
Зі швидкістю грибів після добро-
го дощу з’являються проекти актів, 
спрямованих на імплементацію за-
кону про внесення змін до Консти-
туції України в частині правосуддя. 
Ще не оприлюднений кінцевий текст 
закону про судоустрій, підтриманий 
менше ніж за годину й у першому, й 
у другому читанні, а реформатори 
продовжують набирати обертів. Так, 
лише нещодавно була проанонсова-
на необхідність написання проекту 
закону про Вищу раду правосуддя, і 
ось текст документу не лише створе-
ний, а й обговорений усіма зацікав-
леними суб’єктами. Не вирішеними 
залишились кілька аспектів, які були 
розглянуті 23.06.2016 р. Радою з пи-
тань судової реформи при Президен-
тові України. Традиційно головував 
на зібранні заступник Глави Адміні-
страції Президента Олексій Філатов.

Розпочала дискусію голова Ради 
суддів України Валентина Сімоненко 
з того, що запропонувала до повно-
важень ВРП із вжиття заходів стосов-
но забезпечення незалежності судів 

(п. 8 ст. 3 Проекту) додати підтри-
мання авторитету судової влади. Ця 
пропозиція припала до душі кільком 
присутнім, які до повноважень ВРП 
приплюсували ще й забезпечення 
безпеки судів. 

Однак, якщо з авторитетом пого-
дилась більшість учасників, то без-
пека видалась їм зайвою. «Безпека 
є однією з ознак незалежності судів і 
від окремого зазначення у законі во-
на не посилиться», – зазначив голова 
Вищого господарського суду України 
Богдан Львов. Відтак, п. 8 скоріш за 
все буде викладений у наступній ре-
дакції: «вживає заходів щодо забез-
печення незалежності судів та під-
тримання авторитету правосуддя».

Далі пані Сімоненко привернула 
увагу законотворців до п. 17 ст. 3, 
в якому йдеться про те, що ВРП по-
годжує перерозподіл бюджетних 
видатків між судами (крім Верхов-
ного Суду). Голова РСУ зауважила, 
що ВРП має лише визначати прави-
ла перерозподілу, які повинні бути 
стандартними для всіх судів. А ось 

займатись перерозподілом слід роз-
порядникові коштів, що дозволить 
оперативно керувати фінансами у 
разі виникнення надзвичайних си-
туацій. «Якщо роль ВРП стратегічна, 
вона не має здійснювати функції 
розпорядника коштів», – переконана 
В. Сімоненко.

Концептуальних заперечень з 
цього приводу не пролунало, однак 
голова Державної судової адміні-
страції України Зеновій Холоднюк 
запевнив, що якщо ВРП засідатиме 
щотижня, то проблеми з погоджен-
ням з нею перерозподілу коштів не 
буде. Хоча було б добре взагалі від-
мовитися від перерозподілу та за-
провадити резервний фонд, з якого 
погашалися б надзвичайні витрати 
(на чому наголосив голова Верхов-
ного Суду України Ярослав Рома-
нюк). Однак ні в попередньому, ні в 
новому законі про судоустрій такий 
фонд не передбачений, тому редак-
цію норми вирішили не змінювати.

Продовження на стор. 4

№27-28 (525-526) 05 липня 2016 рокуТЕМА НОМЕРА: АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

www.yur-gazeta.com

Від юстиції до справедливості

Подія

Юрій БАУЛІН:
Якщо ми не напишемо 

закон, його напишуть 

за нас

стор. 50

Актуально

Подія

Закон «Про захист 

економічної конкуренції»: 

необмежені можливості 

для корупції?

стор. 48

Змінено вимоги 
щодо імпорту 
продукції в Єгипет

Міністерство торгівлі та про-
мисловості Арабської Республіки 
Єгипет прийняло «Рішення щодо 
поправок до регулюючих правил 
реєстрації підприємств, що експор-
тують свою продукцію до Араб-
ської Республіки Єгипет» №43 від 
2016 р. (далі – Рішення). 

Рішення передбачає формуван-
ня реєстру компаній, що можуть 
імпортувати свою продукцію в 
Арабську Республіку Єгипет.
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Interlegal захистила інтереси замовника 
за контрактом на виробництво 
та постачання спецобладнання

До компанії Interlegal звернувся 
постійний клієнт (компанія, яка 
реалізує масштабний будівельний 
проект поза межами України) із 
запитом щодо захисту інтересів за 
договором постачання спеціалізо-
ваного обладнання. Договір поста-
чання був укладений з метою будів-
ництва та, з огляду на узгоджений 
графік виконання будівельних ро-
біт, жорстко регламентував термін 
виробництва й постачання спеціа-
лізованого обладнання.

Однак обладнання не було по-
ставлено в узгоджені терміни. До 
того ж, отримавши вимогу покупця 
про виконання зобов’язань з поста-
чання, постачальник заявив про 
ліквідацію компанії.

Спеціалістами Interlegal був роз-
роблений комплексний план. За-
хист інтересів Клієнта здійснював-
ся одразу в декількох напрямках. 
Так, в інтересах клієнта боржни-
ку було надіслано повідомлення 
про визнання у якості кредитора, 
а згодом був заявлений позов про 

визнання вимог у примусовому 
порядку.

Наступним етапом захисту було 
надання позову про стягнення су-
ми авансового платежу та нарахо-
ваних штрафних санкцій.

Боржник повністю заперечував 
свою відповідальність, посилаю-
чись на те, що з моменту здійснен-
ня авансової сплати до моменту 
зарахування грошових коштів ва-
люта України дуже знецінилась, 
внаслідок чого постачальник був 
позбавлений можливості закупи-
ти необхідні для виробництва ма-
теріали. Неправильно трактуючи 
положення Договору постачання, 
боржник наполягав на тому, що 
зміна курсу валют повинна бути 
врахована при сплаті товару. Від-
повідно, повна сплата в узгоджені 
терміни не здійснена, а значить зо-
бов’язання з постачання відсутнє.

У процесі розгляду спору 
Interlegal довів наполегливість до-
казів контрагента та обґрунтова-
ність вимоги покупця. За резуль-
татами розгляду справи судом 
винесено рішення про повне по-
вернення суми авансу. Над спра-
вою працювала юрист Interlegal 
Карина Горова.

®

®

IFLR1000 2016 рекомендує AEQUO 
у сфері енергетики та інфраструктури

Згідно з нещодавно опублікова-
ним авторитетним професійним 
рейтингом International Financial 
Law Review (IFLR) 1000 2016, юри-
дична фірма Aequo високо рекомен-
дована у сфері енергетики та інфра-
структури в Україні.

Видання високо оцінило сильну 
команду практики енергетики та інф-
раструктури: «Aequo має знач ний 
досвід у вирішенні спорів у нафто-
газовій галузі, а також виступає 
юридичним радником компаній, які 
займаються морськими перевезен-
нями, та представників авіаційної 
галузі. Більша частина останніх ви-
значних проектів фірми – вирішення 
спорів в енергетичному секторі. Ко-
манда виступає юридичним радни-
ком з українського права, представ-
ляючи інтереси клієнта в судах та 
міжнародних арбітражах в Україні та 
за кордоном». Клієнти в енергетич-
ному секторі дають найвищу оцінку 
команді Aequo, відзначаючи «відмін-
ну взаємодію, правильне ставлення 
та високий рівень кваліфікації».

«Ми високо цінуємо результа-
ти цього рейтингу, адже Aequo – 
це юридична фірма з індустріаль-
ною спеціалізацією, а енергетика 
й інфраструктура є нашими пріо-
ритетними напрямками. Ми щиро 
вдячні клієнтам за довіру, а також 
нашим колегам за їхню самовід-
даність, клієнтоорієнтованість та 
експертизу. Для нас велика честь 
отримати визнання наших колег по 
цеху», – коментує керуючий партнер 
Денис Лисенко.

Новини | Юридичний бізнес
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Суддівські перипетії
Поки Закон «Про судоустрій і 

статус суддів» залишається забло-
кованим у парламенті, одні судді 
б’ють на сполох через якісь ново-
введення конституційної реформи 
в частині правосуддя, а інші – взага-
лі зібралися всім Верховним Судом 
у відпустку. 

Так, голова Вищого адміністра-
тивного суду України Олександр 
Нечитайло заявив, що через внесен-
ня змін до Конституції та перейме-
нування Верховного Суду України у 
Верховний Суд, проведення проце-
дури імпічменту Президента стане 
неможливим. Адже порядок прове-
дення імпічменту Президента у разі 
державної зради або вчинення зло-
чину передбачає, що рішення щодо 
імпічменту приймається на підставі 
висновку Верховного Суду України, 
якого фактично вже не буде. Таким 
чином пан Нечитайло вказав на не-
доліки реформаторів.

У той же час судді ВСУ взагалі 
вирішили усі разом піти у відпуст-
ку, яка триватиме з 18 липня до 
30 серпня 2016 р. Голова ВСУ Ярос-
лав Романюк пояснив, що якщо суд-
ді по черзі йтимуть у відпустку, то 
це паралізує роботу суду, тому вони 
прийняли рішення йти сім разом. 

Як бачимо, напруга навколо суд-
дів і судової реформи все більше 
зростає. Побачимо, що буде, коли 
реформа почне діяти. 

 
Христина ВЕНГРИНЯК,

головний редактор «Юридичної газети»
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– Пані Олено, в цьому році Інсти-
тут, очолюваний Вами, святкує 
15-річчя своєї діяльності. Розка-
жіть про створення структури, 
її зміни та що, власне, сьогодні 
являє собою Інститут? 

– З ініціативою щодо створення 
інституту, який би займався нау-
ковими дослідженнями, експерт-
ною та законотворчою діяльністю 
у сфері інтелектуальної власності у 
складі Академії правових наук Укра-
їни, у 2001 р. виступив її Президент. 
Ця ініціатива була підтримана Мі-
ністерством юстиції та Міністер-
ством освіти і науки. Відповідно до 
постанови від 29.05.2001 р. №582, 
у складі Академії було створено наш 
Інститут. 

За наступні 15 років Інститут іс-
тотно змінився як у своїй структурі, 
так і в баченні власної місії. Адже 
виступаючи нині єдиною науковою 
установою, яка об’єднує під своїм 
дахом науковців та практиків абсо-
лютно різних галузей знань, Інсти-
тут має можливість не лише прово-
дити наукові дослідження у галузі 
права та економіки інтелектуальної 
власності, але й надавати практич-
ну допомогу громадянам і бізнесу, 
виступати національним експертом 
для органів публічної влади та між-
народних інституцій. 

Великі зусилля Інститут приді-
ляє вдосконаленню правового ре-
гулювання сфери інтелектуальної 
власності, заради чого регулярно 
збирає на своїх майданчиках юрис-
тів, адвокатів, патентних повірених, 
судових експертів, представників 

Сфера інтелектуальної 
власності вже кілька 
років перебуває під 
«реформаторським прицілом» 
держави, але ринок навчився 
жити із законодавчими 
прогалинами, формувати 
судову практику, не зважаючи 
на проблеми юрисдикцій 
і спеціалізацій. Детальніше 
про ці та інші проблеми 
й досягнення у сфері 
інтелектуальної власності 
«Юридичній газеті» розповіла 
директор Науково-дослідного 
інституту інтелектуальної 
власності Національної 
академії правових наук 
України, доктор юридичних 
наук, професор, член-
кореспондент НАПрН України 
Олена ОРЛЮК
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органів державної влади, національ-
ної системи інтелектуальної влас-
ності, представників громадських 
організацій тощо. 

Розширення напрямів діяльності 
Інституту призвело до структурних 
змін. Адже за час, що минув, окрім 
суто наукових відділів за базовими 
напрямами інтелектуальної влас-
ності авторського права та суміж-
них прав, промислової власності, 
економіко-правового напрямку, 
було створено й інші структурні 
підрозділи за напрямками спеціа-
лізації. Так, експертна діяльність 
Центру експертних досліджень 
знай шла подальшу свою реаліза-
цію вже у наукових розробках, які 
проводить відділ узагальнення су-
дової та експертної практики.  

Не дивлячись на істотні пробле-
ми, викликані нехтуванням наукою 
в Україні з боку держави, істотним 
скороченням фінансування, Інсти-
тут невпинно розвивається. Так, в 
останні декілька років в Інституті 
створено Центр гармонізації прав 
людини та прав інтелектуальної 
власності, в межах якого форму-
ються правові позиції щодо пошуку 
шляхів гармонізації інтересів патен-
товласників та інтересів суспільства 
у сфері медицини та фармації тощо. 
Цікавим напрямом для свого роз-
витку ми вбачаємо також напрям 
комерціалізації результатів інте-
лектуальної власності й трансфер 
технологій, для чого створили від-
повідну лабораторію, фахівці якої 
нині активно залучаються до орга-
нізації міжнародного інноваційного 
форуму, запланованого на листопад 
цього року. 

Створений нещодавно Центр нау-
кових досліджень інтелектуальної 
власності та енвайроментного роз-
витку спрямовуватиме свої зусил-
ля у напрямку пошуку шляхів інте-
грації екологічної політики в інші 
галузеві політики, зокрема у сферу 
промислової власності. Крім того, 
серед найближчих планів Інститу-
ту – відкриття Центру медіації та 
консалтингу. 

Відтак, Інститут вбачає свій по-
дальший розвиток саме у можливо-
сті проведення наукових досліджень 
на власному практичному досвіді. 

– Що є основними пріоритета-
ми установи?

– З моменту створення і до сьо-
годні нашими незмінними пріо-
ритетами є проведення наукових 
досліджень, акумулювання уні-
кальних знань та їх постійне впро-

вадження, допомога громадянам, 
юридичним особам і державі у ви-
рішенні практичних питань, пов’я-
заних зі створенням та викорис-
танням об’єктів інтелектуальної 
власності.

Коло наших наукових та прак-
тичних інтересів включає традицій-
ні сфери інтелектуальної власності 
(авторське право, суміжні права, 
знаки для товарів і послуг, геогра-
фічні зазначення, винаходи, корисні 
моделі, промислові зразки), проте 
не обмежується ними. За 15 років в 
Інституті проводилися розробки за 
24 фундаментальними та приклад-
ними темами. 

Нині фахівці Інституту спрямо-
вують свої зусилля на наукові та 
практичні розробки у сфері інте-
лектуальної власності у поєднанні 
з проблематикою дотримання прав 
людини, національної безпеки та 
оборони, ІТ-бізнесу, біотехноло-
гій, біологічної безпеки, зеленої 
екології, енергоощадних техноло-
гій тощо. 

Варто зазначити, що одним із 
напрямків діяльності Інституту з 
моменту його створення є поши-
рення знань з питань інтелектуаль-
ної власності в Україні. Сьогодні 
Інститут робить все можливе, аби 
задовольнити потребу суспільства 
в інформації щодо різних аспектів 
права та економіки інтелектуальної 
власності. Спеціалісти Інституту 
беруть участь в освітніх проектах, 
спрямованих, зокрема, на підви-
щення правосвідомості громадян.

– Розкажіть про основні на-
прямки практичної діяльності 
Науково-дослідного інституту 
інтелектуальної власності?

– Насамперед, це надання усних 
і письмових консультацій з питань, 
що стосуються права та економіки 
інтелектуальної власності, цивіль-
ного, цивільно-процесуального, 
господарського, фінансового пра-
ва тощо. Фахівці Інституту залуча-
ються до реєстрації прав на твори, 

об’єкти патентного права, засоби 
індивідуалізації, у тому числі в яко-
сті патентних повірених. 

Провідне місце у практичній 
діяльності Інституту посідають 
судові та спеціальні дослідження 
об’єктів інтелектуальної власно-
сті. За час, що минув, атестовани-
ми Міністерством юстиції України 
судовими експертами проведено 
понад 1700 таких досліджень. 
Наші фахівці, серед яких є дос-
відчені юристи й адвокати, пред-
ставляють інтереси суб’єктів права 
інтелектуальної власності в судо-
вому та позасудовому врегулю-
ванні спорів, захищають інтереси 
суб’єктів права інтелектуальної 
власності у разі незаконного вико-
ристання об’єктів інтелектуальної 
власності, а також при недобросо-
вісній конкуренції в адміністра-
тивних та судових органах.

Як суб’єкт оціночної діяльності, 
Інститут залучається до проведення 
оцінки та аудиту інтелектуальної 
власності. Зокрема, сертифіковани-
ми ФДМ України оцінниками було 
підготовлено 56 висновків оцінки 
майнових прав на об’єкти інтелек-
туальної власності.

За роки діяльності нашими фа-
хівцями було підготовлено понад 
100 наукових експертних виснов-
ків за запитами для вищих і цен-
тральних органів державної влади, 
виконано 269 наукових досліджень 
на замовлення для державних та 
недержавних організацій, а також 
463 дослідження на замовлення 

регіональних суб’єктів, у тому числі 
органів місцевого самоврядування 
й місцевої влади. 

Серед напрацювань Інституту – 
понад 300 проектів нормативно-
правових актів, які Інститут або роз-
робляв самостійно, або залучався 
до розробки чи експертизи. Адже 
правова експертиза законопроек-
тів та інших правових актів, роз-
робка рекомендацій і пропозицій 
є однією з форм впровадження ос-

новних результатів діяльності. Нині 
основна увага у сфері законотворчої 
діяльності зосереджена на євроін-
теграційному напрямку оновлен-
ня національного законодавства 
у сфері інтелектуальної власності. 
Звичайно, постійно забезпечується 
організація та проведення тренін-
гів, семінарів, інших заходів науко-
вого, методичного та навчально-
практичного характеру.

Думаю, що наведені дані можуть 
свідчити про те, що національна 
наука у сфері інтелектуальної влас-
ності рухається уперед і займається 
не лише теоретичними розробка-
ми (що так непопулярні нині в су-
спільній свідомості), але й реаль-
ною практичною роботою. 

