчені роблять спроби мінімізувати ті негативні наслідки, які можуть 

виникнути внаслідок дій або бездіяльності управителя майна. Але, на нашу 

думку, управитель зобов’язаний нести відповідальність, якщо він не доведе, що 

завдана майну або майновим інтересам власника шкода виникла не з його вини. 

Вважаємо, що не власник має доводити наявність вини управителя, а останній – 
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відповідність його дій умовам договору, його компетенції і відсутність ознак 

правопорушення. Цей принцип, на наш погляд, має бути визначальним, 

оскільки доволі часто ризикові операції проводяться не власниками майна, а 

його управителями, що обумовлюється відсутністю особистої відповідальності 

за наслідки своєї діяльності.  

Припинення дії даного договору регламентоване ст. 1044 ЦК України, а 

також п. 126 Інструкції, але не з усіма положеннями законодавства можна 

погодитися. Так, у ст. 1044 ЦК встановлено підстави припинення договору 

управління.  

Щодо загибелі майна, переданого в управління (п. 1), то дане положення 

слід сприймати в контексті можливої відповідальності управителя майна, а 

також його вимог щодо оплати його діяльності. Вважаємо, що для мінімізації 

наслідків загибелі майна безвісно відсутньої особи необхідно застрахувати 

такий випадок. 

Щодо припинення договору за заявою однієї зі сторін у зв’язку із 

закінченням його строку (п. 2), то закінчення строку дії договору не можна 

розглядати відірвано від передачі майна та отриманих доходів. Тому необхідно 

пов’язувати припинення договору із закінченням строку його дії та прийняттям 

майна установником управління або його власником. Більше того, строк дії 

договору управління майном має визначатися до настання певної події – або 

появи власника, або передачі майна спадкоємцям. 

Щодо такої підстави як смерть фізичної особи – вигодонабувача або 

ліквідації юридичної особи – вигодонабувача, якщо інше не встановлено 

договором (п. 3), то смерть вигодонабувача – фізичної особи або ліквідація 

юридичної особи – це не привід для припинення дії договору, оскільки тут має 

вирішуватися питання про правонаступництво, а не перехід права власності на 

майно до управителя. 

Щодо відмови вигодонабувача від одержання вигоди за договором (п. 4) – 

це тим більше не привід для припинення дії договору, оскільки вигода за 

договором може вкладатися у набуття прав власності на інше подібне майно 
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(частина четверта ст. 1030 ЦК України) тощо. Згідно ж з частиною третьою    

ст. 1030 ЦК отримувана вигода має зберігатися на окремому банківському 

рахунку. 

Визнання управителя недієздатним, безвісно відсутнім, обмеження його 

цивільної дієздатності або смерті (п. 5) – це ймовірний випадок, який має 

призводити до припинення дії договору, коли управителем вважатиметься 

приватний підприємець або приватна юридична особа. 

Щодо підстави п. 6 – відмови управителя або установника управління від 

договору управління майном у зв’язку з неможливістю управителя здійснювати 

управління майном – цей випадок, на нашу думку, повинен передбачати згоду 

обох сторін, оскільки в односторонньому порядку договори мають розриватися, 

а не припинятися, але у такому разі питання має стояти про повернення майна і 

доходів управителем і прийняття їх установником управління. 

Пункт 7 визначає ще одну підставу – відмова установника управління від 

договору з іншої, ніж зазначена в пункті 6 цієї частини, причини за умови 

виплати управителю плати, передбаченої договором. 

Визнання фізичної особи (п. 8) – установника управління банкрутом – цей 

випадок є складним і може застосовуватися лише у тому разі, коли безвісно 

відсутня особа була суб’єктом підприємницької діяльності за умови, що 

виникла помилка при встановленні управління. Тобто автор вважає, що перед 

укладенням договору управління майном безвісно відсутньої особи мають бути 

з’ясовані активи і пасиви, а також встановлено, яке майно має бути відчуженим 

для покриття боргів такої особи. Лише після цього майно може передаватися в 

управління. У противному разі в управління передаватимуться борги безвісно 

відсутньої особи, що, на нашу думку, є правовим парадоксом. Для того щоб 

унеможливити такі правові ситуації, автор статті запропонував робити 

оголошення в засобах масової інформації про розгляд справи щодо визнання 

особи безвісно відсутньою до розгляду справи, що надасть можливість 

кредиторам як заінтересованим особам вчасно заявити про свої претензії на 

майно такої особи. 



ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 
 
 

«Вісник Вищої ради юстиції» № 1 (5) 2011 197 
 

Щодо повного завершення виконання сторонами договору управління 

майном (п. 9), то це неможливо, оскільки управління майном має тривати не до 

настання певного результату, – наприклад досягнення капіталу 

вигодонабувача у мільйон доларів, – а такий договір укладається на певний 

строк. Тому вважаємо, що повне виконання умов договору неможливе. 

Щодо дострокового припинення управління майном, передбаченого цим 

договором, або за рішенням суду (п. 10), то на нашу думку, лише рішення суду 

може припинити дію договору, але в цьому випадку необхідно застосовувати 

термін розірвання договору.  

Наведений аналіз положень чинного законодавства, яким 

регламентується такий спосіб охорони інтересів безвісно відсутньої особи, як 

укладення договору управління майном, та концепцій вчених свідчить про 

необхідність подальших досліджень цієї проблематики та істотного перегляду 

положень чинного законодавства, а також розробки типових проектів договорів 

на управління окремими видами майна безвісно відсутньої особи. 

 

Список використаних джерел: 

1. Майданик Р.А. Проблеми регулювання довірчих відносин у цивільному праві: 

Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. 

Тараса Шевченка. – К., 2003. – 28 с. 

2. Венедіктова І.В. Договір довірчого управління майном як форма реалізації 

правового інституту довірчого управління майном в Україні: Автореф. дис. 

канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. 

Ярослава Мудрого/ І.В. Венедіктова – Х., 2003. – 19 с. 

3. Курпас Ю.В. Становлення та розвиток інституту управління майном в 

Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний 

ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 20 с. 

4. Никитин Д.Ю. Особенности договора доверительного управления 

имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим // 



ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 
 

198 «Вісник Вищої ради юстиції» № 1 (5) 2011 
 

Российский судья. – 2006. – № 10. – С. 35–37. 

5. Ильюшенко А.А. Ответственность по договору доверительного управления 

имуществом подопечного // Юрист. – 2006. – № 4. – С. 35–38. 

6. Никитин Д.Ю. Договор доверительного управления имуществом 

гражданина, признанного безвестно отсутствующим: Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

Специальности 12.00.03 – Гражданское право; Предпринимательское 

право; Семейное право; Международное частное право /Д. Ю. Никитин; – 

М., 2006. – 24 с. 

7. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. 

Дзера, Н.С. Кузнецова та ін.: за ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. 

– 1200 с. 

8. Куканов А.В. Правовое регулирование договора доверительного управления 

недвижимым имуществом по законодательству Российской Федерации: 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук. Специальность 12.00.03 – Гражданское право; 

Предпринимательское право; Семейное право; Международное частное 

право /А. В. Куканов. – М.,2008. – 30 с. 

9. Ильюшенко А. А. Договор доверительного управления имуществом 

подопечного: Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. Специальность 12.00.03 – Гражданское 

право; Предпринимательское право; Семейное право; Международное 

частное право / А. А. Ильюшенко. – М., 2005. – 26 с. 

10. Колосов Д. Ю. Договор доверительного управления имуществом в 

российском гражданском праве: Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.03 – 

Гражданское право; Предпринимательское право; Семейное право; 

Международное частное право / Д. Ю. Колосов. – М.,2005. – 23 с. 



ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 
 
 

«Вісник Вищої ради юстиції» № 1 (5) 2011 199 
 

Зинов’єва А. Договір управління майном безвісно відсутньої особи: матеріальний аспект, порядок та 

процедура нотаріального посвідчення  

Дана стаття присвячена аналізу договору управління майном безвісно відсутньої особи, порядку та процедури 

його нотаріального посвідчення. 

Запропоновано низку змін до Цивільного кодексу України та Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України. 

Ключові слова: особа, визнана безвісно відсутньою; нотаріус, договір управління майном безвісно відсутньої 

соби. 

 

Зиновьева А. Договор управления имуществом безвестно отсутствующего лица: материальный аспект, 

порядок и процедура нотариального удостоверения  

Данная статья посвящена анализу договора управления имуществом гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим, порядку и процедуре нотариального удостоверения такого договора. 