– Які тенденції розвитку пра-
ва інтелектуальної власності в 
Україні сьогодні спостерігають-
ся?

– За останні роки для формуван-
ня права інтелектуальної власно-
сті як комплексної правової галузі 
зроблено дуже багато. В провідних 
університетах країни запущено ма-
гістерські програми з права інтелек-
туальної власності. Користується 
цей напрямок великою популяр-
ністю й у молодих науковців, що 
присвячують свої дослідження саме 
цій проблематиці. У 2014 р. в МОН 
було прийнято наказ про створення 
наукової спеціальності 12.00.13 – 
інформаційне право, право інтелек-
туальної власності (хоча бюрокра-
тичні перепони та виключення 
інтелектуальної власності з націо-
нальних пріоритетів попереднім ке-
рівництвом МОН так і не дали мож-
ливості активно її розвивати саме 
на рівні дисертаційних досліджень). 
Водночас, сучасна освітня реформа 
дозволяє здійснювати комплексні 
дослідження, у тому числі й у сфері 
інтелектуальної власності. Відтак, 
ми вбачаємо реальні можливості 
для розвитку права інтелектуальної 
власності, причому не у штучно-
му розриві між різними правовими 
галузями, а в поєднанні з іншими 
сферами знань (так, як це прита-
манно провідним світовим освітнім 
та науковим центрам). Відтак, ця га-
лузь буде забезпечена розробками 
не лише на рівні окремих інститу-
тів інтелектуальної власності через 
призму цивільно-правового та гос-
подарсько-правового спрямування, 
але й історії та теорії, міжнародно-
правових, фінансових, адміністра-
тивних, митних, кримінальних ас-
пектів тощо. 

«Сфера інтелектуальної власності 
нарешті стала пріоритетом для органів 
державної влади»

»В Україні досить пристойне 
національне законодавство, 
в якому враховано відповідні 

міжнародні стандарти
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– Наскільки ми відстаємо, у по-
рівнянні зі світовою практикою?

– Ви знаєте, сфера інтелектуаль-
ної власності перебуває у постійно-
му розвитку (як з позиції законодав-
чого забезпечення, так і наукових 
розробок). Достатньо лише поди-
витися на практику Європейського 
Союзу та проаналізувати ситуацію з 
переглядом їх директив і регламен-
тів у цій сфері. В Україні досить при-
стойне національне законодавство, 
в якому враховано відповідні міжна-
родні стандарти, адже наша країна 
є учасницею більшості міжнарод-
них угод у сфері інтелектуальної 
власності. Нині у цьому напрямку 
перед нами стоїть завдання істот-
ного реформування спеціального 
законодавства у сфері інтелекту-
альної власності у зв’язку з приве-
денням його у відповідність з євро-
пейськими підходами, що випливає 
з підписаної Угоди про Асоціацію 
України з ЄС. 

Водночас, варто зазначити, що 
для нас істотні проблеми у цій сфе-
рі були зумовлені не стільки якіс-
тю законодавства, скільки низькою 
якістю правозастосування та досить 
низьким рівнем захисту прав інте-
лектуальної власності. Саме останнє 
і створює, окрім бізнесових чи імі-

джевих втрат, втрати репутаційні 
на рівні сприйняття нас міжнарод-
ною спільнотою. Зрозуміло, що 
монопольна природа прав інтелек-
туальної власності породжує на-
явність істотних лобістських інте-
ресів, у тому числі для іноземного 
бізнес-середовища. Але це жодною 
мірою не виправдовує низьку якість 
або взагалі відсутність боротьби з 
контрафактом, активне піратство 
(особливо через мережу Інтернет), 
недобросовісну конкуренцію на на-
ціональних товарних ринках тощо. 
Саме на цьому ми маємо зосередити 
усі свої зусилля. 

– Що можете сказати про су-
дову практику у сфері інтелек-
туальної власності?

– За часи незалежності в Україні 
напрацьовано істотну судову прак-
тику з питань захисту порушених 
прав інтелектуальної власності, 
особ ливо в межах господарсько-
го судочинства. Якісним прори-
вом у цьому напрямку вважаємо 
створення Вищого спеціалізовано-
го суду з інтелектуальної власно-
сті. Його формування та подальше 
функціо нування значно має зміни-
ти ситуацію у доступі до правосуд-
дя та втілити реалізацію базових 

принципів судочинства, закріпле-
них, зокрема, Конвенцією про за-
хист прав людини та основних сво-
бод. Інститут доклав чимало зусиль 
для формування в країні думки що-
до необхідності створення такого 
суду. Ми також брали участь у під-
готовці проектів постанов плену-
мів вищих спеціалізованих судів 
та Верховного суду України у сфері 
інтелектуальної власності, випус-
кали спільні з судовими органами 
збірники з аналізом судової прак-
тики з розгляду спорів, що виника-
ють із порушення прав інтелекту-
альної власності. 

– Чимало семінарів, круглих 
столів та конференцій сьогодні 
присвячуються проблемам підго-
товки фахівців з питань інтелек-
туальної власності, інформаційно-
аналітичної та інноваційної ді-
яльності в Україні. Чи справді тут 
існує така проблема та, власне, з 
чим вона пов’язана?

– В Україні у 2014 р. наказом 
МОН було скасовано викладання 
курсу з інтелектуальної власності як 
базового у ВНЗ. Враховуючи освіт-
ню реформу та обмеження кількості 
дисциплін протягом навчального 
року, в багатьох ВНЗ країни цей курс 

був скасований взагалі або залише-
ний в якості декількох годин, що 
навряд чи створює реальні підстави 
для того, щоб наша молодь оволоді-
ла хоча б мінімальними знаннями у 
цій сфері. Лише окремі факультети 
залишають цей предмет. Звичайно, 
інтелектуальна власність як правова 
спеціалізація викладається на юри-
дичних факультетах національних 
університетів або безпосередньо 
в юридичних університетах. Вод-
ночас, якщо раніше студенти мали 
можливість отримати спеціальну 
освіту з інтелектуальної власності 
(фактично, як другу освіту), нині 
магістерські програми хоча й побу-
довані за міждисциплінарним (між-
галузевим) підходом, однак пропо-
нуватимуться лише в межах права 
чи менеджменту, що не відповідає 
міжнародній практиці отримання 
освіти у сфері інтелектуальної влас-
ності не лише в межах LLM. Крім 
того, істотно зменшилася й кіль-
кість самих ВНЗ, в рамках яких ви-
кладаються такі міждисциплінарні 
магістерські програми. 

– Як працює Інститут у цьому 
напрямку?

– Понад 10 років ми займалися 
запровадженням освітніх програм 

Олена ОРЛЮК, директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України

Інтерв’ю | Інтелектуальна власність
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Розмову вела Тетяна ПАШКОВСЬКА, 
журналіст «Юридичної газети»

з інтелектуальної власності в регіо-
нах, проводили численні наукові 
та практичні заходи. Ми виступи-
ли співзасновниками щорічних 
наукових конференцій (зокрема, 
студентських) у Києві, Черкасах, 
Маріуполі, Харкові. На базі КНУ 
ім. Т. Шевченка вже 3-й рік поспіль 
проводимо Літню школу з інтелек-
туальної власності (за програмою 
ВОІВ та за її погодженням). Адже 
ВОІВ перестала проводити такі шко-
ли у 2014 р. у зв’язку з політичним 
станом в Україні та збирається по-
вертатися до нас, можливо, лише 
у наступному році. Відповідно, це 
виключно на ініціативних засадах 
та за підтримки багатьох експертів, 
серед яких провідні адвокати, юрис-
ти, власники патентних практик то-
що. Є багато й інших ініціатив, що 
здійснюються на освітніх майданчи-
ках, – Всеукраїнський конкурс сту-
дентських робіт з інтелектуальної 
власності та Всеукраїнська олімпі-
ада, Клуб інтелектуальної власності.  

 Зараз звернулися до питання роз-
робки освітніх стандартів, у яких вра-
ховуватиметься специфіка сфери ін-
телектуальної власності. Крім того, 
з метою популяризації знань спіль-
но з Інститутом журналістики КНУ 
ім. Т. Шевченка та із залученням 
студентів-юристів відкрили Освітній 
проект з інтелектуальної власності 
«Copyright грамотність», який зби-
раємося активно розвивати. 

– Розкажіть про основні проб-
леми охорони та захисту автор-
ського права в умовах сучасного 
технологічного розвитку?

– Основна проблема на сьогодні 
– відсутність належних правових ме-
ханізмів для захисту прав інтелекту-
альної власності в мережі Інтернет. 
Це і питання формування доказо-
вої бази, й проблеми застосування 
заходів юридичної відповідності, й 
різна судова практика. Сподіваюся, 
що прийняття відповідного закону у 
цій сфері значною мірою сприятиме 
розв’язанню проблем захисту автор-
ських прав. Зі сферою колективного 
управління все значно складніше. 
Адже для цієї сфери необхідним є не 
лише розробка відповідного законо-
давства, але й розподіл авторської 
винагороди. 

– Останнім часом в Україні на-
було поширення таке негативне 
явище як патентний троллінг. 
Чи є сьогодні правові засоби про-
тидії цьому?

– Патентний троллінг в Україні 
має свою специфіку і по суті знач-
ною мірою не відповідає тому яви-
щу, яке розуміється світовою прак-
тикою. На його появу та активне 
поширення в країні впливає де-
кілька факторів. З одного боку, це 
проблеми в законодавчому регулю-
ванні, коли державна система пра-
вової охорони змушена видавати 

охоронні документи на підставі ли-
ше формальної експертизи під від-
повідальність заявника. Відсутність 
адміністративних процедур оскар-
ження та можливість захисту прав 
фактично лише через судовий роз-
гляд. Поширена практика недобро-
совісної конкуренції. Незначне, у 
порівнянні з західними країнами, 
залучення АМКУ до процесу захи-
сту прав інтелектуальної власності 
у зв’язку з недобросовісною конку-
ренцією. Це якщо дуже коротко. 
Думаю, що після прийняття змін 
до патентного законодавства та за-
провадження процедур адміністра-
тивного оскарження ситуація може 
суттєво змінитися на краще. Однак 
для цього усім необхідно прикласти 
чимало спільних зусиль. 

– Наскільки активно в україн-
ський правовий простір сьогодні 
впроваджуються міжнародний 
досвід та європейські процеду-
ри, спрямовані на вдосконалення 
захисту прав інтелектуальної 
власності?

– Сфера інтелектуальної власності 
нарешті стала пріоритетом для орга-
нів державної влади. Відтак, активно 
просувається процес законотворен-
ня. В усі спеціальні закони з інтелек-
туальної власності готуються зміни 
з урахуванням європейських стан-
дартів, це стосується і питань захи-
сту прав інтелектуальної власності. 

Про створення спеціалізованого суду 
говорилося вище. Але певні зрушен-
ня починають відбуватися у напрям-
ку митного оформлення та залучен-
ня правоохоронних і судових органів 
до цих процесів. Проблеми зрозумілі, 
їх треба спільно розв’язувати. Оскіль-
ки в цьому році ми маємо в черго-
ве звітувати про стан імплементації 
Угоди про Асоціацію. Це питання 
вже не можна буде залишити поза 
державною політикою. 

– З огляду на Ваш досвід, що мо-
жете побажати юристам, які ба-
жають працювати у сфері інте-
лектуальної власності?

– Бажаю навчатися, підвищувати 
свою кваліфікацію, отримувати нові 
знання. Хочу сказати, що на відміну 
від багатьох інших правових сфер, де 
юристи, набувши значного досвіду, 
з часом починають нудьгувати, для 
нашої сфери це неможливо. Адже 
кожного разу зіштовхуєшся з тим 
об’єктом, щодо якого виникає проб-
лема. І цей об’єкт може належати 
до будь-якої сфери людської життє-
діяльності. Відтак, постійно мусиш 
знайомитися з чимось новим. Вра-
ховуючи, як змінюється світ, які тех-
нології з’являються, – цей процес не 
має меж. І це надзвичайно надихає! 

®

®
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IFLR1000 2016 рекомендує 
ЄПАП Україна в галузі 
енергетики та інфраструктури

Interlegal забезпечив арешт 
судна боржника

ВКП консультує AWAS 
з питань відчуження 
та оренди повітряних суден

Міжнародний юридичний до-
відник IFLR1000 2016 рекомендує 
ЄПАП Україна з-поміж провідних 
юридичних фірм у сфері енерге-
тики та інфраструктури.

IFLR1000 високо оцінює досвід 
Бюро у «розробці проектів і спо-
рах в галузі енергетики та інфра-
структури». Клієнти відзначають 
«комерційний підхід та готовність 
надати допомогу з будь-яких пи-

тань, а також досвід у проектах, 
які є першими у своєму роді для 
України». Довідник виділяє «між-
народний проект ДПП і супровід 
низки спорів у сфері інфраструк-
тури й транспорту».

IFLR1000 ENERGY AND INFRA-
STRUCTURE – єдине видання, 
присвячене огляду провідних 
юридичних фірм та юристів, що су-
проводжують проекти у сфері енер-
гетики та інфраструктури. Довідник 
охоплює такі напрямки: енергети-
ка, гірничодобувна промисловість, 
нафтогазова галузь, соціальна інф-
раструктура, транспорт, телекому-
нікації та комунальний сектор.

Міжнародна юридична служба 
Interlegal забезпечила арешт судна 
боржника – іноземної компанії су-
дом української юрисдикції, довівши 
наявність морської вимоги до судна, 
у зв’язку з існуванням заборгова-
ності зі сплати бункерного палива.

Продовжуючи успішну практику з 
арешту суден, Спеціалісти Interlegal 
довели законність та обґрунтова-
ність застосування запобіжного за-
ходу у вигляді арешту. З метою за-
безпечення максимального захисту 

прав кредитора юристи Interlegal 
оперативно надали позов про стяг-
нення заборгованості, що спричини-
ло збереження арешту, накладеного 
судом на судно, до моменту розгляду 
справи по суті.

Запобіжний захід у вигляді ареш-
ту судна є одним з найбільш опти-
мальних способів гарантії вико-
нання рішення суду про стягнення 
заборгованості з боржника – іно-
земної компанії, які існують в укра-
їнській юрисдикції та успішно реалі-
зуються компанією Interlegal.

Над проектом працюють стар-
ший юрист Олексій Ремесло, юрис-
ти Олена Пташенчук та Михайло 
Селіванов.

ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» ви-
ступила юридичним радником групи 
компаній AWAS (одного з найбільших 
міжнародних лізингодавців авіацій-
ного обладнання) з питань продажу 
та оренди повітряних суден у зв’яз-
ку з укладанням масштабної угоди 
з відчуження портфеля, що включає 
30 повітряних суден загальною вар-
тістю понад 260 млн доларів США, 
які орендуються 16 авіакомпаніями у 
14 країнах світу, на користь KAHALA 
(однієї з найбільших міжнародних ком-
паній, яка спеціалізується на придбан-
ні, оренді та торгівлі літаками, які ви-
користовуються в комерційних цілях, 
а також іншим авіаційним обладнан-
ням). Метою угоди було рефінансуван-
ня та корпоративна реструктуризація 
AWAS, яка дозволить реінвестувати 
отримані від продажу кошти у наступ-
не придбання нових повітряних суден.

ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» 
надала юридичні консультації AWAS, 
банкам, що здійснювали фінансуван-
ня, та іншим залученим сторонам з 
питань українського законодавства, 
включаючи питання корпоративного 
й договірного структурування, регу-
лювання авіаційної діяльності, мит-
них процедур, оподаткування, стра-
хування, валютного контролю та ін. 
Юристи «Василь Кісіль і Партнери» 
надали консультації щодо застосуван-
ня Кейптаунської конвенції та міжна-
родної практики відчуження й оренди 
авіаційного обладнання в Україні. Ко-
манда юристів також здійснила супро-
від узгодження та підписання угоди 
про новацію чинного договору оренди 
повітряного судна між AWAS та укра-
їнською авіалінією. 

Ганна Сісецька, радник ЮФ «Ва-
силь Кісіль і Партнери» та керівник 

проекту зазначила: «Ключовими зав-
даннями цього проекту було забез-
печення під час угоди безперебійної 
експлуатації повітряного судна укра-
їнським оператором та захист між-
народних майнових прав власників 
і кредиторів на повітряне судно, від-
повідно до Кейптаунської конвенції, 
питання практичного застосування 
якої в Державній авіаційній служ-
бі України досі виникають. Ми раді 
повідомити, що команда ВКП ефек-
тивно виконала поставлені клієнтом 
завдання».

Команда юристів ЮФ «Василь Кі-
сіль і Партнери» в рамках цього про-
екту складається з радника Ганни Сі-
сецької, юриста Романа Рябенка та 
партнера Олександра Бородкіна.

AWAS є одним із глобальних лідерів 
у сфері комерційного лізингу повітря-
них суден, запроваджує інноваційні 
рішення з фінансування та структу-
рування свого портфелю повітряних 
суден, які орендуються найбільшими 
авіалініями в усьому світі.

Адвокат Prove Group провів 
закритий семінар щодо захисту 
бізнесу при проведенні обшуку

Агресивність правоохоронних 
органів при проведенні слідчих дій, 
що досить часто відбувається за 
межами закону, завжди викликає 
побоювання у представників діло-
вих кіл. Адже навіть підприємства 
з високою правовою культурою 
ведення бізнесу не убезпечені від 
тривалого дискомфорту, спричине-
ного активністю правоохоронців 
(допити, виїмки, обшуки). У прак-
тиці ЮК «Prove Group» проведення 
фахівцем прикладного заняття дає 
набагато сильніший ефект, аніж 
лекційні чи консультаційні заходи.

На замовлення Клієнта, який 
спеціалізується на торгівлі енерго-
носіями, адвокат ЮК «Prove Group» 
Ігор Усик провів закритий прак-
тичний семінар, в рамках якого 
обговорювались і розбирались ри-
зики для підприємства, що можуть 
виникнути при проведенні обшуку, 
а також способи їх мінімізації.

Під час семінару Ігор Усик з 
власного досвіду навів конкретні 
приклади поведінки слідчих і на-
дав керівництву та працівникам 
клієнта прикладні рекомендації 
щодо поведінки в подібних ситу-

аціях. За відгуками Клієнта, захід 
дозволив по-іншому поглянути на 
можливості підприємства при спіл-
куванні з правоохоронцями.

Цей семінар є першим заняттям 
з серії навчальних заходів, спрямо-
ваних на підготовку працівників 
Клієнта до можливої взаємодії з 
правоохоронцями. Подібні захо-
ди ЮК «Prove Group» проводить в 
рамках своєї програми з захисту 
бізнесу клієнтів.

Новини | Юридичний бізнес
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Ступивши на шлях євроінтегра-
ції, Україна 2 роки тому розпочала 
реформу місцевого самоврядуван-
ня. Сьогодні її називають децен-
тралізацією влади з максимальною 
передачею функцій на місцевий рі-
вень, аби якомога більше повно-
важень мали ті органи, які стоять 
ближче до людей, де такі повнова-
ження можна реалізовувати най-
більш успішно.

Одним з перших завдань рефор-
ми є забезпечення доступності та 
якості публічних послуг, про що 
йдеться в Концепції реформуван-
ня місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в 
Україні, затвердженої Розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 
1.04.2014 р. №333-р.

Постає питання, що ж являють 
собою адміністративні послуги в 
аспекті реформи місцевого само-
врядування? На доктринальному 
рівні адміністративну послугу мож-
на розглядати у двох аспектах:

• як публічно-владну діяльність 
уповноваженого органу, спрямовану 
на забезпечення (юридичне оформ-
лення) умов для реалізації прав фі-
зичної або юридичної особи, яка 
здійснюється за заявою цієї особи;

• як результат публічно-владної 
діяльності адміністративного органу, 
спрямованої на забезпечення (юри-
дичне оформлення) умов для реалі-
зації суб’єктивних прав фізичної або 
юридичної особи, яка здійснювалась 
за заявою особи. 

Формалізоване визначення цьо-
го терміну містить Закон України 
«Про адміністративні послуги» від 
06.09.2012 р. №5203-VI (в редакції 
від 01.01.2016 р.): «адміністративна 
послуга – це результат здійснення 
владних повноважень суб’єктом на-
дання адміністративних послуг за 
заявою фізичної або юридичної осо-
би, спрямований на набуття, зміну 
чи припинення прав та/або обов’яз-
ків такої особи, відповідно до зако-
ну». Мета запровадження у правово-
му обігу категорії «адміністративні 
послуги», на нашу думку, полягає у 
створенні таких умов у відносинах 
з уповноваженими органами вико-
навчої влади, органами місцевого са-
моврядування та іншими суб’єктами 
владних повноважень, за яких якісні 
адміністративні послуги будуть нада-
ватися без черг, паперової тяганини 
й бюрократизму.

Законом також визначено правові 
засади реалізації прав, свобод і за-
конних інтересів фізичних та юри-
дичних осіб у сфері надання адміні-
стративних послуг. Варто зазначити, 
що вищезгаданий закон витриманий 
у стилі служіння громадянам з боку 
держави, а його найбільшим досяг-
ненням є норми, якими регламен-
товано організацію роботи центрів 
надання адміністративних послуг 
(далі – ЦНАП). Створення ЦНАПів 
сьогодні є ключовим моментом ре-
форми місцевого самоврядування. 

Оптимальний перелік адміністра-
тивних послуг в ЦНАП залежить від 
інституційної спроможності грома-
ди. Якщо йдеться про громади на базі 
міст (особливо середніх та великих), 

то очевидно, що ЦНАП у таких грома-
дах повинні надавати максимальний 
спектр послуг.

В законі ж передбачається, що пе-
релік адміністративних послуг, які 
надаються через ЦНАП, визначається 
органом, який прийняв рішення про 
створення такого центру.

Зокрема, до базових адміністра-
тивних послуг можна віднести послу-
ги з реєстрації актів громадянського 
стану, місця проживання і видачі (об-
міну) паспортних (ідентифікаційних) 
документів, нерухомості, суб’єктів го-
сподарювання, транспортних засобів 
та видачі (обміну) посвідчень водія 
тощо. Тобто послуги, з отриманням 
яких протягом життя зіштовхується 
абсолютна більшість громадян. 

Отже, враховуючи значний обсяг 
адміністративних послуг, проблема-
тику децентралізації необхідно роз-
глянути з акцентом на ключові по-
слуги, яких потребують громадяни. 
Так, на сьогодні органами місцевого 
самоврядування вже надаються на-
ступні послуги: 

• реєстрація місця проживання 
особи та зняття з реєстрації місяця 
проживання особи (з 4.04.2016 р. 
Державна міграційна служба припи-
нила свої повноваження);

• реєстрація нерухомого майна та 
реєстрація юридичних осіб і фізич-
них осіб-підприємців (територіальні 
органи юстиції припинили відповідні 
повноваження з 30.04.2016 р.);

• отримання інформації з Держав-
ного земельного кадастру;

• реєстрація декларацій у сфері бу-
дівництва, видача документів у сфері 
дозвільної діяльності. 

Крім цього, у багатьох ЦНАПах 
забезпечено доступ до додаткових 
супутніх послуг. Таким чином, можна 
говорити про практичну реалізацію 
одного з принципів надання адміні-
стративних послуг, а саме їх територі-
альна доступність та зручність (зосе-
редження усіх виконавчих органів в 
одному приміщенні певної громади).

Особливістю адміністративних 
послуг у контексті децентралізації є 
те, що Кабінет Міністрів у Концепції 
значну увагу приділив визначенню 

критеріїв, які мають входити до стан-
дартів надання адміністративних по-
слуг та відповідно до яких оцінюва-
тиметься якість їх надання, що має 
гарантувати суб’єктам отримання 
адмінпослуг стабільність та прозо-
рість законодавства у сфері адміні-
стративних послуг.

Що стосується плати за адмін-
послуги, то відповідно до п. 36 ч. 1 
ст. 64 Бюджетного кодексу України 
плата за надання адміністративних 
послуг, що справляється за місцем 
надання послуг, має надходити до 
доходів загального фонду місцевих 
бюджетів міст обласного значення, 
районних бюджетів, бюджетів об’єд-
наних територіальних громад. До цих 
бюджетів зараховується: адміністра-
тивний збір за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень; адміністративний збір 
за проведення державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб-під-
приємців та громадських формувань; 
плата за скорочення термінів надан-
ня вищеназваних послуг; плата за на-
дання інших платних послуг, пов’яза-
них з такою державною реєстрацією.

Можна підсумувати, що перева-
ги від нових форм надання адміні-
стративних послуг, зокрема ство-
рення ЦНАПів, виникли не лише у 
громадян та бізнесу (це стосується, 
насамперед, зручності та доступно-
сті послуг). Позитивні моменти для 
керівництва міста та працівників ор-
ганів влади є не менш вагомими, а 
саме: задоволені громадяни, упоряд-
ковані умови праці, раціональні про-
цедури прийняття рішень, мініміза-
ція умов для корупції та зловживань, 
покращений інвестиційний клімат.

Подальша реалізація реформи міс-
цевого самоврядування та децентра-
лізації влади передбачає внесення 
змін до Конституції України. Зокре-
ма, визначення того, що обсяг і зміст 
повноважень органів місцевого само-
врядування, що діють на рівні облас-
тей, є виключно функціональними та 
не мають представницького характе-
ру, спрощення системи обрання міс-
цевих рад, зменшення загальної кіль-
кості депутатів місцевих рад тощо.

Адміністративні послуги 
в контексті децентралізації

Ольга МАРКЕВИЧ,
помічник юриста ПФ «Софія»
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Ставки акцизного податку для 
операцій з окремими підакцизними 
товарами визначені в Податковому 
кодексі (далі – ПК) України в євро. 
Це означає, що у гривнях такі став-
ки не є сталими та змінюються або 
кожен день, або кожен квартал (за-
лежно від операцій), причому поло-
ження Податкового кодексу України 
залишаються без змін. На сьогодні 
вже можна розрахувати, який розмір 
становитиме у гривні ставка акциз-
ного податку з роздрібного продажу 
на пальне у ІІІ кварталі 2016 р.

Згідно з пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 
ПК України, об’єктом оподаткуван-
ня акцизним податком є операції 
з реалізації суб’єктами господарю-
вання роздрібної торгівлі підакциз-
них товарів. Відповідно до абз. 2 
пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 ПК Украї-
ни, реалізація суб’єктами господа-
рювання роздрібної торгівлі під-
акцизних товарів – продаж пива, 
алкогольних напоїв, тютюнових 
виробів, тютюну й промислових 
замінників тютюну безпосередньо 
громадянам та іншим кінцевим спо-
живачам для їх особистого некомер-
ційного використання, незалежно 
від форми розрахунків (у тому числі 
на розлив у ресторанах, кафе, ба-
рах, інших об’єктах громадського 
харчування), а також фізичний від-
пуск з автозаправної станції та/або 
автомобільної газозаправної стан-
ції товарів, зазначених у пп. 215.3.4 
п. 215.3 ст. 215 ПК України, незалеж-
но від форми розрахунків.

Як зазначено у пп. 215.3.10 
п. 215.3 ст. 215 ПК України, для то-
варів, вказаних у пп. 215.3.4 п. 215.3 
ст. 215 ПК України, реалізованих 
відповідно до пп. 213.1.9 п. 213.1 
ст. 213 ПК України, ставка податку 

становить 0,042 євро за кожний літр 
реалізованого (відпущеного) товару.

Отже, до кожного літра пального, 
відпущеного з автозаправної стан-
ції (далі – АЗС) або автомобільної 
газозаправної станції (далі – АЗГС), 
застосовується ставка акцизного по-
датку з роздрібного продажу в роз-
мірі 0,042 євро.

Курс, за яким обчислюється по-
даткове зобов’язання з акцизно-
го податку з роздрібних продажів 
пального, визначається за п. 217.3 
ст. 217 ПК України: за офіційним 
курсом гривні до іноземної валюти, 
встановленим Національним бан-
ком України, що діє на 20-й день 
місяця, що передує кварталу, в яко-
му здійснюється реалізація товару 
(продукції). Такий курс застосову-
ється до пального, реалізованого 
протягом кварталу.

Якщо реалізація пального суб’єк-
тами роздрібного продажу здійс-
нюється у ІІІ кварталі 2016 р. (з 
1.07.2016 р. до 30.09.2016 р. включ-
но), то курс враховується станом на 
20.12.2015 р. Офіційний курс, який 
був чинний на 17.06.2016 р. та діяв 
до 20.06.2016 р. включно, становив 
2782,8447 грн за 100 євро.

Особи, які заправляють свої ав-
томобілі на АЗС та АЗГС протягом 
ІІІ кварталу 2016 р., фактично спла-
чуватимуть за кожен літр пального 
1,168794774 грн (на противагу став-

ці в 1,27 грн, яка була актуальною 
протягом ІІ кварталу 2016 р.).

Звертаємо увагу, що в декларації 
з акцизного податку податкові зо-
бов’язання розраховуються за кур-
сом без скорочень.

Щодо оподаткування пального, 
яким підприємство заправляє ви-

ключно власні автомобілі з власної 
АЗС, Державна фіскальна служба 
(далі – ДФС) України спершу впер-
то вимагала нараховувати 0,042 єв-
ро на кожен літр (див. листи ДФС 
від 24.03.2016 р. №6497/6/99-
99-19-03-03-15, від 12.03.2016 р. 
№5315/6/99-99-03-03-15). Однак 
нещодавно позиція була змінена на 
протилежну з посиланням на той 
факт, що податкові зобов’язання 
виникають при здійсненні розра-
хункової операції, проте у випадку 

із заправкою власних автомобілів 
розрахункові операції не здійсню-
ються (див. лист ДФС України від 
15.06.2016 р. №13380/6/99-99-15-
03-03-15).

До інших ставок, передбачених 
у ст. 215 ПК України, застосовуєть-
ся курс:

• щодо товарів (продукції), вироб-
лених на митній території України, – 
на 1-й день кварталу, в якому здійс-
нюється реалізація товару (продук-
ції); він залишається незмінним про-
тягом кварталу;

• щодо товарів, які ввозяться на 
митну територію України, – на 00:00 
годин дня подання митної декла-
рації (а у випадку, якщо митна де-
кларація не подається, – на 00:00 
годин дня визначення податкових 
зобов’язань).

Ставка акцизу в євро

Юлія ЛАВРЕХА, платформа 
податкових знань TaxLink »Вже можна розрахувати, 

який розмір становитиме у гривні 
ставка акцизного податку 

з роздрібного продажу на пальне 
у ІІІ кварталі 2016 р.

Актуально | Податкове право
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Як свідчить статистика, в багатьох 
європейських країнах заявки на так 
звані патенти computer implemented 
inventions, тобто патенти на винаходи, 
в яких комп’ютерна програма відіграє 
технологічну роль, задовольняються 
на 20-25%. За словами експертів, це 
досить високий показник. До того ж в 
деяких країнах допускається отриман-
ня патенту і на комп’ютерну програму 
(незважаючи на те, що комп’ютер-
на програма як така не захищається 
патентом, якщо вона працює лише 
спільно з якимось пристроєм). Однак 
в Україні ці питання ще не достатньо 
врегульовані на законодавчому рівні. 
Про це та інше йшла мова під час чер-
гового семінару профільних комітетів 
Асоціації правників України «Охорона 
ПЗ не авторським правом: експерти-
за заявок на патенти/корисні моделі, 
судова практика», де обговорювалися 
практичні питання, які виникають 

у представників компаній під час от-
римання охоронних документів.

Так, за словами директора з пи-
тань експертизи ДП «Український 
інститут інтелектуальної власності» 
(Укрпатент) Наталії Петрової, питан-
ня про патенти computer implemented 
inventions ніяким чином не регулю-
ються вітчизняним законодавством. 
«Комп’ютерні програми в Україні не 
охороняються. Вони йдуть у комплек-
ті із заявкою, а охорону на них ми не 
видаємо, патент на це отримати не 
можна. Сказати, що ситуація невдов-
зі зміниться і в Україні введуть вида-
чу таких охоронних документів, я не 
можу. Скільки б ми не обговорювали 
можливості введення видачі охорон-
ного документа на комп’ютерну про-
граму, як на додаток до заявки, сьо-
годні говорити про це не доводиться. 

Мова про це не йшла на жодному з 
обговорень проектів законів, на яких 
я була присутня, або тексти яких я чи-
тала», – зазначила експерт.

Також підтримує позицію колеги 
начальник відділення експертизи за-
явок на винаходи, корисні моделі та 
топографії інтегральних мікросхем 
ДП «Український інститут інтелек-
туальної власності» (Укрпатент) Фе-
дір Луценко. «Більше ніж за 20 років 
роботи я не бачив ні однієї заявки 
на комп’ютерну програму. Що таке 
комп’ютерна програма? Це дещо на-
писане якоюсь мовою програмуван-
ня, тобто певний набір команд, які 
розуміє комп’ютер. Поки що ні однієї 
форми, де був би лістинг програми, я 
за свою багаторічну роботу не бачив. 
Жодної заявки на патент, де б у формі 
винаходу був лістинг програми, на-

писаний ліцензійною мовою програ-
мування, я не бачив. Будь-який алго-
ритм можна написати (навіть однією 
і тією ж мовою програмування) абсо-
лютно по-різному, використовуючи 
різні оператори. Патентами не мож-
ливо охороняти комп’ютерні програ-
ми, оскільки немає форм, написаних 
мовою програмування. Такого немає 
в жодній державі світу», – констатує 
пан Луценко.

У свою чергу, судді Господарсько-
го суду м. Києва Віта Бондарчук та 
Оксана Марченко ознайомили при-
сутніх з мізерною судовою практикою 
у цій сфері. Так, за словами суддів, 
найчастіше предметом розгляду тут 
стає порушення авторських прав на 
програмне забезпечення. Поряд з цим 
відсутня практика захисту алгоритмів 
як винаходів. 

Охорона ПЗ не авторським правом: 
computer implemented inventions

Тетяна ПАШКОВСЬКА, 
журналіст «Юридичної газети»

Подія | Інтелектуальна власність
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Нещодавно Верховний Суд Украї-
ни (далі – ВСУ) прийняв резонанс-
не рішення: своєю постановою від 
26.01.2016 р. у справі ТОВ «Інбуд-
ХХІ» до ДПІ у Солом’янському 
районі ГУ ДФС України в м. Ки-
єві визнав, що «…статус фіктив-
ного підприємства несумісний з 
легальною підприємницькою ді-
яльністю, навіть за формального 
підтвердження її первинними до-
кументами… первинні документи, 
які стали підставою для формуван-
ня податкового кредиту та вало-
вих витрат, виписані контрагентом, 
фіктивність господарської діяль-
ності якого встановлена вироком 
суду, не можуть вважатися належ-
но оформленими та підписаними 
повноважними особами звітними 
документами, які посвідчують факт 
придбання товарів, робіт чи послуг, 
а тому віднесення відображених у 
них сум податку на додану вартість 

(далі – ПДВ) до податкового креди-
ту є безпідставним».