Предложено внести изменения в некоторые нормы Гражданского кодекса Украины и в Инструкцию о порядке 

совершения нотариальных действий нотариусами Украины. 

Ключевые слова: гражданин, признанный безвестно отсутствующим; нотариус, договор управления 

имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим. 

 

Zinovieva A. Сontract for property management of missing person: material aspect, order and procedure of 

notarial attestation. 

This article is dedicated to the analysis of contract for property management of missing person, order and procedure of 

its notarial attestation. 

There was also suggested a greate number of amendments to the Civil Code of Ukraine and to the Regulation on order 

of notarial attestation by notaries of Ukraine. 

Key words: missing person, notary, contract for property management of missing person. 
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Питання фіксації вчинення тієї чи іншої нотаріальної дії технічними 

засобами розглядається вченими у контексті нотаріального діловодства та 

засобів його оформлення, зокрема, внесення відомостей про вчинення певних 

правочинів, забезпечувальних заходів до єдиних комп’ютерних баз даних, 

серед яких слід виділити Спадковий реєстр, Єдиний реєстр доручень тощо [1,  

с. 117–228; 2; 3, с. 282–384]. Що ж до необхідності фіксації ходу нотаріального 

процесу та її значення, то це питання порушено вченим Фурсою С.Я. на 

прикладі такого нотаріального провадження, як посвідчення заповіту [4, с. 61–

62]. 

Сьогодні всі дії нотаріуса і учасників нотаріального процесу при 

здійсненні конкретної нотаріальної дії фіксуються:  

– по-перше, в тексті самого правочину (договір) або іншого документа, 

наприклад свідоцтва;  

– по-друге, в реєстрі нотаріальних дій (паперові та електронні);  

– по-третє, в інших документах, що залишаються у справах нотаріуса 

(заяви учасників нотаріального процесу та інших осіб, чиї права зачіпалися 

вчиненням даної нотаріальної дії). 

Необхідність фіксації нотаріального процесу слугує найбільш 

ефективним доказом того, що нотаріальна дія була вчинена з урахуванням усіх 

вимог діючого законодавства щодо процедури нотаріального провадження та 

доведення безспірності такої нотаріальної дії.  

Безперечно, питання фіксації нотаріального процесу має бути закріплено 

в Законі України «Про нотаріат» та деталізовано в Інструкції про порядок 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Якщо ж Законом не буде 

передбачена обов’язкова фіксація нотаріального процесу, то можливість її 
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здійснення у кожному конкретному випадку має узгоджуватись сторонами 

нотаріального процесу. Про залучення технічних засобів фіксації діяльності 

нотаріусів йдеться лише на науковому рівні, а законодавче закріплення такої 

фіксації відсутнє. Так, нотаріуси вносять відомості до електронних баз даних, 

але у Законі «Про нотаріат» про такі реєстри немає жодного слова. Крім того, 

саме поняття «технічні засоби» не розкрите в законодавстві.  

Ми пропонуємо «фіксацією нотаріального процесу технічними засобами» 

вважати такий технічний запис нотаріального процесу, записаний на 

перфокарту, перфострічку, магнітний, оптичний, магнітно-оптичний 

накопичувач, карту флеш-пам’яті або інший схожий носій, отриманий за 

допомогою комплексу з фіксації з дотриманням процесуального порядку його 

збирання. 

Здійсненням фіксації нотаріального процесу технічними засобами 

забезпечується контроль та самоконтроль нотаріуса при вчиненні нотаріальної 

дії, отримуються об’єктивні дані про вчинення нотаріальної дії та 

підтверджується безспірність нотаріальної дії та нотаріального процесу в 

цілому. 

Використання технічних засобів для фіксації ходу нотаріального процесу 

є суміжним із застосуванням технічних засобів в якості доказу. Запис 

нотаріального процесу підстраховує нотаріуса у тому випадку, коли 

зафіксований хід нотаріального процесу використовується в судовому засіданні 

як доказ, а отже, належить до доказів. Наприклад, якщо в ході судового процесу 

виникають проблеми, коли сторона у справі починає доказувати те, що нотаріус 

не роз’яснив правові наслідки вчиненої нотаріальної дії. В такому випадку 

можливість відтворення нотаріальної дії на електронному носії служить 

підтвердженням того, що нотаріальна дія була здійснена з урахуванням усіх 

вимог законодавства. 

Доцільно погодитися із вченим Фурсою С.Я., яка пояснила необхідність 

фіксації такої нотаріальної дії, як посвідчення заповіту за місцем проживання 

заповідача, якщо останній у силу стану здоров’я не може з’явитися до 

нотаріуса. Необхідність проведення такої фіксації даним вченим 

аргументувалась тим, що часто в житті мають місце випадки визнання заповіту 

недійсним, тому нотаріусам варто використовувати її для забезпечення на 

майбутнє достовірності складеного та посвідченого ними заповіту. Якщо 
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постане питання про оспорювання заповіту в суді, доцільно останнє 

волевиявлення заповідача зафіксувати за допомогою, наприклад, диктофона, на 

який може бути записано заповіт зі слів заповідача. Нотаріус у присутності 

заповідача перенесе текст заповіту на нотаріальний бланк – власноручно чи за 

допомогою загальноприйнятого технічного засобу. Крім того, на касеті буде 

також зафіксовано порядок посвідчення заповіту та відомості про те, що 

нотаріусом зміст заповіту прочитано вголос заповідачеві, роз’яснено його суть 

та наслідки, а також відповідь заповідача на такі роз’яснення, тобто, що суть та 

наслідки заповіту йому зрозумілі, роз’яснення заповідачеві його матеріальних 

та процесуальних прав та обов’язків [4, с. 62].  

Автор погоджується також із думкою даного вченого про те, що з метою 

надання фіксації нотаріального процесу офіційного значення та з урахуванням 

принципу єдиної нотаріальної процесуальної форми процедура фіксації має 

бути законодавчо закріплена, хоча нині немає перешкод для фіксування 

процедури нотаріального посвідчення заповіту за допомогою звуко-, 

відеозапису, оскільки частиною другою ст. 57 Цивільного процесуального 

кодексу України (далі – ЦПК) передбачений такий засіб доказування. Тобто у 

разі виникнення спору про визнання заповіту недійсним нотаріус може надати 

суду як доказ касету, дискету із записом проголошеного особисто заповідачем 

заповіту, оскільки згідно зі ст. 10 ЦПК обов’язок доказування покладається на 

сторони. Слід визнати слушною запропоновану Фурсою С.Я. процедуру 

збереження звуко- або відеокасети та закріпити її в Інструкції про порядок 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, а саме: «…касета, дискета у 

присутності заповідача запечатується у конверт, який заповідач повинен 

декілька разів підписати та зберігати її у архіві нотаріуса разом із другим 

примірником заповіту. Про наявність дискети, касети слід зазначити у 

посвідчувальному написі на заповіті» [4, с. 62]. Крім цього, на нашу думку, 

доцільно інформацію про наявність технічного носія із фіксацією змісту 

заповіту внести до Спадкового реєстру.  

З метою доведення правильності даної пропозиції слід звернутися до 

аналізу норм Цивільного процесуального кодексу України. Так, зі ст. 197 ЦПК 

випливає, що фіксування судового засідання технічними засобами є 

обов’язковим заходом. Суд під час судового розгляду справи здійснює повне 

фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного 
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засобу. Носій інформації, на який здійснювався технічний запис судового 

засідання (касета, дискета тощо), є додатком до журналу судового засідання і 

після закінчення судового засідання приєднується до матеріалів справи. Отже, 

виникає запитання, а чому б не ввести у законодавство про нотаріат норму, яка 

передбачала б обов’язкову фіксацію нотаріального процесу технічними 

засобами? Адже така фіксація має досить важливе правове значення для 

захисту прав і інтересів як учасників нотаріального процесу, так і самого 

нотаріуса. 

Говорячи про те, що технічні засоби мають забезпечити фіксування 

нотаріального процесу, необхідно встановлювати вимоги до таких засобів, а 

саме:  

- такі засоби повинні бути надійними в користуванні, 

- повною мірою відтворювати усну інформацію з метою подальшого 

її збереження.  

При цьому необхідною умовою має бути неможливість внесення змін у 

зроблені записи. Це положення має забезпечуватись процедурою вчинення 

записів, а не підтверджуватись технічними засобами.  

Сучасні технічні засоби, з допомогою яких можна фіксувати 

нотаріальний процес, доцільно поділити на цифрові та нецифрові. Перші з них 

надають можливість отримати інформацію в цифровому виразі, а це певною 

мірою сприяє легкій обробці інформації. 

Крім цього, фіксацію нотаріального процесу, на нашу думку, можна 

проводити за допомогою різних видів фіксації: 

- аудіофіксації, для якої пропонується використовувати диктофони з 

мікрокасетами;  

- відеофіксації з використанням будь-яких відеокамер, що мають порти 

для з’єднання з комп’ютером.  

Обґрунтованість використання саме цифрового аудіо- або відео- запису 

обумовлена широким розповсюдженням пристроїв, в яких є цифровий 

диктофон. До них належать мобільні телефони, цифрові фотоапарати, Mp3 

плеєри тощо. Цифровий запис характеризується також високою якістю запису, 

можливістю вести тривалий аудіозапис, а також зручністю в користуванні, 

оскільки прослуховується він практично на будь-якому комп’ютері, легко 

переноситься тощо. 
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Серед можливих сучасних засобів фіксування нотаріального процесу слід 

виділити такі: 

- аудіо-, відеофіксація, для якої за допомогою комп’ютерного обладнання 

використовується комплекс, що складається з TV-тюнера будь-якої 

конфігурації, мікрофона та кольорової мікрокамери. Перевагою 

запропонованого виду є те, що фіксація процесу здійснюється з великим 

ступенем стиснення, тобто може тривати до двадцяти годин безперервно. Крім 

того, зручно зберігати архів на жорсткому диску комп’ютера та формувати 

архів за допомогою СD-, DVD-дисків як носіїв інформації. При цьому звуко- та 

відеозаписи можуть робитись різноманітними диктофонами, відеокамерами, що 

надалі зумовлює необхідність відтворення зроблених записів на аудіо- та 

відеомагнітофонах; 

– фіксація комп’ютерним обладнанням. Наразі є всі технологічні 

можливості здійснювати запис за допомогою комп’ютерної техніки, яка 

завдяки спеціальним програмам може розшифровувати зроблені записи; 

– використання спеціального обладнання (ультрафіолетові, інфрачервоні 

випромінювачі). Не менш важливим елементом у захисті нотаріального 

процесу є спеціальна техніка, а саме: ультрафіолетові, інфрачервоні 

випромінювачі, завдяки яким нотаріус може виявляти підроблені та фальшиві 

документи. Перевірка документів у такий спосіб дасть можливість виявляти 

фальшиві чи підроблені документи. 

Суттєвим недоліком цифрових технологій є те, що вони дозволяють 

разом з простотою запису з такою ж легкістю змінювати інформацію на 

відповідних носіях, де зберігається інформація, і не залишати при цьому слідів 

втручання в інформаційний простір. Отже, необхідна чітка процедура 

здійснення запису, зберігання зроблених записів та відтворення отриманої 

інформації для того, щоб забезпечити її надійність. У такому разі потрібно 

орієнтуватись на досвід розвинених країн та поради вчених, які займаються 

питаннями інформаційних технологій. 

Єдиний порядок фіксації нотаріального процесу, як уже зазначалося, має 

бути закріплений у законодавстві, зокрема у Законі України «Про нотаріат», а 

сам процес передбачений Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України.  
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Обов’язок фіксувати нотаріальний процес має бути покладений на 

помічника нотаріуса. Для цього помічникові нотаріуса потрібно пройти 

необхідні курси з навчання технічної фіксації та отримати необхідний 

сертифікат. Також нотаріус на свій розсуд може запрошувати для участі у 

процесі фахівців підприємств, що здійснюють аудіо- або відеозапис.  

Ми пропонуємо таку процедуру фіксації:  

По-перше, обов’язковою умовою фіксації нотаріального процесу є 

попередження учасників нотаріального процесу перед початком провадження 

про фіксацію технічними засобами.  

По-друге, необхідна перевірка правильності показників і справності 

приладу, тестовий запис. Тестовий запис має зберігатися разом з основною 

фонограмою нотаріального процесу. Дані про результати перевірки вносяться 

до реєстру для реєстрації нотаріальних дій.  

По-третє, сама фіксація починається безпосередньо з початку здійснення 

нотаріального процесу. Впродовж процесу помічник нотаріуса або фахівець за 

допомогою спеціальної програми звукозапису проводить безперервну фіксацію 

ходу всього нотаріального процесу.  

По-четверте, після закінчення нотаріального процесу помічник нотаріуса 

прикріплює зроблений запис до матеріалів справи, яка зберігається у нотаріуса, 

при цьому в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій робиться відмітка про 

фіксацію нотаріального процесу і учасники процесу ставлять свій підпис. При 

цьому має бути створена архівна і робоча копія записів. 

Отже, як бачимо, автор у даній статті підняв досить важливе правове 

питання та вважає, що доцільно у перспективі запропонувати проект норм, які 

необхідно передбачити у Законі «Про нотаріат» щодо видів доказів у 

нотаріальному процесі. 
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Білозерська Є. Фіксація нотаріального процесу технічними засобами як одна із умов його достовірності 

Автор порушує досить важливе правове питання фіксації ходу нотаріального процесу технічними засобами, 

оскільки це слугує найбільш ефективним доказом того, що нотаріальна дія була вчинена з урахуванням усіх 

вимог діючого законодавства щодо процедури нотаріального провадження та доведення безспірності такої 

нотаріальної дії. Також автор пропонує проект норм, які необхідно передбачити у Законі «Про нотаріат» щодо 

видів доказів у нотаріальному процесі. 

Ключові слова: нотаріус, нотаріальний процес, технічні засоби. 

 

Билозерская Е. Фиксация нотариального процесса техническими средствами как одно из условий его 

достоверности 

Автор поднимает достаточно важный правовой вопрос фиксации хода нотариального процесса техническими 

средствами, поскольку это служит наиболее эффективным доказательством того, что нотариальное действие 

было совершено с учетом всех требований действующего законодательства относительно процедуры 

нотариального производства и доказывания бесспорности такого нотариального действия. Также автор 

предлагает проект норм, которые необходимо предусмотреть в Законе «О нотариате» относительно видов 

доказательств в нотариальном процессе.  

Ключевые слова: нотариус, нотариальный процесс, технические средства. 

 

Bilozerska Ye. Technical means for fixation of notarial attestation as one of conditions of its reliability. 

The author raises important legal issue of technical means for fixation in the process of notarial attestation, because it is 

the most effective evidence that notarization followed all requirements of acting legislation concerning the notarial 

attestation and demonstration of its incontestability. Also the author of the article proposes draft of provisions, which 

should be provided in the Law of Ukraine “On Notary” as to types of evidences in the process of notarization. 

Key words: notary, process of notarial attestation, technical means. 
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УДК 347.992(477.86):351.87 

Будь-яка державна структура, тим більше така гілка влади, як судова, має 

потребу в адмініструванні. У судовій системі разом із суддями працюють тисячі 

працівників апарату, без яких неможливе здійснення правосуддя. Це секретарі 

судового засідання, консультанти, спеціалісти, судові розпорядники та інші 

працівники, роботу яких очолює керівник апарату суду. Від злагодженої роботи 

апарату суду, професійної грамотності його працівників, дотримання ними 

етичних норм поведінки та трудової дисципліни залежить у цілому стан 

здійснення правосуддя, позитивний імідж судових установ, а тому питання 

судового адміністрування були й надалі залишатимуться актуальними.  

У зв’язку з реалізацією судової реформи, переходом суспільства до 

інформаційного та соціально-правовою спрямованістю нашої держави виникла 

потреба у зміні методів адміністрування суду. 

Слід також зазначити, що швидкий розвиток технологій у наш час вимагає 

систематизації процесів ведення діловодства та узгодження автоматизованих 

процесів, методів і форм підвищення кваліфікації працівників суду. 

Апеляційний суд Івано-Франківської області є пілотним судом, 

прогресивним у кадровій політиці, інформатизації, адмініструванні суду та 

стратегічному плануванні його діяльності. Так, апеляційний суд бере участь у 

багатьох міжнародних проектах та за їх сприяння активно використовує 

новітній світовий досвід, впроваджує у свою роботу нові прогресивні методики. 