Еволюція практики ВСУ щодо 
наслідків взаємовідносин суб’єк-
та господарювання реального сек-
тора економіки з підприємством, 
яке має ознаки фіктивності, по суті 
дає органам державної фіскальної 
служби карт-бланш. Адже незалеж-
но від будь-яких інших обставин 
справи, посилаючись на правовий 
висновок ВСУ щодо застосування 
норми права, викладений у його 
постанові, який за ст. 244-2 КАС 
України є обов’язковим для всіх 
суб’єктів владних повноважень, 
які застосовують у своїй діяльно-
сті нормативно-правовий акт, що 
містить відповідну норму права, 
всім суб’єктам господарювання, 
які мали господарські відносини з 
так званим «фіктивним підприєм-
ством», фіскальні органи будуть до-
нараховувати відповідні податкові 

зобов’язання і фінансові санкції. 
Причому адміністративні суди, за 
наявності такої правової позиції 
ВСУ, по суті змушені будуть зали-
шати в силі відповідні податкові 
повідомлення-рішення фіскальних 
органів.

Однак, якщо брати до уваги поло-
ження Конвенції про захист прав та 
основоположних свобод людини та 
практику Європейського суду з прав 
людини (далі – ЄСПЛ), яка згідно зі 
ст. 17 Закону України «Про виконан-
ня рішень та застосування практи-
ки Європейського суду з прав лю-
дини» є джерелом права в Україні, 
то правова позиція, запропонована 
постановою ВСУ від 26.01.2016 р., 
на нашу думку, є суперечливою.

Так, у ст. 1 Першого Протоколу 
до Конвенції про захист прав та 
основоположних свобод людини 
(далі – ст. 1 Першого Протоколу 
до Конвенції) зазначено: «Кожна 

фізична або юридична особа має 
право мирно володіти своїм май-
ном. Ніхто не може бути позбав-
лений своєї власності інакше, як 
в інтересах суспільства та на умо-
вах, передбачених законом і загаль-
ними принципами міжнародного 
права. Проте попередні положен-
ня жодним чином не обмежують 
право держави вводити в дію такі 
закони, які вона вважає за необхід-
не, щоб здійснювати контроль за 
користуванням майном відповід-
но до загальних інтересів або для 
забезпечення сплати податків чи 
інших зборів або штрафів».

У випадку стягнення з особи 
податкових зобов’язань така осо-
ба зазнає втручання у своє право 
мирно володіти належним їй май-
ном з метою «забезпечення сплати 
податків». 

Продовження на стор. 16

Судова система

Вища рада правосуддя: 

judges elected by their peers

стор. 30

Люстрація

Закон про люстрацію: 

демократія, яка спроможна 

себе захистити

стор. 34

Проблемні взаємовідносини

Àíàë³òè÷íà ðóáðèêà
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В судовій практиці часто поста-
ють питання стосовно встановлен-
ня законності вимог органів дер-
жавної фіскальної служби України 
щодо наявності податкового боргу 
у фізичної особи-власника транс-
портного засобу зі сплати податку 
з власників транспортного засобу.

Досить часто в заявах фізичних 
осіб до Верховного Суду України по-
рушується питання про перегляд рі-
шень ВАСУ, відповідно до яких були 
задоволені касаційні скарги органів 
державної фіскальної служби Укра-
їни щодо сплати податку з власни-

ків транспортного засобу. Вивчив-
ши ухвалу ВАСУ від 26.02.2015 р. 
№К/800/51176/14, ухвалу ВАСУ 
від 2.04.2014 р. №К800/27464/13 
та ухвалу ВАСУ від 3.03.2015 р. 
№800/27418/14, можна було дій-
ти наступного висновку.

Щодо держреєстрації 
транспортних засобів
Відповідно до абз. 13 п. 8 Поста-

нови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку дер-
жавної реєстрації (перереєстра-
ції), зняття з обліку автомобілів, 
автобусів, а також самохідних ма-
шин, сконструйованих на шасі ав-
томобілів, мотоциклів усіх типів, 
марок і моделей, причепів, напів-
причепів, мотоколясок, інших при-
рівняних до них транспортних за-
собів та мопедів» від 7.09.1998 р. 
№1388 державна реєстрація транс-
портних засобів проводиться за 
умови сплати їх власниками перед-
бачених законодавством податків 
і зборів (обов’язкових платежів), а 
також внесення в установленому 
порядку платежів за проведення 
огляду транспортних засобів, дер-
жавну реєстрацію (перереєстра-
цію), зняття з обліку, відшкодуван-
ня вартості бланків реєстраційних 
документів та номерних знаків.

Тобто державній реєстрації 
транспортного засобу передує 
сплата транспортного податку 
власником транспортного засобу 

за проведення огляду транспорт-
них засобів, державну реєстрацію 
(перереєстрацію), зняття з обліку, 
відшкодування вартості бланків 
реєстраційних документів та но-
мерних знаків.

Відповідно до п. 1.3 ст. 1 Закону 
України «Про порядок погашен-
ня зобов’язань платників подат-
ків перед бюджетами та держав-
ними цільовими фондами» від 
21.12.2000 р. №2181-III (діяв на 
час виникнення спірних відно-
син) податковий борг (недоїмка) – 
податкове зобов’язання (з ураху-
ванням штрафних санкцій за їх 
наявності), самостійно узгоджене 
платником податків або узгодже-
не в адміністративному чи судо-
вому порядку, але не сплачене у 
встановлений строк, а також пеня, 
нарахована на суму такого подат-
кового зобов’язання.

Податковий борг 
та власники 
транспортних засобів
Відповідно до п. 175 ч. 1 ст. 14 

Податкового кодексу України від 
2.12.2010 р. №2755-VI, податковий 
борг – це сума узгодженого грошо-
вого зобов’язання (з урахуванням 
штрафних санкцій за їх наявно-
сті), але не сплаченого платником 
податків у встановлений цим Ко-
дексом строк, а також пеня, нара-
хована на суму такого грошового 
зобов’язання.

Згідно з п. 3.1.1 ст. 3 Закону 
України «Про порядок погашен-
ня зобов’язань платників подат-
ків перед бюджетами та держав-
ними цільовими фондами» від 
21.12.2000 р. №2181-III, активи 
платника податків можуть бути 
примусово стягнені в рахунок по-
гашення його податкового боргу 
виключно за рішенням суду. В ін-
ших випадках платники податків 
самостійно визначають черговість 
та форми задоволення претензій 
кредиторів через активи, вільні від 
заставних зобов’язань забезпечен-
ня боргу. У разі, якщо такого плат-
ника податків визнано банкрутом, 
черговість задоволення претензій 
кредиторів визначається законо-
давством про банкрутство. 

Відповідно до ч. 11 ст. 87 По-
даткового кодексу України від 
2.12.2010 р. №2755-VI орган стяг-
нення звертається до суду з позо-
вом про стягнення суми подат-
кового боргу платника податку – 
фізичної особи. Стягнення подат-
кового боргу за рішенням суду 
здійснюється державною виконав-
чою службою відповідно до закону 
про виконавче провадження.

ВАСУ в ухвалі від 3.03.2015 р. 
робить правильно висновок, що 
для звернення до суду про стяг-
нення податку з власників транс-
портних засобів податкове зобо-
в’язання повинно набути ознак 
податкового боргу.

Однак довідка про результати 
перевірки щодо сплати вказаного 
податку та розрахунок заборго-
ваності з податку, на нашу дум-
ку, може бути належним доказом 
наявності боргу за узгодженим 
податковим зобов’язанням щодо 
податку з власників транспорт-
них засобів, оскільки інший спо-
сіб доведення факту наявності по-
даткового боргу вище наведеним 
Законом не встановлено і не забо-
ронено цього способу доведення.

Окрім того, відповідно до п. 5.4.1 
ст. 5 вище наведеного Закону, уз-
годжена сума податкового зобо-
в’язання, не сплачена платником 
податків у строки, визначені цією 
статтею, визнається сумою подат-
кового боргу платника податків.

Варто зауважити, що згідно 
з п. 3.1 Інструкції про порядок 
здійснення підрозділами Держав-
тоінспекції МВС державної реє-
страції, перереєстрації та обліку 
транспортних засобів, оформлен-
ня і видачі реєстраційних доку-
ментів, номерних знаків на них, 

Особливості встановлення в судовому порядку податкового 
боргу зі сплати податку з власників транспортного засобу

Податки за кермом

Антон МОНАЄНКО, д.ю.н., професор, 
заслужений юрист України, 
член Науково-консультативної ради
при ВСУ та ВАСУ

Аналітика | Податкове право
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затвердженої наказом МВС від 
11.08.2010 р. №379, для прове-
дення реєстрації ТЗ посадовими 
особами Центру приймаються до 
розгляду письмові заяви власни-
ків ТЗ (фізичних або юридичних 
осіб), зразки яких наведено в до-
датках 1, 2 до цієї Інструкції.

Відповідно до п. 3.2 вказаної 
Інструкції особа власника ТЗ або 
уповноваженої ним особи вста-
новлюється на підставі паспорта 
громадянина України або іншо-
го документа, що його замінює, 
для іноземців або осіб без грома-
дянства – на підставі докумен-
тів, визначених законодавством 
України. 

Відповідно до абз. 1 п. 8 Поста-
нови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку дер-
жавної реєстрації (перереєстра-
ції), зняття з обліку автомобілів, 
автобусів, а також самохідних 
машин, сконструйованих на шасі 
автомобілів, мотоциклів усіх ти-
пів, марок і моделей, причепів, 
напівпричепів, мотоколясок, ін-
ших прирівняних до них тран-
спортних засобів та мопедів» від 
7.09.1998 р. №1388 державна реє-
страція (перереєстрація) транс-
портних засобів проводиться на 
підставі заяв власників, поданих 
особисто, та документів, що по-
свідчують їх особу, підтверджу-
ють правомірність придбання, 
отримання, ввезення, митного 
оформлення (далі – правомір-
ність придбання) транспортних 
засобів, відповідність конструк-
ції транспортних засобів уста-
новленим вимогам безпеки до-
рожнього руху, а також вимогам, 
які є підставою для внесення змін 
до реєстраційних документів. 
Не допускаються до державної 
реєстрації транспортні засоби 
з правим розташуванням керма 
(за винятком транспортних за-
собів, які були зареєстровані в 
підрозділах Державтоінспекції 
до набрання чинності Законом 
України «Про дорожній рух»).

Тому слід вважати, що реє-
страція транспортного засобу 
на ім’я певної фізичної особи 
та несплата нею податку з влас-
ників транспортного засобу, за 
умов доведення цієї несплати (в 
тому числі шляхом видачі довід-
ки фіскальними органами про 
несплату податку з власників 
транспортного засобу, яка мо-
же засвідчити несплату подат-
ку та, як наслідок, виникнення 
податкового боргу), може бути 
підставою для звернення до су-
ду органами фіскальної служ-
би для примусового стягнення 
вказаного податку з власників 
транспортного засобу.

Що має встановити суд?
Однак варто звернути увагу на 

те, що адміністративним судом 
має бути встановлено наявність 
дійсного наміру фізичної осо-
би зареєструвати транспортний 

засіб, досліджено правильність 
особистих даних (наприклад, 
паспортні дані, ідентифікаційний 
код), вказаних у заяві на реєстра-
цію транспортного засобу, а та-
кож достовірність підпису особи-
заявника або чи подавалася до-
віреність на реєстрацію транс-
портного засобу. Крім того, ад-
міністративним судом має бути 
встановлено, чи насправді заяв-
ник подавав оригінал паспорту, 
чи є у справі оригінал платіжно-
го доручення, яке підтверджує 
сплату податку з власників транс-
портного засобу. Оскільки мо-
же виникнути ситуація, коли фі-
зична особа-заявник не подавала 
жодних заяв та документів до ор-
ганів МВС щодо реєстрації транс-
портного засобу, копії паспорту 
перебували у третіх осіб без ві-
дома власника паспорта. До то-
го ж суду необхідно прийняти 
ухвалу про витребування дока-
зів (ч. 2 ст. 110 Кодексу адміні-
стративного судочинства Украї-
ни) від банківської установи, де 
проводилася банківська опера-
ція зі сплати податку з власни-
ків транспортного засобу, щодо 
підтвердження здійснення опе-
рації зі сплати цього податку. 
Адже наявність самого платіж-
ного доручення (особливо його 
копії) може ще не означати спла-
ту податку, оскільки трансакція 
зі сплати податку з власників 
транспортного засобу могла бу-
ти скасована за рішенням спів-
робітника банківської установи 
після видачі платіжного дору-
чення. Тому у вказаній ситуа-
ції може простежуватися змо-
ва співробітників банківської 
установи з фізичною особою-
платником вказаного податку 
та/або співробітником МРЕО 
ДАІ МВС, який завідома знав 
про такі операції, але реєстрував 
транспортний засіб за певною 
фізичною особою без її відома, 
проте за наявності копій доку-
ментів без підтвердження на-
міру та ідентифікації такої осо-
би. Тому особа, без відома якої 
було зареєстровано транспорт-
ний засіб на її ім’я, не може бути 
платником податку з власників 
транспортного засобу, оскіль-
ки не була реальним заявником 
щодо реєстрації транспортного 
засобу. Коли всебічно буде до-
сліджено усі матеріали справи, 
тоді можна буде встановити, чи є 
фізична особа платником цього 
податку, чи ні.

У будь-якому випадку склад-
но встановити законність вимог 
органів державної фіскальної 
служби України щодо наявно-
сті податкового боргу у фізичної 
особи-власника транспортного 
засобу зі сплати податку з влас-
ників транспортного засобу без 
вивчення матеріалів справи. То-
му в такій категорії справ необ-
хідний індивідуальний підхід до 
з’ясування всіх обставин справи.

1. Закон призведе 
до закриття фондових бірж
 Закон вводить термін «опера-

тор ринку капіталу» замість терміну 
«фондова біржа», але суть біржової 
діяльності не змінюється. Вид про-
фесійної діяльності «організація тор-
гівлі на фондовому ринку» розши-
рюється на 4 нові підвиди, залежно 
від фінансового інструменту. Пере-
хід до термінології директив ЄС не 
потребуватиме переліцензування. 
Фондові біржі продовжать торгувати 
тими ж інструментами, якими вони 
торгували до прийняття Закону.

2. Закон закладає принципи, 
які не використовуються 
в цивілізованих країнах
 Норми закону розроблені на під-

ставі останніх законодавчих змін 
в Європі, євродирективи MiFID II, 
регламентів MiFIR та EMIR, принци-
пів IOSCO в частині регулювання та 
нагляду за ринками товарних дери-
вативів, а також рекомендацій ISDA.

3. Директиви для 
імплементації обираються 
не системно, а вибірково
 В рамках підписаної Україною 

Угоди про асоціацію з ЄС та Угоди 
про вільну торгівлю потрібно імпле-
ментувати близько 50 євродиректив 
у сфері регульованих ринків. Спо-
чатку до законодавства мають бути 
закладені базові терміни та визна-
чення, а потім описані деталі окре-
мих процесів. В Україні навіть базові 
визначення відрізняються від євро-
пейських, оскільки ринок розвивав-
ся ізольовано протягом 20 років.

4. Закон створює можливості 
для корупції, відсутня 
відповідальність Комісії
 Законом прямо передбачена від-

повідальність Комісії та її фахівців 
за шкоду, яка може бути заподіяна 
рішеннями, діями або бездіяльністю 
регулятора. Крім того, Закон встанов-
лює відповідальність за неправомір-
не розкриття інформації. Законом 
вводиться Кодекс етики НКЦПФР.

5. Передача функції Мін’юсту 
з реєстрації актів зробить 
Комісію не контрольованою
 Відмова від реєстрації регулятор-

них актів загальної дії не зробить 
Комісію не контрольованою. За за-
коном Комісія нестиме повну відпо-
відальність за наслідки своїх рішень.

6. Достатньо було 
врегулювати законом лише 
сферу деривативів
 Запровадити новий фінансо-

вий інструмент без встановлен-

ня чітких правил торгівлі цим ін-
струментом, правил роботи з ним 
торгових майданчиків, вимог до 
торгових майданчиків, вимог до 
посередників, повноважень регу-
лятора з регулювання та нагляду 
за використанням цього інстру-
менту – небезпечно. Відсутність 
у законодавстві будь-якого з цих 
елементів є загрозою повторення 
фінансової кризи 2008 р.

7. Закон не передбачає 
механізмів торгівлі 
на біржах позалістинговими 
інструментами
 В європейському законодавстві 

існують терміни «регульований 
ринок» і «допуск до торгів на ре-
гульованому ринку». Для інстру-
ментів, які не можуть відповіда-
ти вимогам допуску до торгів на 
регульованому ринку, «операто-
ри ринку» зможуть організувати 
торгівлю зі спрощеними умовами 
допуску.

8. Реалізація концепції MTF 
в більшості європейських 
країн зазнала невдачі
 В європейських країнах та 

США протягом тривалого часу 
успішно працюють альтернати-
ви основним біржовим майданчи-
кам – Multilateral Trading Facility 
(MTF) – зі спрощеними умовами 
залучення капіталу. Серед най-
більш відомих: AIM на Лондон-
ській фондовій біржі, Open Market 
на Франкфуртській, Alternext на 
NYSE Euronext, First North на OMX, 
NewConnect на Варшавській біржі. 
Всі вони знаходяться під управ-
лінням «операторів ринку», що 
свідчить про життєздатність за-
пропонованої моделі.

9. Закон вимагатиме 
переліцензування для всіх 
учасників ринку
 У прикінцевих положеннях 

визначено перелік ліцензій, які 
вважатимуться автоматично пере-
оформленими після прийняття 
Закону. Це стосується усіх видів 
діяльності. Отримання нових лі-
цензій потрібно буде лише для 
нових видів діяльності, які запро-
ваджуються Законом, та нових фі-
нансових інструментів. 

10. НКЦПФР самостійно 
та безконтрольно визначає 
зміст законів 
 НКЦПФР не є суб‘єктом пра-

ва законодавчої ініціативи, а мо-
же лише брати участь у розробці 
проектів законодавчих актів, які 
стосуються її сфери регулювання.