Зокрема, за фінансової та матеріально-технічної підтримки Проекту USAID 

«Україна: верховенство права» в апеляційному суді впроваджено 
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автоматизовану систему ведення діловодства та проходження судових справ, 

що дало можливість підвищити ефективність управління діяльністю суду та 

продуктивність праці працівників суду. 

Апеляційний суд Івано-Франківської області активно задіяний у різних 

міжнародних проектах з реформування та вдосконалення організаційної 

структури роботи суду шляхом впровадження новітніх методик в організації 

ведення діловодства, а також управління апаратом. Судді та працівники апарату 

апеляційного суду беруть участь у програмах з обміну професійним досвідом та 

систематично підвищують свою кваліфікацію. 

З метою забезпечення виконання завдань, пов’язаних зі здійсненням 

правосуддя, покращенням організації діяльності суду, забезпечення єдності у 

визначенні посадових обов’язків працівників апарату апеляційного суду, у 2006 

році змінено організацію роботи суду. Відповідними наказами голови суду 

внесено зміни до штатного розпису суду, створено структурні підрозділи та 

визначено перелік посад кожного підрозділу. Змінений штатний розпис був 

затверджений Державною судовою адміністрацією України. Також змінено 

обсяг посадових обов’язків працівників апеляційного суду та основні вимоги 

щодо їх виконання шляхом затвердження положень про відділи, розподілу 

обов’язків між головою, заступниками голови та суддями, а також посадових 

інструкцій працівників апарату суду. 

Новий підхід до ведення кадрового діловодства 

Надання якісних судових послуг великою мірою залежить від створення 

ефективного порядку підбору та роботи з кадрами. Саме тому упродовж 

останніх років апеляційний суд Івано-Франківської області активно працює в 

напрямі удосконалення кадрової політики. Зокрема, нині всі новопризначені 

працівники апарату суду проходять курс програм орієнтації та адаптації, 

розроблених для того, щоб нові працівники розуміли, яку якість роботи та 

поведінку від них очікують і чому це важливо. Знайомляться з організацією 

роботи суду та його структурою, своїми посадовими обов’язками, колегами, 
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специфікою роботи, цілями, філософією, стилем управління, внутрішньою 

культурою колективу, особливістю судових послуг для громадян. 

Перший робочий день нового працівника – це завжди визначна подія, як у 

житті самої людини, так і в житті установи. Для того щоб початок трудової 

діяльності не був негативним спогадом, необхідно вчасно та правильно 

професійно орієнтувати працівника. 

У період орієнтації в нашому суді відбувається урочисте привітання 

новопризначених працівників колективом на загальних зборах, де їм 

вручаються інформаційні та нормативні пакети документів, вітальні листівки. 

Також відбувається урочисте прийняття Присяги державного службовця.  

Новопризначені працівники мають можливість ознайомитись зі своїм 

робочим місцем, приміщенням суду та колегами по роботі. У цей період 

проводиться настановча бесіда із головою суду щодо цінностей судової 

системи та значення суду для громади. Крім того, найкомпетентніші 

працівники апарату суду проводять для новачків ознайомчі лекції з приводу 

діяльності та організаційної структури суду, розподілу посадових обов’язків 

між працівниками, проходження документів у суді, міжособистісних взаємин у 

колективі тощо. 

Результатом добре спланованої та організованої орієнтації є всебічно 

поінформований та підготовлений для практичного виконання своїх посадових 

обов’язків працівник, який у подальшому працюватиме для досягнення єдиного 

результату в колективі. Ще одним позитивом орієнтації є налагодження 

психологічного мікроклімату та формування високої культури в колективі 

працівників суду. 

Після проведення орієнтації настає період проведення адаптації 

новопризначеного працівника, який триватиме 3 місяці. На період проведення 

адаптації наказом голови суду з числа найдосвідченіших працівників апарату 

призначається наставник, який координує не тільки професійний, а й особистий 

розвиток новопризначеного працівника, консультує його з питань, пов’язаних із 

функціональними обов’язками, ознайомлює зі звичаями та традиціями 

колективу. Наставник допомагає новому працівнику адаптуватися і 
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безперешкодно ввійти в колектив, а також розвивати і удосконалювати власні 

навички та досвід.  

Показником успішно проведеної адаптації є ефективна і якісна робота 

працівника, впевненість та позитивне ставлення до своєї посади й суду, 

мотивація та формування єдності з командою суду, бажання професійно рости 

на посаді. 

Програми заходів орієнтації та адаптації новопризначеного працівника 

покликані полегшити його пристосування до життя установи, саме від них 

залежить, наскільки професійним членом єдиної команди суду стане новий 

працівник, наскільки комфортно він почуватиметься у своєму новому 

колективі, наскільки буде мотивований та впевнений у своєму професіоналізмі 

та в підтримці колективу і керівника.  

Новітні підходи запроваджено в апеляційному суді і при проведенні 

щорічної оцінки виконання державними службовцями апеляційного суду 

покладених на них обов’язків та завдань. Так, при підготовчому періоді 

проведення щорічної оцінки відбувається зустріч державних службовців 

апарату суду з психологом, який пояснює їм необхідність проведення такої 

оцінки, розповідає про переваги об’єктивного самооцінювання, окреслює 

шляхи вирішення конфліктних ситуацій у колективі, а в подальшому – 

запобігає скороченню, послабленню психологічної напруги під час оцінювання. 

До проведення такої зустрічі також залучається працівник відділу кадрової 

роботи, який роз’яснює порядок проведення щорічної оцінки.  

Обговорення результатів оцінювання проводиться окремо з кожним 

працівником на співбесіді з керівником апарату апеляційного суду. Така 

співбесіда проходить у неформальній обстановці, має рекомендаційний та 

роз’яснювальний характер, під час неї окреслюються домовленості на 

наступний рік щодо виконання завдань, визначається необхідність підвищення 

кваліфікації. 

Зв’язки з громадськістю та засобами масової інформації 

У рамках покращення зв’язків із громадськістю з червня 2008 року по 

січень 2009 року в апеляційному суді Івано-Франківської області за участі 
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громадських організацій проведено опитування громадян, спрямоване на 

визначення оцінки рівня задоволеності громадян якістю окремих аспектів його 

роботи. В подальшому, у період з листопада по грудень 2009 року, відбувся 

другий етап цього опитування. Аналіз відповідей громадян та вироблені 

рекомендації сприяють вжиттю ефективних заходів для покращення роботи 

суду. Ми проаналізували роботу нашого суду очима громадськості і побачили, 

що ті речі, які є простими і зрозумілими для нас, як працівників суду, 

незрозумілі для більшості населення, наприклад: як написати клопотання, як 

ознайомитися з матеріалами справи, як вести себе в судовому засіданні, які 

права та обов’язки в судовому засіданні та в суді тощо. Таке незнання викликає 

невпевненість відвідувачів в собі і, як наслідок, – недовіру до суду. 

Керівництво апеляційного суду Івано-Франківської області приділяє 

значну увагу спілкуванню працівників апарату суду із громадянами, які з 

різних обставин перебувають у приміщенні суду. З цією метою в суді керівник 

апарату суду та психолог суду проводять численні бесіди із працівниками 

апарату, на яких роз’яснюють, як потрібно спілкуватися з відвідувачами суду, 

зважаючи на Правила поведінки працівника суду і неписані закони етики та 

психології за напрямами практичної конфліктології та правила спілкування із 

врахуванням особливостей людей різного віку, соціального стану, 

матеріального достатку. 

Особлива увага приділяється навчанню правил спілкування з 

відвідувачем, який явно демонструє намір конфліктувати. За наказом голови 

апеляційного суду Івано-Франківської області були затверджені Рекомендації 

по веденню прийому осіб, які схильні до створення конфліктних ситуацій. 

Постійне інформування громадськості про роботу суду здійснюється за 

допомогою всесвітньої комп’ютерної мережі Інтернет. На веб-сайті доступна й 

постійно оновлюється інформація за такими розділами: новини суду, 

керівництво, кадрові питання суду, справи, призначені до розгляду в суді тощо. 

Також у межах веб-сайту є доступ до Єдиного державного реєстру судових 
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рішень, де розміщено судові рішення апеляційного суду Івано-Франківської 

області та інших судів. 

Для забезпечення відкритості своєї діяльності апеляційний суд Івано-

Франківської області постійно співпрацює із засобами масової інформації, з 

цією метою в суді працює прес-секретар. Протягом останніх років у суді часто 

проводяться заходи з актуальних питань функціонування та розвитку судової 

системи на Івано-Франківщині, інформація про проведення яких постійно 

висвітлюється у друкованих та інтернет-виданнях, а також на телебаченні. 

Проводяться прямі ефіри за темами відправлення судочинства, на яких 

пояснюються основні причини затягування розгляду справ, даються 

рекомендації громадянам, як правильно будувати свою роботу із їхнім 

представником у судовому засіданні.  

Також із метою ознайомлення зі специфікою функціонування суду 

проводяться круглі столи із громадськими організаціями, зустрічі із 

студентськими колективами.  

Крім того, в суді працює інформаційний кіоск, яким можуть 

користуватися всі особи, що відвідують установу. В ньому кожен може 

переглянути та надіслати на свою електронну адресу інформацію про: справи, 

призначені до розгляду в апеляційному суді; структуру, функції підрозділів, 

історію та досягнення апеляційного суду; порядок оплати держмита та витрат з 

інформаційно-технічного забезпечення розгляду цивільних справ, а також 

відповідні рахунки; різноманітні оголошення тощо.  

Встановлення кіоску значно зекономило час працівників апарату суду, до 

яких щоденно звертаються сторони з метою отримання інформації щодо руху 

своєї справи або надання допомоги в написанні заяв чи клопотань.  

Судове адміністрування 

Судове адміністрування неможливе без чіткого керівництва і контролю, 

що здійснюється відповідним судовим лідером. Судові лідери визначають 

правильну тональність управління людськими ресурсами, коли їхнє управління 

судом є узгодженим і стратегічним, тобто коли існує бездоганний зв’язок між 
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управлінням оборотом справ, освітою, підготовкою та розвитком кадрових 

ресурсів, бюджетним плануванням та фінансуванням.  

Ефективне управління людськими ресурсами не тільки уможливлює 

ефективність виконавської діяльності, але й підвищує мораль, посилює в 

працівників почуття справедливості та власної гідності. 

Апеляційний суд Івано-Франківської області свою роботу зосереджує на 

ефективному управлінні, стратегічному баченні, яке віддзеркалює незмінні цілі 

діяльності та сферу відповідальності суду.  

Питання судового адміністрування посідають важливе місце в діяльності 

апеляційного суду Івано-Франківської області. В апеляційному суді 

розробляються та практично втілюються комплексні заходи, спрямовані на 

впровадження інноваційних методів, практик та підходів до організації роботи 

суду. 

В основу адміністрування суду закладені наступні етапи: 

• рекрутування та добір;  

• професійний розвиток, навчання;  

• управління досягненнями та ефективністю роботи;  

• дисциплінарні заходи та звільнення;  

• взаємини між працівниками на робочому місці;  

• управління змінами;  

• побудова команди та комунікації.  

З метою підбору якісних працівників в апеляційному суді реалізовуються 

новітні програми, зокрема адаптація, орієнтація, наставництво та інші. Вперше 

в Україні в апеляційному суді Івано-Франківської області запроваджено 

психологічне тестування кандидатів на посади.  

Для поширення позитивного досвіду апеляційного суду Івано-

Франківської області з питань судового адміністрування в місцевих судах 

Івано-Франківської області за підтримки проекту USAID «Україна: 

верховенство права» в січні 2010 року було проведено два семінари для голів 
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судів і керівників апаратів судів загальної юрисдикції Івано-Франківської 

області.  

На обох семінарах працівники апеляційного суду були залучені як 

викладачі, які пройшли навчальні тренінги, організовані Проектом USAID 

«Україна: верховенство права» у рамках партнерства з Державною судовою 

адміністрацією України та Академією суддів України. Під час семінарів голови 

та керівники апаратів судів ознайомились з основними положеннями та 

принципами побудови ефективної кадрової політики в суді, розглянули сучасну 

практику управління персоналом суду на прикладах міжнародного досвіду, 

ознайомились з роботою апеляційного суду Івано-Франківської області.  

Після проходження семінарів більшість учасників висловили бажання та 

готовність розпочати процес формування нового підходу до роботи з 

людськими ресурсами в системі ефективного судового адміністрування та 

приєднатися до громадських ініціатив зі сприяння розвитку професійного 

судового адміністрування в Україні. 

За останні роки в роботі апеляційного суду Івано-Франківської області 

відбулись значні зрушення, зокрема: 

- змінено організаційну структуру; 

- введено посаду психолога; 

- затверджено розподіл обов’язків між головою суду, його заступниками 

та суддями; 

- визначено новий обсяг посадових обов’язків для працівників апарату 

суду; 

- впроваджено систему електронного документообігу, в якій, окрім 

ведення загального діловодства суду, здійснюється автоматизований 

розподіл справ, що надійшли для розгляду в суді, за принципом 

випадковості, а також забезпечується повне надсилання судових 

рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень; 

- вдосконалено кадрову політику, зокрема впроваджено процеси 

орієнтації та адаптації новопризначених працівників; 
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- змінено процес управління людськими ресурсами; 

- у приміщенні суду встановлено інформаційні кіоски, за допомогою 

яких громадяни можуть отримати різноманітну інформацію про 

роботу суду та перенаправити її за допомогою засобів інтернет-

зв’язку; 

- на базі суду двічі проведено опитування громадян, спрямоване на 

визначення оцінки рівня задоволеності громадян якістю окремих 

аспектів його роботи; 

- в суді діє спеціально облаштована кімната для допиту свідків, 

потерпілих та обвинувачених, які пішли на співпрацю з 

правоохоронними органами, але через залякування чи інші обставини 

не бажають давати свідчення; 

- працівники суду часто беруть участь у різноманітних заходах як 

доповідачі, слухачі та як підготовлені викладачі проводять тренінги 

тощо. 

Ці та інші здобутки, які ми досягли сьогодні, не тільки значно підвищили якість 

та оперативність надання судових послуг, але й стали поштовхом для 

подальшого розвитку установи та відповідного підвищення довіри 

громадськості до діяльності суду. 
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Рішення Вищої ради юстиції від 7 червня 2010 року № 460/0/15-10 

УКРАЇНА 

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ 

РІШЕННЯ 

від 7 червня 2010 р. № 406/0/15-10 

  

 

 

 

Про внесення Президенту України 

подання про звільнення Особа_1 

з посади судді Носівського районного 

суду Чернігівської області за порушення присяги 

 

Вища рада юстиції у складі: Колесниченка В.М. – головуючого,    

Бондика В.А., Висоцького В.І., Завальнюка В.В., Ізовітової Л.П.,         

Кравченка К.Т., Кудрявцева В.В., Кузьміна P.P., Лавриновича О.В., Палій В.М., 

Портнова A.B., Пшонки В.П., Сафулька С.Ф., Шаповала В.М., розглянувши 

пропозицію члена Вищої ради юстиції Кудрявцева B.B. від 24 квітня 2008 року, 

матеріали перевірки, проведеної членом Вищої ради юстиції Кудрявцевим В.В. 

за вказаною пропозицією, а також подання Міністра юстиції України, члена 

Вищої ради юстиції Оніщука М.В. від 29 травня 2008 року, щодо наявності 

підстав для звільнення Особа_1 з посади судді Носівського районного суду 

Чернігівської області за порушення присяги, 

 

встановила: 

 

Особа_1, 1976 року народження, Указом Президента України від 12 січня 

2007 року призначений на посаду судді Носівського районного суду 
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Чернігівської області строком на п’ять років, стаж роботи суддею становить     

3 роки, має п’ятий кваліфікаційний клас судді. 

До Вищої ради юстиції 7 травня 2008 року надійшла пропозиція члена 

Вищої ради юстиції Кудрявцева B.B. від 24 квітня 2008 року про прийняття 

подання про звільнення Особа_1 з посади судді Носівського районного суду 

Чернігівської області, за результатами перевірки якої член Вищої ради юстиції 

Кудрявцев B.B. склав довідку від 27 червня 2008 року. 

Крім того, до Вищої ради юстиції 3 червня 2008 року надійшло подання 

Міністра юстиції України, члена Вищої ради юстиції Оніщука М.В. від            

29 травня 2008 року про внесення подання про звільнення Особа_1 з посади 

судді Носівського районного суду Чернігівської області. 