10 міфів про законопроект 
щодо регульованих ринків 
і деривативів №3498

Актуально
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Закінчення. Початок на стор. 13

Але згідно зі сталою практикою 
ЄСПЛ, національні суди України у 
такому разі мають оцінювати: 

• Чи відбувалося втручання дер-
жави у право власності особи з ме-
тою стягнення податків на підставі 
зрозумілого закону (принцип пра-
вової визначеності)? 

• Чи було у процесі такого втру-
чання (навіть за наявності відповід-
них положень закону) дотримано 
справедливий баланс між публічним 
інтересом суспільства отримати по-
даткові платежі та правом власності 
конкретної особи (принцип співмір-
ності втручання)?

• Чи дотримано у процесі втру-
чання належну правову процедуру? 

• Чи не є втручання таким, що 
не відповідає сучасному рівню за-
гальновизнаних правових принци-
пів країн-членів Ради Європи або 
Європейського Союзу?

Розглянемо кожен із зазначених 
аспектів детальніше.

Чи відповідає запропонований 
постановою ВСУ від 26.01.2016 р. 
підхід до оцінки первинних до-
кументів, підписаних від імені 
«фіктивного підприємства», кон-
венційному принципу «правової 
визначеності закону»?

Закони України не містять пра-
воположень, відповідно до яких ви-
несення обвинувального вироку за 
ст. 205 (фіктивне підприємництво) 
КК України стосовно керівника або 
учасника товариства з обмеженою 
відповідальністю має безумовним 
наслідком визнання неналежності 
всіх оформлених від імені такого то-
вариства з обмеженою відповідаль-
ністю первинних бухгалтерських 
(податкових) документів, які по-
свідчують факт придбання товарів, 
робіт чи послуг. Такий висновок, 
на нашу думку, стверджує і сама 
постанова ВСУ від 26.01.2016 р. 
Адже в тексті постанови ВСУ від 
26.01.2016 р. не наводяться поло-
ження закону, згідно з якими Вер-
ховний Суд приходить до виснов-
ку, що наявність обвинувального 
вироку суду за ст. 205 КК України 
стосовно окремих посадових осіб то-
вариства з обмеженою відповідаль-
ністю встановлює факт фіктивності 
господарської діяльності юридичної 
особи ТОВ «РІП» і неналежність всіх 

виписаних від імені ТОВ «РІП» пер-
винних документів. 

Зауважу, що ВСУ у своїх попе-
редніх рішеннях дотримувався де-
що іншого підходу в питанні оцінки 
наслідків вчинення господарських 
операцій між суб’єктом господа-
рювання реального сектору еко-
номіки та підприємством з ознака-
ми фіктивності (постанова ВСУ від 
13.01.2009 р. у справі №21-1578во08, 
постанова ВСУ від 11.12.2007 р. у 
справі №21-1376во06). А також у 
постанові ВСУ від 05.03.2012 р., на 
яку як аналогічний судовий преце-
дент міститься посилання в тексті 
постанови ВСУ від 26.01.2016 р., за-
значається: «висновок … про проти-
правність донарахування позивачу 
податкових зобов’язань з податку на 
прибуток та ПДВ, який зроблений 
з посиланням на те, що сама лише 
наявність у ТОВ «Нафта» податко-
вих накладних, виписаних від іме-
ні його контрагентів, є достатньою 
підставою для включення сум ПДВ 
до податкового кредиту, не ґрунту-
ється на правильному застосуван-
ні норм матеріального права». Тоб-
то, постанова ВСУ 05.03.2012 р. не 
містить загальних правил, за якими 
«всі первинні документи, складе-
ні від імені фіктивного підприєм-
ства, є нікчемними», а тому не свід-
чить про існування до 26.01.2016 р. 
сталої практики ВСУ про визнання 
нікчемними всіх первинних доку-
ментів, підписаних від імені фіктив-
ного підприємства. Скоріше навпа-
ки, у постанові ВСУ від 05.03.2012 р. 
наголошується на необхідності пе-
ревірки адміністративними суда-
ми суті спірних правовідносин між 
суб’єктами господарювання, а не 

лише формального акту підписання 
або не підписання окремих докумен-
тів певною особою.

Звичайно, ми не заперечуємо 
принцип розумної еволюції право-
вих норм шляхом поступової зміни 
їх тлумачення найвищим судовим 
органом держави. Однак результат 
судового тлумачення має надавати 
суб’єкту господарювання можли-
вість передбачати наслідки своїх 
дій у момент їх вчинення. Нато-
мість запропонований ВСУ підхід 
не вказує, як добросовісний учас-
ник господарського обігу в момент 
вчинення господарської операції 
має перевіряти можливі наслідки 
своїх дій і передбачати подальше 
застосування до нього положень 
податкового законодавства щодо 
протидії фіктивному підприємни-
цтву. Зокрема, у випадку «товар-
ності» господарської операції та 
дійсності всіх реєстраційних доку-
ментів контрагента суб’єкт господа-
рювання, як правило, не має розум-
них підстав припускати, що через 
тривалий проміжок часу після вчи-
нення відповідної господарської 
операції проти особи, яка зазнача-
ється у наданих йому первинних 
документах, буде винесено вирок 
за ст. 205 КК України.

Ми вважаємо, що постанова ВСУ 
від 26.01.2016 р. по суті передба-
чає залежність юридичної відпо-
відальності особи від настання в 
майбутньому обставини (обвину-
вального вироку за ст. 205 КК Укра-
їни), яка на момент вчинення дії 
(господарської операції з контр-
агентом) не могла передбачатися 
добросовісним учасником госпо-
дарських відносин. Але ставлення 

правової оцінки дій учасників гос-
подарських відносин у залежність 
від подій майбутнього не відпові-
дає принципу правової визначе-
ності закону. 

Чи оцінюється співмірність 
втручання у право особи мирно 
володіти своїм майном у поста-
нові ВСУ від 26.01.2016 р.?

Висновки, викладені в мотиву-
вальній частині постанови ВСУ від 
26.01.2016 р., не містять оцінки до-
тримання балансу між приватним 
інтересом особи мирно володіти 
своїм майном і правом держави 
стягувати податки. Тому на осно-
ві окремих рішень ЄСПЛ ми наве-
ли орієнтовні загальні критерії, за 
яких втручання фіскальних органів 
у право особи мирно володіти своїм 
майном не відповідає ст. 1 Прото-
колу Першого до Конвенції.

Показовим у цьому питанні є рі-
шення ЄСПЛ «Булвест» АД проти 
Болгарії». У цьому рішенні ЄСПЛ 
вказав дві важливі обставини, які 
мають оцінюватися у питанні ви-
значення, чи були податкові заходи 
пропорційним втручанням у право 
власності особи. Такими обстави-
нами є оцінка питання фактичної 
сплати податку на додану вартість 
за «спірною» господарською опе-
рацією (§67, 68 вказаного рішення 
ЄСПЛ) контрагентом-порушником 
та, незалежно від існування пер-
шої обставини, наявність можли-
вості передбачити наслідки своїх 
дій добросовісним суб’єктом госпо-
дарювання, відсутність або наяв-
ність у нього прав і можливостей 
відслідковувати, контролювати 
й забезпечувати виконання його 
контрагентом вимог податкового 
законодавства (§69 вказаного рі-
шення ЄСПЛ).

Ми вважаємо, що у разі букваль-
ного застосування правової пози-
ції, викладеної у постанові ВСУ від 
26.01.2016 р., зазначені в §67-69 
рішення ЄСПЛ «Булвест» АД проти 
Болгарії» правоположення у пере-
важній більшості конкретних по-
даткових спорів дотримані не бу-
дуть. Адже зазначена постанова 
ВСУ містить загальний тезис, який 
можна викласти наступним чином: 
будь-яка господарська операція з 
фіктивним підприємством визна-
ється нікчемною, а суб’єкт госпо-
дарювання за будь-яких обставин 
зазнає податкових стягнень.

До прикладу, в рішенні ЄСПЛ 
«ВАТ «Нафтова компанія «ЮКОС» 
проти Росії» ЄСПЛ визнав таким, 
що відповідає Конвенції, покладен-
ня на головну компанію ЮКОС дер-
жавою Росія обов’язку сплатити по-
даток на прибуток, суми платежів 
за яким, на думку державних орга-
нів, було неправомірно занижено 

Проблемні взаємовідносини
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через незаконне використання ком-
паній, підконтрольних керівництву 
ЮКОСа, що були зареєстровані у 
внутрішніх офшорах Російської 
Федерації (Калмикія, різні ЗАТО, 
Мордовія, Космодром Байконур). 
І це при тому, що російське законо-
давство, так само як і українське, 
прямо не передбачає «проривання 
корпоративної павутини» у подат-
ковому спорі, тобто покладення 
відповідальності на фактичного 
«контролера» господарських опе-
рацій, замість дійсного платника 
податку. Однак у цьому випадку 
ЄСПЛ визнав рішення державних 
органів Російської Федерації таки-
ми, що відповідають Конвенції, а 
широке тлумачення закону – допу-
стимим, через доведеність на рівні 
національної юрисдикції умисних 
і недобросовісних схем мінімізації 
податків з боку керівництва голов-
ної компанії ЮКОС. До того ж у цій 
частині ЄСПЛ аргументував своє рі-
шення тим фактом, що держава не 
може передбачити у своєму законі 
всі можливі хитросплетіння умис-
них податкових схем, спрямованих 
на незаконну мінімізацію податків, 
адже такі незаконні схеми швидко 
змінюються. Тому в цьому конкрет-
ному випадку широке тлумачення 
закону, спрямованого на боротьбу з 
такими «схемами», є допустимим і 
стосується осіб, які своїми умисни-
ми винним діями призвели до втру-
чання в їхнє право мирно володіти 
своїм майном. Адже допускаючи 
сумнівні дії з оптимізації податків, 
керівництво ЮКОС, відповідно до 
наведеної правової позиції ЄСПЛ, 
вже мало припускати можливу по-
даткову відповідальність за такі дії. 

Однак у нашому випадку мова 
не йде про недобросовісність дій 
суб’єкта господарювання. Навпаки, 
ВСУ у своїй постанові прямо зазна-
чає відсутність «…жодних дефектів 
у правовому статусі позивача або 
його контрагентів». На нашу думку, 
запропонований постановою ВСУ 
від 26.01.2016 р. підхід по суті при-
зведе до об’єктивного ставлення у 
вину платника податку неправомір-
них дій інших осіб, що не сумісно з 
положеннями Конвенції.

Чи забезпечуватиметься право 
кожного на справедливий суд при 
застосуванні судами правової по-
зиції, викладеної у постанові ВСУ 
від 26.01.2016 р.? 

За автономним значенням «кри-
мінального правопорушення» у 
практиці ЄСПЛ, значні податкові 
штрафи особи прирівнюються до 
обвинувачення у злочині. Відповід-
но, процес судового розгляду пра-
вомірності накладення значних 
податкових санкцій має супрово-
джуватися процесуальними гаран-
тіями, передбаченими ст. 6 Конвен-
ції для обвинуваченого у злочині 
(рішення ЄСПЛ «ЗАО «ЮКОС» проти 
Росії», «Юсілла проти Фінляндії»).

Постанова ВСУ від 26.01.2016 р. 
по суті встановлює основоположну 
й наперед визначену силу такому 

доказу в податковому спорі як ви-
рок стосовно посадової особи під-
приємства за ст. 205 КК України. 
У такому випадку, за будь-яких ін-
ших обставин справи, «…первинні 
документи, які стали підставою для 
формування податкового кредиту 
та валових витрат, виписані контр-
агентом, фіктивність господарської 
діяльності якого встановлена ви-
роком суду, не можуть вважатися 
належно оформленими та підпи-
саними повноважними особами 
звітними документами, які посвід-
чують факт придбання товарів, ро-
біт чи послуг». 

Зазначеною постановою ВСУ не 
віднесено до предмета доказування 
у податковому спорі з’ясування пи-
тання, підписував чи не підписував 
від імені підприємства первинні 
документи з конкретним контр-
агентом засуджений вироком суду 
керівник. При цьому добросовісний 
платник податку, до якого застосо-
вано податкові санкції, не лише не 
має процесуальних прав оскаржити 
висновки обвинувального вироку 
суду щодо посадових осіб фіктив-
ного підприємства, але й не може 
ознайомитися з основним доказом 
проти нього – обвинувальним ви-
роком директора (учасника) фік-
тивного контрагента. До того ж 
всі докази сторони захисту (на-
приклад, свідчення «товарності» 
господарської операції) судом не 
можуть прийматися до уваги, ад-
же наявність вироку за ст. 205 КК 
України має наперед встановлену 
силу в частині оцінки й інших до-
казів у справі.

На наше переконання, надання 
вироку в одній кримінальній справі 
широкої та наперед встановленої 
сили в іншій кримінальній проце-
дурі, податковому спорі в частині 
накладення фінансових санкцій, 
не відповідає принципу справедли-
вого судочинства, гарантованому 
ст. 6 Конвенції про захист прав та 
основоположних свобод людини.

Чи відповідає підхід, запро-
понований постановою ВСУ від 
26.01.2016 р., загальним прин-
ципам відповідальності суб’єктів 
господарювання Європейського 
союзу за податкові правопору-
шення?

Повертаючись до рішення ЄСПЛ 
«Булвест» АД проти Болгарії», слід 
зауважити, що вказане рішення 
містить ще один суттєвий момент 
стосовно практики накладення на 
суб’єктів господарювання в Украї-
ні відповідальності за податкові 
делікти.

У §29 рішення ЄСПЛ «Булвест» 
АД проти Болгарії» зазначається, 
що Болгарія, хоча й не була членом 
Європейського союзу на час прий-
няття спірних рішень у податково-
му спорі національними органами 
Болгарії, однак здійснювала кроки 
щодо гармонізації свого податко-
вого законодавства до положень 
відповідних директив Ради Євро-
пейського співтовариства. Тому ос-

новні принципи права ЄС у подат-
кових спорах мають враховуватися 
при оцінці відповідності Конвенції 
дій національних органів Болгарії 
у податковому спорі.

На нашу думку, наразі схожою 
з тогочасною ситуацією у Болга-
рії є правова ситуація в Україні в 
частині необхідності дотримання 
нашою державою основних право-
вих принципів Європейського спів-
товариства в практиці своїх націо-
нальних органів. Адже поступове 
зближення податкового законодав-
ства та практики його застосуван-
ня передбачено ст. 349-353 Угоди 
про асоціацію між Україною з одно-
го боку та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з 
атомної енергії та їхніми держава-
ми-членами з іншого боку.

Рішення ЄСПЛ «Булвест» АД про-
ти Болгарії», як на звичну практику 
країн Європейського Союзу в пи-
танні відповідальності платників 
податку за податкові делікти, поси-
лається на два рішення Суду Євро-
пейського союзу: об’єднане рішен-
ня (консультативний висновок) 
Суду ЄС від 12.01.2006 р. у спра-
ві Optigen Ltd (C354/03), Fulcrum 
Electronics Ltd (C355/03) and Bond 
House Systems Ltd (C484/03) v 
Commissioners of Customs & Excise 
та об’єднане рішення Суду ЄС від 
06.07.2006 р. у справі Axel Kittel v. 
Belgian State, (C439/04) and Belgian 
State v. Recolta Recycling (SPRL, 
C440/04) (ECR 2006, page I0616). 

Так, у рішенні Суду ЄС від 
12.01.2006 р. зазначається: «... пра-
во на вирахування податку на дода-
ну вартість особою, що має статус 
платника ПДВ, яка здійснює відпо-
відні операції, не може зачіпатися 
тією обставиною, що в ланцюгу по-
ставок, до якого входять зазначені 
операції, попередня або наступна 
операція будуть пов’язані з шахрай-
ством при сплаті податку на додану 
вартість, про яку платник податку 
не знав та не міг знати». 

Схожа правова позиція також 
міститься в іншому рішенні Суду 
ЄС від 06.07.2006 р.: «… якщо от-
римувач товару не знав і не міг зна-
ти, що купляючи товар, він бере 
участь в ухиленні від сплати по-
датку, загальна система податко-
вого права ЄС має трактуватися як 
виключаюча норма національного 
права, відповідно до якої той факт, 
що угода купівлі-продажу товару 
вважається недійсною (як така, що 
суперечить публічному порядку та 
вчинена продавцем на протиправ-
них основах), призводить до того, 
що платник податку втрачає право 
на податковий кредит ПДВ, який 
фактично ним було сплачено. Тут 
не важливо, чи визнано угоду не-
дійсною через шахрайство з ПДВ 
або через інші обманні дії… лише 

у випадку, якщо на підставі дослі-
дження об’єктивних факторів буде 
встановлено, що товар поставлявся 
платнику податку, який знав або 
мав знати про те, що купляючи то-
вар, він бере участь в угоді, пов’яза-
ній з ухиленням від сплати податку, 
національний суд може відмовляти 
такому платнику податку в праві на 
податковий кредит». На нашу дум-
ку, зміст наведених рішень Суду ЄС 
додатково окреслює спірність по-
станови ВСУ від 26.01.2016 р. 

Підсумовуючи викладене, за-
уважимо, що принцип «юридична 
відповідальність особи має індиві-
дуальний характер» в Україні га-
рантований не лише прецедентною 
практикою ЄСПЛ, але й прямо за-
значається у ч. 2 ст. 61 Конституції 
України, тобто є нормою найвищої 
юридичної сили та прямої дії. Ми 
вважаємо, що фактичне перекла-
дення юридичної відповідальності 
за незаконні дії «фіктивного контр-
агента» на добросовісного суб’єкта 
господарювання та його керівниц-
тво є прихованою формою фіскаль-
ного тиску на бізнес в Україні через 
окремі спірні рішення найвищого 
органу судової гілки влади України.
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За даними Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб (далі – ФГВФО) 
наразі здійснюється ліквідація 72 не-
платоспроможних банків України в 
порядку та на умовах, визначених 
Законом України «Про систему га-
рантування вкладів фізичних осіб». 
До цього переліку не включені фі-
нансові установи, процедура лікві-
дації яких ініційована до прийняття 
вказаного Закону (22.09.2012 р.). 