У вищезазначених документах йшлося про порушення, допущені суддею 

Особа_1 при розгляді цивільної справи за позовом Особа_2 до Міністерства 

охорони здоров’я України, Державної акціонерної компанії «Держмедпром» 

(яка була перейменована в Державну акціонерну компанію «Укрмедпром») про 

поновлення на роботі, зокрема, прийняття до розгляду цієї справи з 

порушенням правил територіальної підсудності та при постановленні ухвали 

про вжиття заходів забезпечення позову по даній справі, які, на думку членів 

Вищої ради юстиції Кудрявцева В.В. та Оніщука М.В., свідчать про порушення 

суддею присяги та є підставою для його звільнення з посади. 

Зокрема, в пропозиції члена Вищої ради юстиції Кудрявцева В.В. було 

вказано на порушення суддею Особа_1 вимог статті 109 Цивільного 

процесуального кодексу України щодо пред’явлення позову до юридичної 

особи за місцем її знаходження. В разі пред’явлення позову, що виникає з 

трудових правовідносин, який може бути пред’явлений і за місцем проживання 

позивача, місце проживання повинно бути визначено відповідно до вимог 

Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання 

в Україні», в той час як у зазначеній справі місце проживання позивача не було 

належним чином підтверджене. Ухвала про забезпечення позову від 22 лютого 

2008 року у зазначеній справі була постановлена з порушенням вимог         
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статті 152 Цивільного процесуального кодексу України щодо співмірності 

заходів забезпечення позову з заявленими позовними вимогами, трудових прав 

Особа_3, призначеного головою виконавчого правління ДАК «Укрмедпром», 

постанови Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 року № 9 

«Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства 

при розгляді заяв про забезпечення позову». Крім того, внаслідок 

постановления ухвали про забезпечення позову державі Україна були заподіяні 

збитки у розмірі 57 187 905 гривень шляхом незаконного відчуження 

належного державі пакету акцій ЗАТ «Індар» (70,7016 % статутного фонду). 

Про порушення суддею статей 109, 121, 152 Цивільного процесуального 

кодексу України, внаслідок чого було незаконно відчужено належний державі 

пакет акцій ЗАТ «Індар», було зазначено в поданні Міністра юстиції України, 

члена Вищої ради юстиції Оніщука М.В. Член Вищої ради юстиції            

Оніщук М.В. в поданні, а член Вищої ради юстиції Кудрявцев В.В. в довідці, 

складеній за наслідками проведеної перевірки, вказали, що за цим фактом 

Службою безпеки України були порушені кримінальні справи. 

Під час перевірки обставин, викладених у пропозиції члена Вищої ради 

юстиції Кудрявцева В.В., до якої було долучено також подання Міністра 

юстиції України, члена Вищої ради юстиції Оніщука М.В., проведеної членом 

Вищої ради юстиції Кудрявцевим В.В. за дорученням Голови Вищої ради 

юстиції Ізовітової Л.П. № 72/0/4-08 від 14 травня 2008 року, член Вищої ради 

юстиції Кудрявцев В.В. дійшов висновку про наявність підстав для звільнення 

Особа_1 з посади судді Носівського районного суду Чернігівської області за 

порушення присяги, що підтверджується відповідною довідкою. 

Вивчивши матеріали перевірки, заслухавши доповідача – члена Вищої 

ради юстиції Кудрявцева В.В., Вища рада юстиції вважає, що пропозиції членів 

Вищої ради юстиції Кудрявцева В.В. та Оніщука М.В. підлягають задоволенню, 

з огляду на таке. 

До Носівського районного суду Чернігівської області надійшла позовна 

заява від Особа_2 до Міністерства охорони здоров’я України (далі по тексту – 
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МОЗ України), Державної акціонерної компанії «Держмедпром» (яка була 

перейменована в Державну акціонерну компанію «Укрмедпром» (далі по тексту 

– ДАК «Укрмедпром»)) про поновлення на роботі. 

В цій позовній заяві, підписаній представником позивача Особа_4, було 

зазначено, що 28 листопада 2006 року позивача Особа_2 було призначено на 

посаду генерального директора Державної акціонерної компанії 

«Держмедпром» (далі по тексту – ДАК «Держмедпром») на підставі наказу 

МОЗ України № 230-о від 28 листопада 2006 року. 28 листопада між позивачем 

та МОЗ України було укладено контракт. ДАК «Держмедпром» була утворена 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про подальше 

реформування медичної та мікробіологічної промисловості» № 897 від 5 червня 

2000 року. Позивачеві 12 лютого 2008 року стало відомо, що згідно з наказом 

МОЗ України № 25-о від 12 лютого 2008 року «Про внесення змін до статутних 

документів ДАК «Держмедпром» його було усунуто від виконання обов’язків 

генерального директора ДАК «Держмедпром» у зв’язку з ліквідацією 

одноособового виконавчого органу у формі генерального директора ДАК 

«Держмедпром». 

Наказом МОЗ України № 25-о від 12 лютого 2008 року було передбачено 

також: 

- змінити назву ДАК «Держмедпром» на «Укрмедпром» (п. 1); 

- ліквідувати одноособовий виконавчий орган у формі генерального 

директора ДАК «Держмедпром» та утворити у структурі ДАК «Укрмедпром» 

колегіальний виконавчий орган – виконавче правління (п. 2); 

- призначити головою виконавчого правління ДАК «Укрмедпром» 

Особа_3 на умовах контракту (п. 4); 

- затвердити нову редакцію статуту ДАК «Укрмедпром» (п. 7). 

Таким чином, на думку позивача, його фактично було звільнено з посади 

генерального директора ДАК «Держмедпром» на підставі зазначеного наказу 

МОЗ України. Таке звільнення позивач вважав незаконним. 

В своїй позовній заяві позивач просив: 
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- визнати незаконним звільнення (усунення) Особа_2 з посади 

генерального директора ДАК «Держмедпром»; 

- скасувати наказ МОЗ України № 25-о від 12 лютого 2008 року; 

- визнати недійсними зміни до статуту ДАК «Держмедпром» в частині 

зміни назви ДАК «Держмедпром» на «Укрмедпром» та утворення 

колегіального виконавчого органу – виконавчого правління; 

- поновити Особа_2 на посаді генерального директора ДАК 

«Держмедпром». 

Суддею Особа_1 22 лютого 2008 року постановлена ухвала про відкриття 

провадження у справі і призначення попереднього судового засідання на         

11 березня 2008 року. 

Відкриваючи провадження, суддя Особа_1 допустив порушення         

статті 110 Цивільного процесуального кодексу України, відповідно до якої 

позови, які виникають із трудових правовідносин, можуть пред’являтися за 

місцем проживання позивача. 

Проте місце проживання особи повинно визначатись відповідно до вимог 

Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання 

в Україні». Згідно з приписами статті 6 цього Закону особи, що перебувають 

більше одного місяця за межами адміністративно-територіальної одиниці, в 

якій зареєстроване їх місце проживання, і які, зокрема, беруть участь у 

судовому процесі в будь-якій якості, зобов’язані зареєструвати місце 

перебування. Реєстрація місця перебування здійснюється відповідно до      

статей 8, 9, 11 Закону відповідним органом спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з питань реєстрації. 

З матеріалів справи вбачається, що позивач при зверненні з позовом до 

суду підтвердив своє місце проживання у м. Носівці Чернігівської області лише 

копією договору оренди житлового приміщення від 4 січня 2008 року, яка 

відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні» не є належним підтвердженням проживання 

(перебування) Особа_2 в цьому населеному пункті. При цьому звертає на себе 
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увагу та обставина, що договір укладений 4 січня 2008 року, в той час як позов 

пред’явлений 22 лютого 2008 року, а строк оренди квартири відповідно до умов 

цього договору складає лише чотири місяці. 

Вищою радою юстиції також встановлено, що зазначена цивільна справа 

самим суддею Особа_1 на підставі ухвали від 26 червня 2008 року була 

передана на розгляд до Ірпінського міського суду Київської області. Так, в 

ухвалі зазначено, що по справі 2 квітня 2008 року було проведено попереднє 

судове засідання, однак до цього часу з різних причин справа по суті не 

розглядалася. З копій довіреностей, наданих представниками позивача Особа_4 

та Особа_5, вбачається, що Особа_2 мешкає по вул. ІІІ-го Інтернаціоналу, 107, 

кв. 22 у м. Ірпінь Київської області. Крім того, представником позивача суду 

надано копію листка непрацездатності серії ААШ № 020946, виданого 

Ірпінською міською поліклінікою, що підтверджує лікування останнього за 

місцем проживання. Даних про дійсне місце проживання або реєстрацію 

Особа_2 в м. Носівка в суді ніякими доказами не підтверджено. Судом 

достовірно встановлено, що провадження у справі було відкрито з порушенням 

правил підсудності. Прокурором, який брав участь у справі як представник 

відповідача МОЗ України, було заявлено клопотання про направлення справи 

за підсудністю за місцем дійсного проживання позивача Особа_2. 

З матеріалів справи вбачається також, що довіреність Особи_2 Особі_4, в 

якій зазначено місце проживання Особа_2 (вул. ІІІ-го Інтернаціоналу, 107,      

кв. 22 у м. Ірпінь Київської області) надана до суду разом з позовною заявою та 

заявою про вжиття заходів забезпечення позову 22 лютого 2008 року, а 

представник Особа_5 на підставі довіреності Особа_2, в якій зазначена така ж 

адреса Особа_2, брав участь у попередньому засіданні по справі 2 квітня 2008 

року. 

Зважаючи на відсутність документів, що належним чином засвідчують 

місце проживання (перебування) позивача, відповідно до частини першої  

статті 121 Цивільного процесуального кодексу України, суддя Особа_1 повинен 

був залишити заяву без руху. 
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Проте всупереч зазначеним вимогам закону суддя Особа_1 не тільки 

відкрив провадження у справі, але й 22 лютого 2008 року постановив ухвалу, 

якою вжив заходів до забезпечення позову, порушивши при цьому вимоги 

чинного законодавства щодо правил застосування заходів до забезпечення 

позову. 

Зазначеною ухвалою про забезпечення позову від 22 лютого 2008 року: 

- зупинено дію наказу МОЗ України № 25-о від 12 лютого 2008 року; 

- заборонено Відкритому акціонерному товариству «Мегабанк» вносити 

зміни стосовно найменування власника рахунку у цінних паперах № 390600, що 

відкритий на ім’я ДАК «Держмедпром», та стосовно розпорядника рахунку в 

цінних паперах № 390600, що відкритий на ім’я ДАК «Держмедпром»; 

- заборонено Відкритому акціонерному товариству «Перший 

Інвестиційний банк» вносити зміни стосовно найменування власника рахунку у 

цінних паперах № 003044, що відкритий на ім’я ДАК «Держмедпром», та 

стосовно розпорядника рахунку в цінних паперах № 003044, що відкритий на 

ім’я ДАК «Держмедпром»; 

- заборонено МОЗ України вносити (затверджувати) зміни та/або 

доповнення до статуту або викладати (затверджувати) в новій редакції статут 

ДАК «Держмедпром», вносити (затверджувати) зміни та/або доповнення до 

статуту або викладати (затверджувати) в новій редакції статут ДАК 

«Укрмедпром»; здійснювати державну реєстрацію змін та/або доповнень до 

статуту або нової редакції статуту ДАК «Держмедпром», здійснювати 

державну реєстрацію змін та/або доповнень до статуту або нової редакції 

статуту ДАК «Укрмедпром»; 

- заборонено голові виконавчого правління ДАК «Укрмедпром» Особа_3 

здійснювати будь-які дії щодо державної реєстрації змін та/або доповнень до 

статуту або нової редакції статуту ДАК «Держмедпром», державної реєстрації 

змін та/або доповнень до статуту або нової редакції статуту ДАК 

«Укрмедпром»; 
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- заборонено державному реєстратору, зокрема, але не виключно, 

Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації, здійснювати 

державну реєстрацію змін та/або доповнень до статуту або нової редакції 

статуту ДАК «Держмедпром»; здійснювати державну реєстрацію змін та/або 

доповнень до статуту або нової редакції статуту ДАК «Укрмедпром». 

Відповідно до вимог частини третьої статті 152 Цивільного 

процесуального кодексу України види забезпечення позову мають бути 

співмірними із заявленими позивачем вимогами. 

З матеріалів справи вбачається, що вказаний принцип співмірності 

суддею Особа_1 у згаданій ухвалі було порушено. 

Так, зі змісту позовної заяви Особа_2 слідує, що його предметом є вимога 

про поновлення на роботі. Водночас суддя Особа_1 вжив заходів до 

забезпечення позову, які взагалі не стосувалися вказаних вимог. Зокрема, 

суддею зупинено пункти наказу МОЗ України № 25-о від 12 лютого 2008 року 

щодо зміни назви ДАК «Держмедпром» на ДАК «Укрмедпром», затвердження 

нової редакції статуту ДАК «Укрмедпром», здійснення її державної реєстрації 

та вжиття інших заходів організаційного характеру. 

Забезпечуючи у такий спосіб позов, суддя Особа_1 не тільки застосував 

невідповідні позовним вимогам заходи забезпечення, а також безпідставно та 

неправомірно обмежив права МОЗ України на здійснення законної діяльності 

по управлінню підприємством, яке перебуває у його віданні. 

Крім того, зупинивши дію наказу МОЗ України № 25-о від 12 лютого 

2008 року, суддя Особа_1 проігнорував той факт, що цей акт містить 9 пунктів, 

із яких лише один стосується звільнення позивача. Також суддя Особа_1 

безпідставно не врахував, що четвертим пунктом цього наказу передбачено 

призначення головою виконавчого правління ДАК «Укрмедпром» Особа_3, у 

зв’язку з чим, постановляючи зазначену ухвалу, суддя порушив трудові права 

цієї особи. 

Верховний Суд України у пунктах 4, 5 постанови Пленуму Верховного 

Суду України від 22 грудня 2006 року № 9 «Про практику застосування судами 
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цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення 

позову» звернув увагу судів на те, що, вирішуючи питання про забезпечення 

позову, суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, 

права яких можуть бути порушені у зв’язку із застосуванням відповідних 

заходів. При цьому Верховний Суд України чітко визначив, що у справах про 

захист трудових чи корпоративних прав не допускається забезпечення позову 

шляхом зупинення дії рішення про звільнення позивача з роботи та 

зобов’язання відповідача й інших осіб не чинити перешкод позивачеві у 

виконанні ним своїх попередніх трудових обов’язків, оскільки таким чином 

фактично ухвалюється рішення без розгляду справи по суті. 

Згідно з приписами статті 210 Цивільного процесуального кодексу 

України та пунктів 1, 2, 7 постанови Пленуму Верховного Суду України від    

22 грудня 2006 року № 9 «Про практику застосування судами цивільного 

процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» 

ухвала про забезпечення позову певним видом забезпечення має бути 

мотивованою. 

Всупереч вказаним вимогам законодавства у згаданій ухвалі суддя 

Особа_1 не мотивував, за яких підстав він дійшов висновку про те, що 

невжиття зазначених заходів може утруднити чи зробити неможливим 

виконання рішення суду. 

У період дії винесеної суддею Особа_1 ухвали про забезпечення позову 

звільнений наказом МОЗ України від 12 лютого 2008 року № 25-о генеральний 

директор ДАК «Держмедпром» Особа_2, незаконно використовуючи службові 

повноваження генерального директора, відчужив третій особі, а саме компанії 

«Gerist Invest Limited)) (Великобританія) належні державі на праві власності    

11 437 581 акцій ЗАТ «Індар» (70,7016 % статутного фонду), які згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України № 897 від 5 червня 2000 року були 

передані до статутного фонду ДАК «Держмедпром». У подальшому, 14 березня 

2008 року, 11 437 581 зазначена акція (70,7016 % статутного фонду), що 

належали державі, за договором дарування переказано офшорній компанії 
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«Storke Holding Limited)) (Беліз) на відкритий у той же день у ВАТ «Перший 

інвестиційний банк» рахунок у цінних паперах № 003123, а 17 березня 2008 

року, відповідно до договору застави, який підписаний між компанією «Storke 

Holding Limited)) та ЗАТ КБ «Російський Міжнародний Банк», передано 

останньому в заставу. 

Зазначеними діями Особа_2 державі було нанесено збитків у розмірі      

57 187 905 гривень. 