Законом передбачено, що не піз-
ніше наступного робочого дня піс-
ля офіційного отримання рішення 
Національного банку України про 
віднесення банку до категорії непла-
тоспроможних ФГВФО розпочинає 
процедуру виведення неплатоспро-
можного банку з ринку та призначає 
з-поміж своїх працівників уповнова-
жену особу (кілька осіб), якій деле-

гуються повноваження зі здійснення 
тимчасової адміністрації. Цього ж 
дня призупиняються усі повнова-
ження органів управління банку та 
органів контролю, які переходять до 
уповноваженої особи ФГВФО. 

Ст. 38 Закону зобов’язує ФГВФО 
протягом дії тимчасової адміністра-
ції забезпечити перевірку правочи-
нів на предмет виявлення серед них 
нікчемних, тобто таких, що не ство-
рюють жодних правових наслідків. 
Перевірці підлягають правочини, 
вчинені протягом 1-го року до дня 
запровадження тимчасової адміні-
страції. Якщо проаналізувати вка-
зану статтю, стає зрозумілою її по-
зитивна мета – викрити змову осіб, 
яким було відомо про фінансовий 
стан банку та які до введення тим-
часової адміністрації здійснили ви-
ведення активів чи операцію, внас-
лідок чого збільшили свої шанси на 
отримання гарантованої виплати. 

Як зазначає Вищий адміністра-
тивний суд України в своїй ухвалі 
від 25.02.2016 р. у справі №К/800/
4495/15, право перевірки право-
чинів на предмет виявлення серед 
них нікчемних не є абсолютним, а 
кореспондується з обов’язком вста-
новити перед прийняттям рішення 
обставини, з якими Закон пов’язує 
нікчемність правочину. Одного ли-
ше твердження про нікчемність пра-
вочину недостатньо для визнання 
його таким, оскільки воно нівелю-
ється протилежним твердженням 
особи про дійсність вкладу.

До таких обставин Закон відно-
сить і безоплатне відчуження бан-
ком майна або відмову від власних 

майнових вимог, взяття на себе зо-
бов’язання, яке призвело до непла-
тоспроможності, укладення банком 
договорів, умови яких передбачають 
платіж чи передачу іншого майна з 
метою надання окремим кредито-
рам переваг (пільг), прямо не вста-
новлених для них законодавством 
чи внутрішніми документами банку, 
вчинення правочину з пов’язаною 
особою тощо. 

Вищий адміністративний суд 
України нагадує, що метою Закону 
є захист прав і законних інтересів 
вкладників банків, зміцнення дові-
ри до банківської системи України, 
стимулювання залучення коштів у 
банківську систему України, забез-
печення ефективної процедури виве-
дення неплатоспроможних банків з 
ринку та ліквідації банків (ухвала від 
11.02.2016 р. №К/800/25005/15). 
Звідси вбачається, що уповноважена 
на тимчасову адміністрацію чи лік-
відацію банку особа при прийнятті 
рішень має керуватися виключно 
інтересами вкладників банку. На 
практиці ж інтересами клієнтів лік-
відатори переймаються в останню 
чергу, намагаючись усіма можли-
вими способами зменшити розмір 
виплат, які здійснює вкладникам 
Фонд, та повернути виплачені рані-
ше кошти чи передане майно. 

Відсутність належного обґрун-
тування рішення уповноваженої 
особи про віднесення правочину 
до категорії нікчемних та, відпо-
відно, застосування наслідків не-
дійсності правочинів, визначених 
ст. 216 Цивільного кодексу України, 
є підставою для визнання таких дій 

суб’єкта владних повноважень про-
типравними та скасування відповід-
ного рішення. 

Слід зазначити, що рішення 
суб’єкта владних повноважень як 
таке досить часто відсутнє. Єдиного 
підходу в уповноважених осіб немає. 
Зазвичай створюється комісія з пе-
ревірки правочинів, яка приймає 
рішення про віднесення певних пра-
вочинів до категорії нікчемних із 
зазначенням підстав для цього. На-
далі уповноважена особа направляє 
повідомлення сторонам нікчемних 
правочинів про прийняте рішення 
та його наслідки. Як правило, таки-
ми наслідками є позбавлення особи 
права на отримання гарантованої 
суми відшкодування або задоволен-
ня кредиторських вимог. У деяких 
випадках уповноважені особи прий-
мають певне розпорядче рішення у 
вигляді наказу після ознайомлення 
з результатами перевірки, яке і стає 
підставою для направлення повідом-
лень про нікчемність. 

Законом не передбачено жодних 
дій, які необхідно вчинити уповно-
важеній особі для визнання право-
чинів нікчемними. Тож чи приймати 
рішення у вигляді наказу, чи направ-
ляти одразу лист-повідомлення про 
нікчемність, вирішує безпосеред-
ньо уповноважена особа. Слід вка-
зати, що повідомлення уповнова-
женої особи за правовою природою 
не має характеру рішення суб’єкта 
владних повноважень, тож потреба 
окремо визнавати його протиправ-
ним відсутня.

Під час вирішення спору про ви-
знання протиправними дій упов-
новаженої особи досить часто ви-
являється, що рішення комісії з 
перевірки правочинів не містить 
належного обґрунтування підстав 
віднесення конкретного правочи-
ну до категорії нікчемних (з по-
силанням на відповідний пункт 
ст. 38 Закону). У такому випадку 
ФГВФО досить часто посилається на 
ст. 228 Цивільного кодексу України 
та вважає правочин таким, що по-
рушує публічний порядок. За зако-
ном правочин є таким, що порушує 
публічний порядок, якщо він був 
спрямований на порушення кон-
ституційних прав і свобод людини 
й громадянина, знищення, пошко-
дження майна фізичної або юри-
дичної особи, держави, Автономної 
Республіки Крим, територіальної 
громади, незаконне заволодіння 
ним. Правочин, який порушує пуб-
лічний порядок, є нікчемним. 

На думку представників Фонду, 
правочини, які призводять до збіль-
шення розміру гарантованих держа-
вою виплат, спрямовані на порушен-
ня прав і свобод інших вкладників 

Оскарження рішення уповноваженої 
особи фонду про нікчемність правочину

Інна РУДНИК, старший юрист 
ЮФ «Лавринович і Партнери»

Аналітика | Банківське право
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та незаконне заволодіння майном 
держави. 

З цього приводу Вищий адміні-
стративний суд України в ухвалі 
від 12.04.2016 р. у справі №К/800/
21185/15 зазначає, що для застосу-
вання санкцій, передбачених ст. 228 
Цивільного кодексу України, необ-
хідною є наявність умислу на укла-
дення угоди з метою, яка завідома 
суперечить інтересам держави та 
суспільства (наприклад, вчинення 
удаваного правочину з метою прихо-
вання ухилення від сплати податків 
чи з метою неправомірного одер-
жання з державного бюджету коштів 
шляхом відшкодування податку на 
додану вартість у разі його несплати 
контрагентами до бюджету). 

Зрозуміло, що умисел на збіль-
шення виплат державним коштом 
не може бути прямим, якщо договір 
укладався до того моменту, як банк 
було віднесено до категорії непла-
тоспроможних. Зазначене правило 
діє навіть у випадку, якщо правочин 
укладався після віднесення банку 
до категорії проблемних, що пере-
дує неплатоспроможності, оскільки 
така інформація, згідно з Законом 
України «Про банки і банківську ді-
яльність», є банківською таємни-
цею та не може бути відома його 
вкладникам.

Крім того, відповідно до п. 18 по-
станови Пленуму Верховного Суду 
України від 06.11.2009 р. №9 «Про 
судову практику розгляду цивіль-
них справ про визнання правочи-
нів недійсними», при кваліфікації 
правочину за ст. 228 Цивільного 
кодексу України має враховувати-
ся вина, яка виражається у намірі 
порушити публічний порядок сто-
ронами правочину або однією зі 
сторін. Доказом вини може бути 
вирок суду, постановлений у кри-
мінальній справі, щодо знищення, 
пошкодження майна чи незакон-
ного заволодіння ним тощо.

В іншій ухвалі від 02.06.2016 р. в 
аналогічній справі №К/800/6982/16 
Вищий адміністративний суд Украї-
ни зазначає, що до правочинів, які 
порушують публічний порядок, на-
лежать ті, що посягають на суспільні, 
економічні та соціальні основи дер-
жави, а саме: спрямовані на викори-
стання всупереч закону комунальної, 
державної або приватної власності; 
на незаконне відчуження або не-
законне володіння, користування, 
розпорядження, об’єктами права 
власності українського народу – 
землею, її надрами, іншими природ-
ними ресурсами; правочини щодо 
відчуження викраденого майна то-
що. Всі інші правочини, спрямовані 
на порушення інших об’єктів права, 
передбачені іншими нормами пуб-
лічного права, не є такими, що по-
рушують публічний порядок.

Тож договір, який укладався з 
банком, не може порушувати публіч-
ний порядок виключно з тих підстав, 
що він спричиняє збільшення обсягу 
виплат коштами ФГВФО.

З аналізу судової практики цієї 
категорії спорів вбачається, що у 

переважній більшості випадків суд 
стає на сторону позивача (клієнта 
неплатоспроможного банку). Основ-
ною причиною цього є необґрунто-
ваність рішень уповноважених осіб 
та їх невідповідність вимогам Закону 
України «Про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб». 

Однак існують інші спори, в яких 
суд стає на сторону банку. Наприк-
лад, у справі №К/800/51714/15 Ви-
щий адміністративний суд Украї-
ни погодився з висновками судів 
попередніх інстанцій про безпід-
ставність позову про визнання про-
типравним та скасування рішення 
про визнання нікчемним договору 
банківського вкладу. Судами було 
встановлено, що за півроку до вве-
дення в банк тимчасової адміністра-
ції клієнтами банку було знято з по-
точних рахунків понад 99 млн грн. 
Того ж дня аналогічна сума була 
зарахована на депозитні рахунки 
523 вкладникам. Комісія з перевір-
ки правочинів визнала цю операцію 
«дробленням» вкладів та віднесла 
всі 523 договори до категорії нік-
чемних. Дослідивши довідки про 
рух коштів, суди всіх інстанцій по-
годилися з тим, що умови таких 
договорів передбачають платіж з 
метою надання окремим кредито-
рам переваг (пільг), прямо не вста-
новлених для них законодавством, 

що відповідно до ст. 38 Закону свід-
чить про їх нікчемність (ухвала від 
02.06.2016 р.).

Практика у справах про «дроб-
лення» вкладів не є однозначною і 
вирішується, виходячи з наявних у 
кожній конкретній ситуації доказів. 
У справі №К/800/18814/15 Вищий 
адміністративний суд України поста-
новою від 03.02.2016 р. задовольнив 
позов вкладника, якого було поз-
бавлено виплати через те, що його 
вклад відкрито внаслідок «дроблен-
ня» значної суми на декілька вкладів, 
сумою до 200 тис. грн. Один із суддів 
колегії не погодився з цим рішен-
ням і висловив свою окрему думку. 
Суддя вважає, що для повного та 
всебічного розгляду справи необхід-
но було встановити обставини, які 
можуть свідчити про недобросовіс-
ність дій працівників банку, позива-
ча та клієнта фінансової установи, 
чий вклад, згідно з твердженнями 
відповідача, було «подроблено». 
Такими обставинами є час внесення 
коштів (операційний чи позаопера-
ційний), форма внесення (готівкова 
чи безготівкова) та інші. 

У той же час в інших справах 
спростовується вплив вищевка-
заних обставин на прийняття рі-
шення. Наприклад, у постанові 
Вищого адміністративного суду 
України від 21.01.2016 р. у справі 

№К/800/33908/15 зазначено про 
хибність посилання на проведення 
операції у позаопераційний час, як 
на підставу нікчемності правочину, 
оскільки реальність внеску не спро-
стовується лише часом вчинення 
операції, якщо не встановлено про-
типравних дій працівників банку 
чи інших суттєвих порушень чин-
ного законодавства. Зазначимо, що 
така протиправність так само має 
встановлюватися вироком суду, а не 
лише твердженням уповноваженої 
особи ФГВФО. 

В іншій справі №К/800/36428/15 
суд касаційної інстанції дійшов вис-
новку, що доводи про внесення кош-
тів у позаопераційний час спросто-
вуються самою квитанцією, яка, на 
думку суду, може бути видана вик-
лючно в межах операційного часу 
(ухвала від 13.01.2016 р.). 

З наведеного слідує, що немає 
єдиного підходу до вирішення спо-
рів про визнання протиправними та 
скасування рішень уповноважених 
осіб про віднесення правочинів до 
категорії нікчемних. Однак у випад-
ку, якщо отримане повідомлення 
про нікчемність містить мінімальне 
обґрунтування, шанси на позитивні 
наслідки його оскарження є значни-
ми, тому не слід нехтувати правом 
на звернення до суду за захистом 
своїх порушених прав.
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Рано чи пізно майже кожне під-
приємство зіштовхується з випад-
ками оформлення протоколів про 
адміністративні правопорушення 
стосовно його керівництва або пра-
цівників. Зазвичай, це трапляється 
під час перевірок. Раціональний та 
розумний керівник, котрий цінує 
своїх робітників, повинен забезпе-
чити їм захист.

Перелік органів, що мають пра-
во оформлювати такі протоколи, 
доволі значний. Частину справ про 
адміністративні правопорушення 
розглядають власне ті органи, служ-
бові особи яких склали протокол. 

Справи за правопорушеннями, 
що підлягають розгляду в судово-
му порядку, може бути оформлено 
службовими особами органів:

• Національної поліції – стосовно 
порушень щодо ведення діяльності 
без одержання відповідних ліцен-
зії або дозволу (ст. 164 КУпАП) та 
стосовно фіктивного банкрутства 
(ст. 16617 КУпАП); 

• Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій (за ст. 164, 
18816);

• Державної інспекції з питань 
захисту прав споживачів – за право-
порушеннями, що стосуються пра-
вил торгівлі пивом, алкогольними, 
слабоалкогольними напоями та тю-
тюновими виробами;

• Державної санітарно-епідеміоло-
гічної служби (ст. 422, 18822 та інші);

• Державної інспекції з питань 
праці (порушення встановлених 
строків виплати заробітної плати, 
ухилення від участі в переговорах 
щодо укладення колективного до-
говору, порушення умов колектив-
ного договору);

• Антимонопольного комітету 
України (ст. 1643 КУпАП, ст. 1661 – 
1664);

• Державної прикордонної служ-
би (порушення порядку працевлаш-
тування іноземців);

• Міністерства доходів і зборів 
(порушення порядку проведення 

розрахунків, ухилення від повер-
нення виручки в іноземній валюті, 
порушення порядку ведення подат-
кового обліку, надання аудиторських 
висновків, порушення строків опла-
ти податків і зборів, порушення по-
рядку перерахування податку на до-
ходи фізичних осіб, порушення умов 
видачі векселів, приховування майна 
під час провадження у справі про 
банкрутство, фіктивне банкрутство);

• Державної виконавчої служ-
би (ст. 18813 – невиконання вимог 
державного виконавця) та іншими 
органами. 

Повний Перелік справ про адмі-
ністративні правопорушення, що 
розглядаються судами, визначено 
у ст. 221 КУпАП. Справи про адмі-
ністративні правопорушення роз-
глядаються за місцем їх скоєння. 

Ціна питання
Деякі статті КУпАП передбача-

ють значні штрафи. Так, наприклад, 
за порушення умов видачі векселів 
(ст. 16312) може бути накладено 
штраф у розмірі від 6800 до 8500 грн. 
За фіктивне банкрутство (ст. 16617) 
може бути стягнуто штраф у розмірі 
від 12750 до 34000 грн. 

Крім того, відповідно до ст. 401, у 
разі визнання судом особи винною 
у скоєні порушення, з неї також стя-
гується судовий збір, розмір якого у 
2016 р. складає 275,60 грн. 

Кого може бути притягнуто 
до адміністративної 
відповідальності
Деякі статті КУпАП визначають 

конкретні професії, представників 
яких може бути притягнуто до від-
повідальності за скоєнні правопо-
рушення. Приміром, у ст. 961 за-
значено, що штраф за проектну 
документацію, створену з порушен-
ням будівельних норм, державних 
стандартів і правил, може бути по-
кладено на головного архітектора 
проекту, головного інженера про-
екту, експерта.

Деякі статті покладають відпові-
дальність на керівників підприєм-
ства, наприклад, ст. 1661 (зловжи-
вання монопольним становищем 
на ринку), ст. 1662 (неправомірні 
угоди між підприємцями). 

Однак у більшості статей КУпАП, 
що стосуються порушень, які по-
в’язані зі здійсненням підприєм-
ницької діяльності, у якості суб’єкта 
правопорушення зазначено поса-
дову особу.

Хто є посадовою особою
У листі від 22.02.2013 р. №1332-

0-26-13/11 Мін’юст України з поси-
ланням на Постанову Пленуму ВСУ 
від 26.04.2002 р. №5 «Про судову 
практику у справах про хабарниц-
тво» зазначає, що посадовими осо-
бами є не лише особи, які здійс-
нюють керівництво та формують 
відповідну управлінську політику, 
видають певні накази та розпоря-
дження підприємству, його струк-
турним підрозділам, ділянкам, а й 
особи, котрі мають обов’язки сто-
совно управління або розпоряджен-
ня ввіреним їм для виконання тру-
дових обов’язків майном. 

Власне, представники контро-
люючих органів, що оформляють 
протоколи про адміністративні пра-
вопорушення, трактують поняття 
«посадова особа» ще ширше. Інколи 
й взагалі не обтяжують себе кло-
потом стосовно визначення особи, 
відповідальної за скоєне порушен-
ня, та оформлюють протокол щодо 
того або тих робітників, до яких 
безпосередньо зверталися під час 
перевірки. 

За визначенням ст. 14 КУпАП, 
адміністративній відповідально-
сті підлягають посадові особи, які 
забезпечують на підприємстві ви-
конання певних норм і правил, 
порушення яких передбачає адмі-
ністративну відповідальність.

Тобто, якщо дотримання під-
приємством відповідних правил 
та норм, які зазначені у протоколі 
порушеними, не має ніякого відно-
шення до посадових, службових чи 

Адміністративні правопорушення 
в підприємницькій діяльності

Яна БОНДАРЕНКО, адвокат 

Аналітика | Адмінправопорушення
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трудових обов’язків особи, стосовно 
якої було оформлено відповідний 
протокол, це виключає вину цієї 
особи у скоєнні такого порушення, 
що згідно зі ст. 9, 247, п. 3 ст. 284 
КУпАП є підставою для закриття 
такої справи. Однак варто зізнати-
ся, що протоколи про адміністра-
тивні правопорушення найчастіше 
оформлюються все ж таки на керів-
ників підприємств. 

Захист особи, стосовно 
якої оформлено протокол, 
слід починати ще на стадії 
оформлення протоколу
Коли працівнику підприєм-

ства буде запропоновано підписа-
ти протокол, слід внести до нього 
свої заперечення (стисло, одним 
або двома короткими реченнями, 
інакшого форма протоколу не доз-
воляє), тобто ті обставини, що ви-
ключають або пом’якшують від-
повідальність за правопорушення. 

Якщо стосовно обставин, за яки-
ми було складено протокол, наявні 
свідки, які під час судового розгля-
ду можуть надати свідчення на ко-
ристь особи, що звинувачується, 
дані стосовно цих свідків слід також 
занести до протоколу. 

Згідно з ч. 3 ст. 256 КУпАП особа, 
стосовно якої складено протокол 
про адміністративне правопору-
шення, також має право додати до 
нього свої пояснення або зауважен-
ня, оформлені у вигляді окремого 
документу. Однак на практиці ма-
ло кому вдається цим правом ско-
ристатися. 

Відповідно до ст. 254 Кодексу 
України про адміністративні пра-
вопорушення, один примірник про-
токолу про адміністративне право-
порушення повинен бути вручений 
особі, щодо якої його було скла-
дено, під розписку. Але протоко-
ли, оформлені стосовно посадових 
осіб, підприємство найчастіше от-
римує поштою разом з актом про 
результати відповідної перевірки.

Доволі часто суди повертають 
матеріали справи про адміністра-
тивне правопорушення органам, 
що їх склали, на дооформлення. 
Підставою для повернення стають 
недоліки оформлення протоколу 
(некоректно зазначено винну осо-
бу, її данні, відсутність підпису на 
протоколі, не вказано суті пору-
шення та інше). Наслідком такого 
повернення, у свою чергу, може 
стати закриття справи у зв’язку зі 
спливом 3-місячного строку з мо-
менту вчинення або виявлення пра-
вопорушення.

Судовий розгляд справи
Доволі часто повістки про отри-

мання судом протоколу та призна-
чення справи до розгляду доходять 
із запізненням, тому слід довідатись 
про отримання такої справи само-
стійно, за телефоном або за допо-
могою ресурсів, що викладено на 
сайті www.court.gov.ua.

Після призначення справи до 
розгляду необхідно підготувати 

письмові пояснення (заперечен-
ня) щодо неї, у яких викласти до-
води на користь звинуваченого та 
надати необхідні докази, якщо та-
кі є. Наприклад, докази подання 
юридичною особою заперечень до 
акту перевірки, власне самі запере-
чення, докази оскарження наслід-
ків оформлення акту, посадова ін-
струкція, накази підприємства, що 
підтверджують відсутність причет-
ності особи до забезпечення вико-
нання тих правил та норм, у пору-
шенні яких її звинувачують. 

Заперечення повинні бути чіт-
кими, ясними, обґрунтованими, 
а докази достатніми для того, щоб 
слугувати винесенню рішення на 
користь звинуваченого, адже стро-
ки розгляду справи про адміністра-
тивні правопорушення є значно 
меншими, у порівнянні з цивіль-
ними, господарськими або адміні-
стративними справами. 

За нормами ч. 1 ст. 277 КУпАП, 
загальний строк розгляду справ про 
адміністративні правопорушення 
складає 15 днів. Однак є і більш 
скорочені строки, що застосову-
ються, наприклад, до справ щодо 
порушень, пов’язаних з викорис-
танням газу (7 днів), щодо пору-

шення порядку працевлаштування 
іноземців (1 день).

Представництво
Хоча звинувачується особа за 

дія ння, скоєнні під час виконання 
трудових обов’язків, безпосередньо 
пов’язаних з діяльністю підприєм-
ства, відповідає за скоєне робітник 
особисто.

Довіреність представника на ве-
дення справи в суді повинна бути 
посвідчена нотаріально. Повнова-
ження адвоката підтверджуються 
ордером або договором на надання 
правової допомоги. 

Непоодинокими є випадки, ко-
ли суддя, спираючись на норми 
ч. 1 ст. 268, ч. 1 ст. 271 КУпАП, в яких 
зазначено, що захисником у справі 
про адміністративне правопорушен-
ня може бути «адвокат, інший фахі-
вець у галузі права, який за законом 
має право на надання правої допо-
моги», не допускає до справи іншого 
захисника, крім адвоката.

Трактуючи вказану норму, суд-
ді найчастіше керуються роз’яс-
неннями Постанови Пленуму ВС 
України №8 від 24.20.2004 р. «Про 
застосування законодавства, яке 
забезпечує право на захист у кри-

мінальному судочинстві», в якій 
Пленум Верховного Суду трактує 
аналогічну норму щодо представ-
ництва у КПК та вказує, що судам 
слід з’ясовувати, яким саме зако-
ном фахівцям у галузі права надано 
право брати участь у судочинстві, 
а за відсутності такого закону не 
допускати цих фахівців до розгля-
ду справи. 

Якщо відповідний протокол було 
складено за скоєння порушення, 
передбаченого Митним кодексом 
України, таким спеціальним зако-
ном, у розумінні ст. 271 КУпАП, буде 
ст. 499 Митного кодексу України, 
відповідно до якої представником 
при розгляді таких справ може бути 
будь-яка особа на підставі нотарі-
ально посвідченої довіреності.

Практикуючі юристи успішно 
вирішують таку проблему. Вони 
озброюються ч. 1 ст. 59 Конститу-
ції України, яка декларує вільний 
вибір захисника та відповідні рі-
шення Конституційного Суду, що 
розтлумачують зміст цієї норми. 
Конституційний Суд рішенням від 
16.09.2000 р. №13-рп/2000 вста-
новив таким, що не відповідає 
Конституції положення ч. 1 ст. 268 
Конституції України стосовно обме-
ження особі, яка притягається до 
адміністративної відповідальності, 
права на вибір в якості захисника 
іншого фахівця в галузі права, крім 
адвоката. У рішенні Конституційно-
го Суду також зазначено, що в поло-
женнях ст. 59 Конституції України 
знайшли відтворення положення 
міжнародно-правових актів щодо 
права фізичної особи на захист від 
обвинувачення (Конвенція про за-
хист прав людини і основополож-
них свобод, Міжнародний пакт про 
громадянські й політичні права від 
16.12.1966 р., «Основні принципи, 
що стосуються ролі юристів», які 
прийнято VIII Конгресом ООН з пи-
тань запобігання злочинності та 
поводження з правопорушниками 
27.08.–7.09.1990 р.). 

П. 5 мотивувальної частини Рі-
шення Конституційного Суду від 
3.09.2009 р. №23-рп/2009 також 
визначає, що коло суб’єктів надан-
ня правової допомоги ст. 59 Кон-
с титуції України не обмежене, а 
словосполучення «за законом має 
право на надання правової допомо-
ги» Конституційний Суд трактує як 
відповідні вимоги до професійної 
підготовки юристів, які мають ви-
значатися в законах України.

Однак, як відомо, 02.06.2016 р. 
Верховна Рада України прийняла 
Закон «Про внесення змін до Кон-
ституції України (щодо правосуддя)», 
який, серед іншого, вводить моно-
полію адвокатів на представниц-
тво інтересів осіб у суді. Ці ново-
введення будуть запроваджені 
поступово, обмеження щодо пред-
ставництва інших фахівців у га-
лузі права в судах касаційної ін-
станції розпочнеться з 1.01.2017 р., 
в судах апеляційної інстанції з 
1.01.2018 р., а з 1.01.2019 р. – в су-
дах всіх інстанцій.
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При розгляді справ судами важ-
ливе значення має преюдиційність 
судових актів, яка не тільки впли-
ває на процес доказування, але й 
дозволяє уникнути прийняття су-
дами протилежних рішень з одних 
і тих самих питань. Незважаючи 
на важливість вказаного інститу-
ту для всіх видів судочинства, йо-
го правове регулювання не мож-
на визнати досконалим, про що 
свідчить відсутність у процесуаль-
них кодексах поняття «преюдицій-
ності», формування суперечливих 
роз’яснень та неоднозначної судо-
вої практики щодо визначення пе-
реліку процесуальних документів, 
обставини в яких мають преюди-
ційне значення тощо.

Спростовна преюдиційність 
Чинне законодавство України 

встановлює обов’язковість враху-
вання адміністративними судами 
фактів, встановлених судовими 
рішеннями в інших справах. Так, 
обставини, встановлені судовим 
рішенням в адміністративній, ци-
вільній або господарській справі, 
що набрало законної сили, не дока-
зуються при розгляді інших справ, 
у яких беруть участь ті самі особи 
або особа, щодо якої встановлено ці 
обставини (відповідно до ч. 1 ст. 72 
Кодексу адміністративного судо-
чинства (далі – КАС) України).

Однак наявність такої імпера-
тивної норми не стала перешкодою 
для формування у правозастосовчій 
діяльності протилежних висновків. 
Так, за правовою позицією Вищого 
адміністративного суду України, 

викладеною у листі від 14.11.2012 р. 
№2379/12/13-12, передбачене ч. 1 
ст. 72 КАС України звільнення від 
доказування не має абсолютного 
характеру і не може сприйматися 
судом як неможливість спросту-
вання під час судового розгляду 
обставин, які зазначені в іншому 
судовому рішенні. До того ж у ли-
сті зазначається, що адміністра-
тивні суди не повинні сприймати 
як обов’язкові висновки щодо фак-
тичних обставин справи, наведені 
у чинних судових рішеннях за ін-
ших адміністративних, цивільних 
чи господарських справ.

При цьому вищий спеціалізова-
ний суд передбачає порядок спро-
стування таких обставин. Учасник 
адміністративного процесу, який 
ці обставини заперечує, повинен 
подати суду належні та допустимі 
докази, які мають бути оцінені су-
дом, що розглядає справу, у загаль-
ному порядку за правилами ст. 86 
КАС України. 

Тим самим, надаючи адміністра-
тивним судам можливість спросто-
вування встановлених судовими 
рішеннями фактів, суд касаційної 
інстанції у своєму листі ставить під 
сумнів встановлені судовими рішен-
нями обставини. Проте чинне ад-
міністративне процесуальне зако-
нодавство не передбачає випадків 
неврахування адміністративними 
судами преюдиційних обставин, 
встановлених у судових рішеннях 
в адміністративній, цивільній та 
господарській справі. Водночас їх 
неврахування можна було б вважа-
ти виправданим, якщо для правиль-
ного вирішення спору має значення 
наявність (відсутність) вказаних 
обставин на час розгляду адміні-
стративної справи і на цей момент 
вони змінилися (наприклад, внас-
лідок виконання судового рішення 
(добровільного чи примусового)). 
В інших випадках ігнорування 
преюдиційних обставин свідчити-
ме про порушення не лише вимог 
процесуального закону, але й прак-
тики Європейського суду з прав 
людини щодо обов’язковості судо-
вих рішень, яка з огляду на вимоги 
ст. 17 Закону України «Про виконан-
ня рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини» 
повинна застосовуватися судами 
при розгляді справ як джерело пра-
ва. Так, у рішеннях від 6.09.2005 р. 
у справі «Салов проти України», від 
25.07.2002 р. у справі «Совтранс-
авто-Холдинг» проти України», від 
28.10.1999 р. у справі «Брумареску 
проти Румунії», Європейський суд з 
прав людини неодноразово наголо-
шував, що одним з основних аспек-
тів верховенства права є принцип 
правової певності, який вимагає, 
крім іншого, щоб у випадках, коли 

суди винесли остаточне рішення з 
якогось питання, їхнє рішення не 
підлягало сумніву. 

При цьому переоцінка встанов-
лених судами обставин нівелює 
правове значення судового рішен-
ня та створює можливості для при-
йняття судами діаметрально про-
тилежних судових актів з одних і 
тих самих питань, що не лише не-
гативно відображається на якості 
правосуддя, а й суперечить сутності 
правової держави.

І хоча лист Вищого адміністратив-
ного суду України від 14.11.2012 р. 
№2379/12/13-12 не має обов’яз-
кового характеру для всіх судів 
України, його наявність вплива-
тиме на формування практики су-
дами нижчих інстанцій. До того 
ж висновки вказаного суперечли-
вого листа активно використову-
ються при розгляді адміністратив-
них справ та стають підставами 
для скасування судових рішень, 
про що свідчать, зокрема, ухвали 
Вищого адміністративного суду 
України від 23.05.2016 р. у справі 
№821/1944/14, від 26.05.2016 р. 
у справі №1570/5376/2012, від 
12.05.2016 р. у справі №К/800/
49716/15 тощо.

Обов’язковість за інстанцією
При застосуванні норм щодо 

обов’язковості врахування судових 
актів важливим є вирішення пи-
тання стосовно наявності преюди-
ційних обставин в актах судів апе-
ляційної та касаційної інстанцій. 
Аналіз правових норм, що наділя-
ють апеляційні суди повноваження-
ми встановлювати нові обставини, 
дає підстави для висновку про те, 
що факти, зазначені у постанові (ух-
валі) апеляційного суду, прийнятої 
за результатами перегляду судового 
рішення по суті, є обов’язковими та 
повинні враховуватися судами при 
вирішенні спорів.

У той же час певні труднощі 
виникають при врахуванні суда-
ми преюдиційних обставин, які 
містяться у постанові суду каса-
ційної інстанції, що обумовлено 
«обмеженими» повноваженнями 
вказаного судового органу. Так, 
в ухвалі від 8.10.2009 р. у справі 

№2а-241/07 Вищий адміністратив-
ний суд Украї ни зазначив, що по-
станова Вищого адміністративного 
суду України не може мати для суду 
касаційної інстанції преюдиціаль-
ного значення, оскільки касацій-
ний суд, відповідно до ч. 1 ст. 220 
КАС України, не може встановлю-
вати та визнавати доведеними об-
ставини, які не були встановлені в 
судовому рішенні, а також того, що 
з судового рішення не вбачається, 
які саме обставини були встанов-
лені, котрі мають значення для ви-
рішення справи.

Проте така правова позиція не 
узгоджується з чинним законодав-
ством України, яке не забороняє 
зазначення в судових актах каса-
ційного суду преюдиційних обста-
вин. Відсутність у суду касаційної 
інстанції повноважень встановлю-
вати обставини ще не свідчить про 
відсутність таких фактів у тексті 
винесеної ним постанови, оскіль-
ки суд касаційної інстанції, відпо-
відно до ч. 1 ст. 220 КАС України, 
перевіряє правильність застосу-
вання судами першої та апеляцій-
ної інстанцій норм матеріального 
й процесуального права, право-
вої оцінки обставин у справі та не 

може досліджувати докази, вста-
новлювати й визнавати доведени-
ми обставини, що не були встанов-
лені в судовому рішенні, а також 
вирішувати питання про достовір-
ність того чи іншого доказу. Тим 
самим встановлені законодавством 
вимоги щодо меж повноважень ви-
щого спеціалізованого суду забо-
роняють йому встановлювати нові 
обставини, проте не перешкоджа-
ють зазначенню у судових рішен-
нях фактів, встановлених попере-
дніми судовими інстанціями.

Не менш важливим є питання 
щодо можливості надання преюди-
ційного значення обставинам, які 
містяться в ухвалах судів. Попри те, 
що це питання вирішується в судо-
вій практиці неоднозначно, аналіз 
чинного процесуального законо-
давства дає підстави дійти виснов-
ку, що ухвали судів з процесуальних 
питань не можуть містити пре-
юдиційних фактів. Як вбачається 

Адміністративна преюдиція

Ніна КУЧЕРУК, 
адвокат, керівник практики судових 
спорів та арбітражу ЮК Jurimex

»Чинне законодавство 
встановлює обов’язковість 

врахування адмінсудами фактів, 
встановлених судовими рішеннями 

в інших справах

Аналітика | Адміністративне право
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з ч. 1 ст. 82, п. 3 ч. 1 ст. 84 ГПК 
України, п. 3 ч. 1 ст. 163 КАС Укра-
їни обставини справи, що вста-
новлені господарськими суда-
ми, вказуються в мотивувальній 
частині рішення, прийнятого по 
суті, а адміністративними суда-
ми – в постанові суду. Натомість 
ухвали господарських судів, від-
повідно до ч. 1 ст. 86 ГПК Украї-
ни, виносяться господарським су-
дом у разі, якщо господарський 
спір не вирішується по суті (від-
кладення розгляду справи, зупи-
нення, припинення провадження 
у справі, залишення позову без 
розгляду тощо). Тобто ухвали 
господарських судів не можуть 
встановлювати обставин, пов’я-
заних із предметом доказування 
у конкретній справі, оскільки та-
кі факти можуть бути встановле-
ні лише шляхом оцінки встанов-
лених фактичних обставин при 
вирішенні спору по суті шляхом 
дослідження доказів у судовому 

засіданні. З цих же підстав не по-
винні мати преюдиційного зна-
чення обставини, вказані у ви-
несених з процесуальних питань 
ухвалах судів у адміністративних 
та цивільних справах, оскільки 
ними не вирішується спір по су-
ті, а отже, не досліджуються та не 
встановлюються відповідні об-
ставини.