З матеріалів цієї цивільної справи вбачається також, що від представника 

МОЗ України 25 березня 2008 року надійшла письмова заява від 4 березня 2008 

року про скасування заходів забезпечення позову. Представник відповідача 

обґрунтував свою заяву тим, що судом були неповно з’ясовані всі обставини 

справи. Зокрема, як вбачається з описової частини оскаржуваної ухвали, 

виконання наказу МОЗ України від 12 лютого 2008 року № 25-о до ухвалення 

рішення по даній справі може мати як наслідок незаконне звільнення позивача 

(Особа_2) з займаної посади генерального директора ДАК «Держмедпром» та 

наступне неправомірне призначення іншої особи на посаду голови виконавчого 

правління ДАК «Укрмедпром». Таким чином, мова йде про трудовий спір між 

Особа_2 та МОЗ України. Проаналізувавши наказ МОЗ України від 12 лютого 

2008 року № 25-о, очевидно, що, видаючи оскаржуваний наказ, МОЗ України 

діяв як суб’єкт владних повноважень, а отже вирішення справ про зупинення дії 

наказу центрального органу виконавчої влади та його скасування віднесено до 

компетенції адміністративного судочинства. 

Відповідно до частини першої статті 17 Кодексу адміністративного 

судочинства України, компетенція адміністративних судів поширюється на 

спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо 

оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів 

індивідуальної дії), дій чи бездіяльності. 

Також представник Міністерства охорони здоров’я України зазначив, що 

ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 25 лютого 2008 року 

відкрито провадження по адміністративній справі № 3/660 за позовом Особа_2 
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до Міністерства охорони здоров’я України про скасування наказу МОЗ України 

№ 25-о від 12 лютого 2008 року. 

Розглянувши цю заяву представника Міністерства охорони здоров’я 

України, суддя Особа_1 своєю ухвалою від 25 березня 2008 року скасував 

ухвалу про забезпечення позову від 22 лютого 2008 року. 

З матеріалів цивільної справи вбачається також, що ухвалою Ірпінського 

міського суду Київської області (суддя Линник В.Я) від 22 вересня 2008 року 

позовну заяву Особа_2 до Міністерства охорони здоров’я України, Державної 

акціонерної компанії «Держмедпром» (яка була перейменована в Державну 

акціонерну компанію «Укрмедпром») про поновлення на роботі залишено без 

розгляду, оскільки у судові засідання, призначені на 4 та 22 вересня 2008 року, 

позивач не з’явився, про причини своєї неявки суду не повідомив, про час та 

місце розгляду справи повідомлений належним чином. 

У своїх поясненнях члену Вищої ради юстиції Кудрявцеву В.В. суддя 

Особа_1 зазначив, що цивільна справа за позовом Особа_2 до Міністерства 

охорони здоров’я України, Державної акціонерної компанії «Держмедпром» 

(яка була перейменована в Державну акціонерну компанію «Укрмедпром») про 

поновлення на роботі була оформлена відповідно до вимог, встановлених 

Цивільним процесуальним кодексом України. Відповідно до частини першої 

статті 110 Цивільного процесуального кодексу України позови, що виникають з 

трудових правовідносин, можуть пред’являтися також за місцем проживання 

позивача. Оскільки у позовній заяві було зазначено місце проживання позивача 

по вул. Центральній 47-б, кв. 12 у м. Носівка Чернігівської області, суддею це 

було сприйняте як місце проживання позивача. В додатках до позовної заяви 

ксерокопії паспорта із зазначенням місця реєстрації позивача надано не було. 

Суддя зазначає, що договору оренди житла у приватної особи було достатньо 

для підтвердження проживання позивача у м. Носівка Чернігівської області, 

тому питання підсудності справи не викликало сумнівів. Що стосується 

постановлення ухвали про вжиття заходів забезпечення позову, то всі вимоги 

статті 151 Цивільного процесуального кодексу України були дотримані і 
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підстав для повернення заяви позивачу не було. Відповідно до частини третьої 

статті 151 Цивільного процесуального кодексу України забезпечення позову 

допускається на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів 

забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення 

суду. Стаття 152 Цивільного процесуального кодексу України передбачає, що 

позов забезпечується забороною вчиняти певні дії, встановленням обов’язку 

вчинити певні дії. У разі необхідності судом можуть бути застосовані інші види 

забезпечення позову. Суд може застосувати кілька видів забезпечення позову. 

Види забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем 

вимогами. З матеріалів справи вбачалося, що МОЗ України було видано наказ, 

яким перейменовано Державну акціонерну компанію «Держмедпром» у 

Державну акціонерну компанію «Укрмедпром» і, таким чином, позивача було 

звільнено з посади керівника згаданої компанії. Подальші дії по перереєстрації 

Державної акціонерної компанії «Держмедпром», на думку судді, дійсно могли 

призвести до того, що у разі поновлення Особа_2 на роботі, посади, з якої його 

було звільнено, вже не існуватиме, і виконати рішення суду буде неможливо. За 

таких умов забезпечення позову було можливим і співмірним. Після 

ознайомлення з публікацією та з листом МОЗ України про те, що подібна 

справа за позовом Особа_2 є в провадженні Окружного адміністративного суду 

м. Києва, 25 березня 2008 року вказана ухвала про забезпечення позову від      

22 лютого 2008 року була скасована. Ухвалою апеляційного суду Чернігівської 

області від 20 травня 2008 року ухвала про скасування заходів забезпечення 

позову залишена без змін, тому посилання у пропозиції на умисне грубе 

порушення законів та їх ігнорування суддя Особа_1 вважає безпідставним. 

Однак такі пояснення судді Особа_1 не спростовують висновків Вищої 

ради юстиції про допущені ним порушення. 

Зокрема, не спростовують висновків Вищої ради юстиції щодо 

порушення суддею вимог статті 110 Цивільного процесуального кодексу 

України пояснення судді про те, що достатнім доказом місця проживання 

позивача у м. Носівці Чернігівської області був договір оренди житла у 
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приватної особи, оскільки в матеріалах справи відсутні підтвердження 

реєстрації місця перебування позивача у зазначеному населеному пункті в 

порядку, встановленому Законом України «Про свободу пересування і вільний 

вибір місця проживання в Україні». Крім того, копія довіреності позивача 

Особа_2 представнику Особа_4, яка була долучена до позовної заяви, також 

свідчила про проживання позивача у м. Ірпені Київської області. На порушення 

зазначеної норми закону вказує також і та обставина, що сам суддя на підставі 

винесеної ним ухвали від 26 червня 2008 року передав справу за підсудністю до 

Ірпінського районного суду Київської області. 

Щодо посилань судді на відсутність порушення закону при винесенні 

ухвали про забезпечення позову, а саме відповідність заяви про забезпечення 

позову вимогам статті 151 Цивільного процесуального кодексу України, 

наявність підстав для вжиття заходів забезпечення позову та їх відповідність 

заявленим позовним вимогам в зв’язку з необхідністю забезпечення виконання 

в майбутньому рішення суду про поновлення Особа_2 на посаді генерального 

директора ДАК «Держмедпром», яка буде ліквідована, також слід зазначити, 

що вони не спростовують висновків Вищої ради юстиції про невідповідність 

видів забезпечення позову заявленим позовним вимогам, відсутність належного 

обґрунтування необхідності вжиття заходів забезпечення позову та порушення 

при винесенні ухвали прав МОЗ України щодо управління підприємством, яке 

перебуває в його віданні, та трудових прав Особа_3. 

Згідно зі статтею 129 Конституції України однією з основних засад 

судочинства є законність. 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про статус суддів» судді 

зобов’язані при здійсненні правосуддя додержуватися Конституції та законів 

України, забезпечувати повний, всебічний та об’єктивний розгляд судових 

справ, не допускати вчинків та будь-яких дій, що порочать звання судді і 

можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та 

незалежності. 
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Вища рада юстиції дійшла висновку, що суддя Особа_1 при здійсненні 

судочинства проявив несумлінність, безвідповідально поставився до своїх 

службових обов’язків, проігнорував вимоги закону, внаслідок чого прийняв до 

розгляду позовну заяву з порушенням норм щодо територіальної підсудності і 

постановив незаконну ухвалу про забезпечення позову, що свідчить про 

порушення ним присяги судді. 

Враховуючи викладене, Вища рада юстиції, керуючись статтями 27, 30, 

32 Закону України «Про Вищу раду юстиції», пунктом 5 частини п’ятої      

статті 126 Конституції України, підпунктом «а» пункту 4 § 3.3, § 4.3.2 

Регламенту Вищої ради юстиції, 

вирішила: 

 

внести подання Президенту України про звільнення Особа_1 з посади 

судді Носівського районного суду Чернігівської області за порушення присяги. 

 

Голова Вищої ради юстиції       В.М. Колесниченко 
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