Таким чином, попри встановле-
ну процесуальним законом прею-
диційнсть судових рішень для 
адміністративних судів, у право-
застосовчій діяльності сформува-
лася суперечлива судова практика 
щодо можливості неврахування 
вказаних обставин як обов’яз-
кових. Наявність таких неодно-
значних позицій на рівні вищих 
судів не лише ускладнює процес 
доказування в адміністративному 
процесі, але й призводить до труд-
нощів у застосуванні відповідних 
процесуальних норм судами ниж-
чих інстанцій.

Рада адвокатів України прийня-
ла рішення про створення пред-
ставництва Національної асоціації 
адвокатів України у Варшаві (Рес-
публіка Польща). Це передбачено 
рішенням Ради адвокатів України 
від 11.06.2016 р. №142. Директором 

представництва НААУ в Республіці 
Польща було призначено адвоката 
Комарницьку Оксану Омелянівну 
(свідоцтво про право на заняття ад-
вокатською діяльністю № 21, видане 
Волинською обласною КДКА на під-
ставі рішення №2 від 29.06.1993 р.).

Довідки, що були видані внут-
рішньо переміщеним особам з 
13.01.2016 р. (включно), є дійсними 
та діють безстроково, незважаючи 
на відсутність відповідної відмітки 
ДМС, крім довідок, дію яких було 
скасовано з підстав, передбачених 
ст. 12 Закону України «Про забез-
печення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб», а також довідок, 
в яких адресою місця проживання 
внутрішньо переміщеної особи вка-
зано адресу місцезнаходження ор-
гану державної влади, органу міс-
цевого самоврядування, юридичної 
особи публічного права, її підрозділу, 
будь-якого іншого приміщення, за 
якою внутрішньо переміщена особа 
фактично не проживає.

Довідки, що були видані внут-
рішньо переміщеним особам до 
13.01.2016 р. і які були дійсними на 
момент набрання чинності Закону 
України «Про внесення змін до дея-
ких законів України щодо посилення 
гарантій дотримання прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб», та-
кож є чинними та діють безстроково, 
крім довідок, дію яких було скасовано 
з підстав, передбачених ст. 12 Закону 

України «Про забезпечення прав і сво-
бод внутрішньо переміщених осіб», а 
також довідок, в яких адресою місця 
проживання внутрішньо переміще-
ної особи вказано адресу місцезна-
ходження органу державної влади, 
органу місцевого самоврядування, 
юридичної особи публічного права, 
її підрозділу, будь-якого іншого при-
міщення, за якою внутрішньо пере-
міщена особа фактично не проживає.

Довідки, в яких адресою місця про-
живання вказано адресу місцезна-
ходження органу державної влади, 
органу місцевого самоврядування, 
юридичної особи публічного права, 
її підрозділу, будь-якого іншого при-
міщення, за якою внутрішньо пере-
міщена особа фактично не проживає, 
діють до 20.07.2016 р.

Як повідомляють в Мінсоцполі-
тики, з метою уникнення випадків 
припинення виплат внутрішньо пере-
міщеним особам після 20.07.2016 р. 
такі особи мають поінформувати 
структурний підрозділ з питань со-
ціального захисту населення про 
своє фактичне місце проживання і 
до 20.07.2016 р. отримати нову до-
відку внутрішньо переміщеної особи. 

Кабінет Міністрів схвалив проект 
Основних напрямків бюджетної полі-
тики на 2017 р. (так звана Бюджетна 
резолюція).

Проект Основних напрямків бю-
джетної політики на 2017 р. був роз-
роблений Міністерством фінансів 
відповідно до Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України, Коалі-
ційної угоди, завдань Плану пріори-
тетних дій Уряду на 2016 р. і Стратегії 
сталого розвитку «Україна-2020» та 
ґрунтується на положеннях програм 
співпраці з МВФ та іншими міжнарод-
ними організаціями. 

Бюджетна резолюція на 2017 р. 
містить орієнтовні основні прогнозні 
макропоказники економічного й со-
ціального розвитку України на 2018–

2019 рр., що дозволять забезпечити 
збалансованість та стійкість бюджет-
ної системи у середньостроковій пер-
спективі. Презентуючи Основні на-
прямки бюджетної політики на 2017 р., 
Міністр фінансів Олександр Данилюк 
зазначив, що ухвалений документ ви-
значає орієнтири для формування бюд-
жету на 2017 р. і це рішення Уряду є 
завершенням одного з етапів чинного 
бюджетного процесу. Водночас Міністр 
фінансів підкреслив, що розробка но-
вого підходу до формування бюджетної 
резолюції та бюджетної дек ларації є 
одним з пріоритетів Мінфіну.

Згідно з рішенням Уряду, вже най-
ближчим часом Бюджетна резолюція 
на 2017 р. буде винесена на розгляд 
Верховної Ради України.

У Варшаві створять 
представництво НААУ

Який термін дії довідки 
переселенця?

Схвалено «Бюджетну 
резолюцію» на 2017 р.

Новини
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Згідно з ч. 1 ст. 6 Конвенції про 
захист прав людини і основополож-
них свобод, кожен має право на 
справедливий та публічний розгляд 
його справи впродовж розумного 
строку незалежним і безсторон-
нім судом. Право на справедливий 
розгляд справи включає право на 
подання доказів, у тому числі й на 
допит свідків, що можуть надати 
суду інформацію, необхідну для до-
ведення тих чи інших обставин. 
П. 4 ч. 2 ст. 129 Конституції Укра-
їни закріплює змагальність сто-
рін та свободу в наданні ними суду 
своїх доказів та у доведенні перед 
судом їх переконливості. Крім то-
го, Конституція також закріплює в 
п. 7 ст. 129 принцип гласності су-
дового процесу. Ч. 1 ст. 14 Міжна-
родного пакту про громадянські та 
політичні права закріплює прин-
цип публічності судового розгля-
ду справ.

Принципи гласності та змагаль-
ності не можуть протиставляти-
ся один одному. Однак, на жаль, в 
практичній діяльності трапляються 
випадки, коли дотримання судом 
одного принципу може стати при-
чиною відмови стороні у її праві 
скористатись іншим принципом.

Принцип гласності судочинства 
означає право всіх охочих, включа-
ючи засоби масової інформації, бу-
ти присутніми в залі судового засі-
дання, слухати учасників судового 
розгляду, фіксувати все, що відбува-
ється (зокрема, шляхом письмових 
нотаток, стенограми й аудіозаписів 
з місця, яке займає ця особа), а та-
кож висвітлювати події, не прог-
нозуючи результат вирішення 
справи. Згідно з ч. 1 ст. 6 Цивільно-
го процесуального кодексу України, 
розгляд справ у всіх судах прово-
диться усно та відкрито. 

Як зазначає голова Запорізько-
го апеляційного суду Городовен-
ко В.В., відкритий розгляд означає 
встановлений процесуальним зако-
ном порядок розгляду справ у судах, 
за якого судові засідання проводять-
ся відкрито з наданням реальної та 
рівної можливості громадянам, які 
цікавляться справою, бути присут-
німи в залі, стежити за перебігом 
судового розгляду, конспектувати, 
стенографувати те, що відбуваєть-
ся, використовувати портативні 
аудіотехнічні пристрої (кіно-, фото- 
та відеозйомка із застосуванням 
стаціонарної апаратури провадять-
ся лише з дозволу суду й учасників 
процесу).

Законодавство містить обмежен-
ня для принципу відкритості. Підста-
вою для закритого розгляду може 
бути: охорона державної таємниці, 
клопотання сторін, охорона таєм-
ниці усиновлення, запобігання роз-
голошенню відомостей про інтимні 
чи інші особисті сторони життя осіб, 
які беруть участь у справі, або відо-
мостей, що принижують їх честь та 
гідність. Інших підстав для обме-
ження відкритості розгляду справи 
Цивільний процесуальний кодекс 
не передбачає. 

Отже, суд не може обмежувати 
право бути присутнім на судовому 
засіданні в іншому випадку, ніж це 
передбачено законодавством. Крім 
того, навіть для здійснення право-
мірного перешкоджання бути при-
сутніми на судовому засіданні суддя 
має перед тим винести ухвалу про 
закритий розгляд справи. Така ухва-

ла обов’язково виноситься з виходом 
до нарадчої кімнати. Так, обмеження 
принципу гласності в процесуаль-
ному законодавстві України цілком 
відповідають визнаним міжнарод-
ним стандартам.

Узагальнення судової практики 
місцевих судів дозволяє зробити 
висновок, що зазвичай в закритих 
судових засіданнях розглядалися 
справи про злочини проти статевої 
свободи та статевої недоторканості 
особи з метою запобігання розго-
лошенню відомостей про інтимні 
сторони життя осіб, які брали участь 
у справі.

Цінність та необхідність дотри-
мання принципу відкритості зу-
мовлені процесом розвитку грома-
дянського суспільства, правовим 
вихованням, протидією корупції, 
вдосконаленням судової системи.

Як зазначає Бондарчук С. А., під 
час реалізації принципу відкритості 
забезпечується зворотний зв’язок, 
присутні на судових засіданнях зна-
йомляться з діяльністю судових ор-
ганів, що сприяє поширенню серед 
громадськості правової культури. 
Як висновок, суспільна доступність 
до правосуддя – важлива складова 
частина судової відповідальності.

Звертаючи увагу на практичні ас-
пекти дотримання принципу відкри-
тості судового розгляду, приходимо 
до висновку, що вільні слухачі для 
суду мають бути глядачами зі сто-
рони (тобто вони не беруть участь 
у розгляді справи та не можуть ви-
словлювати свою думку, відповідати 
на запитання чи навіть бути іденти-

фіковані суддею, за умови належної 
поведінки).

Так, на думку Амеліна А. С., гляда-
чі не зобов’язані повідомляти суд про 
мету своєї присутності, а суд не має 
права з’ясовувати особу глядачів та 
причини їх перебування в залі. Разом 
з тим, у разі порушення порядку в за-
лі засідань, для застосування заходів 
процесуального примусу або притяг-
нення до відповідальності за неповагу 
до суду, суд вправі встановити особу 
глядача. Отже, вільні слухачі (глядачі) 
мають право слухати всю справу, бу-
ти присутніми на розгляді, а суд при 
цьому не має знати, хто конкретно 
слухає ту чи іншу справу.

Крім можливості бути присутні-
ми на засіданні, будь-які зацікавле-
ні чи не зацікавлені особи мають 
можливість дивитися он-лайн Ін-
тернет трансляцію судових засідань, 
спілкуватися про будь-що з учасни-
ками процесу, отримати від сторін 
технічний запис судового засідання 
та прослухати весь розгляд справи. 
Адже законодавство не передбачає 
обов’язку сторін, що отримують тех-
нічний запис справи, берегти цей 
запис у конфіденційності, а тому 
сторони процесу можуть виготов-
ляти копії запису судового процесу 
та надавати їх тим, кому вважають 
за необхідне (в межах, що дозволяє 
Цивільний кодекс України).

Враховуючи зазначені новітні 
технічні можливості, судді, на жаль, 
чомусь обмежують права сторін що-
до допиту в якості свідків осіб, що 
були присутні на судовому засіданні 
як вільні слухачі.

Теоретичні та практичні аспекти статусу свідка

Вільний слухач – не свідок?

Андрій КАЛИТА, голова АО «Калита, 
Маркович і партнери», адвокат
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Таку відмову суди обґрунтовують 
загальними неписаними уявлення-
ми про об’єктивність свідків та ч. 2 
ст. 180 Цивільного процесуального 
кодексу України, відповідно до якої 
свідки, які ще не дали показань, не 
можуть перебувати в залі судового 
засідання під час розгляду справи.

Але вільний слухач (глядач) не 
має статусу свідка, а тому на нього 
не розповсюджуються обмеження, 
що стосуються свідків. Особа стає 
свідком у справі з моменту, коли 
суд задовольняє клопотання сторо-
ни про виклик свідка. Як зазначає 
у своєму коментарі Притика Ю. Д., 
процесуального статусу свідка особа 
набуває не через те, що їй щось відо-
мо, а тому що її залучено до процесу 
у цій якості.

Професор Національного універ-
ситету «Одеська юридична академія» 
Голубєва Н.Ю. з цього приводу зазна-
чає: «…виклик та допит у якості свід-
ка в цивільній справі особи, яка була 
присутня під час слухання цивіль-
ної справи в залі судового засідання 
як вільний слухач, фактично супе-
речить змісту положень ч. 2 ст. 180 
ЦПК України, відповідно до якої свід-
ки, котрі ще не давали показань, не 
можуть перебувати в залі судового 
засідання під час розгляду справи. 
З огляду на те, що особа на час своєї 
присутності в залі судового засідання 
була лише вільним слухачем і фор-
мально не мала процесуального ста-
тусу свідка, відмовляючи у залученні 
такої особи в якості свідка у справі, 
суд має право посилатися лише на 
ст. 131 та ч. 2 ст. 136 ЦПК України».

Однак згідно з ч. 2 ст. 131 ЦПК, 
докази, подані з порушенням ви-
мог, встановлених ч. 1 цієї статті, 
не прий маються, якщо сторона не 
доведе, що докази подано несвоє-
часно з поважних причин. А тому 
за умови, якщо сторона доведе суду 
поважність причини подання кло-
потання про допит свідка після вста-
новленого законодавством строку, 
така особа, на нашу думку, може бу-
ти допитана в якості свідка.

Окрім того, в законодавстві Украї-
ни та в міжнародному праві відсут-
ня норма права, яка забороняла б 
вільним слухачам виступати в суді 
в якості свідка. Так, відповідно до 
ч. 1 ст. 51 Цивільного процесуаль-
ного кодексу України, не підлягають 
допиту як свідки:

• недієздатні фізичні особи, а та-
кож особи, які перебувають на облі-
ку чи на лікуванні у психіатричному 
лікувальному закладі та через свої 
фізичні або психічні вади не здатні 
правильно сприймати обставини, 
що мають значення для справи, або 
давати показання;

• особи, які за законом зобов’я-
зані зберігати в таємниці відомості, 
що були довірені їм у зв’язку з їхнім 
службовим чи професійним стано-
вищем, – про такі відомості;

• священнослужителі – про ві-
домості, одержані ними на сповіді 
вірянин;

• професійні судді, народні засі-
дателі та присяжні – про обставини 

обговорення в нарадчій кімнаті пи-
тань, що виникли під час ухвалення 
рішення чи вироку.

• дипломатичні представники мо-
жуть бути допитані в якості свідка 
лише за їхньою згодою, так само, 
як і сторони.

Для правильного та логічного 
тлумачення положень ст. 180 Ци-
вільного процесуального кодексу 
України необхідно визначити, з 
якою метою законодавець перед-
бачив обмеження для свідка бути 
присутнім на судовому засіданні до 
його допиту. Для того щоб свідок не 
зміг підготувати відповіді на питан-
ня сторін та впевнено відповідати 
під час допиту, свідок не має знати 
про зміст питань, які ставилися ін-
шим свідками, а також те, що відпо-
віли інші свідки до його особистого 
допиту. Є хибною думка про те, що 
свідок не має знати про обстави-
ни справи чи про позицію сторони, 
оскільки свідок має багато правових 
можливостей дізнатися про позицію 
сторін. Законодавство не забороняє 
свідку прослухати запис судового 
засідання, подивитися їх в Інтер-
неті чи спілкуватися зі сторонами. 
Існує лише обмеження щодо спілку-
вання між свідками в день допиту. 
Натомість деякі судді відмовляють 
у допиті вільних слухачів у якості 
свідків, не обґрунтовуючи таке рі-
шення прямою вказівкою закону.

Свавільне тлумачення судами 
норм законодавства також встанов-
лене і рішеннями Європейського 
суду з прав людини. Для прикладу, 
можна навести висновок Європей-
ського суду з прав людини у справі 
«Волоха проти України», де він за-
значає: «A priori суди мають трак-
тувати будь-яку нечіткість законо-
давства на користь прав людини та 
за відсутності конкретної норми на-
самперед виходити з того, яке право 
має бути захищене». 

З досліджуваного питання про-
гресивною нормою є ч. 2 ст. 530 
нового Кримінально-процесуаль-
ного кодексу України, згідно з якою 
суд має право допитати як свідків 
осіб, які були присутніми під час 
вчинення процесуальних дій, осіб 
(їхніх представників), які брали 
участь у судовому розгляді, а в не-
обхідних випадках – осіб, які вхо-
дили до складу суду, що здійснював 
судовий розгляд, а також осіб, які 
виконували судове рішення. Крім 
того, ч. 11 ст. 180 Цивільного про-
цесуального кодексу України пе-
редбачає можливість повторного 
допиту свідка.

Отже, прогалини законодавства 
й відсутність чіткого формулюван-
ня норм законодавства трактується 
суддями неоднозначно та в практич-
ній діяльності застосовується по-різ-
ному. На нашу думку, допит свідка, 
що був присутній на розгляді справи 
в якості вільного слухача, не є пору-
шенням цивільного процесуального 
законодавства, а за певних умов такі 
докази можуть бути оцінені судом 
в сукупності з іншими доказами на 
власне переконання суду.

Особа, яка складає кваліфіка-
ційний іспит в адвокати, має під-
готувати вказані в обраному нею 
екзаменаційному білеті 3 завдан-
ня з різних галузей права та пись-
мовий висновок щодо правової 
позиції й тактики захисту або на-
дання іншої правової допомоги за 
фабулою справи.

Такі зміни до Порядку допуску 
до складення кваліфікаційного 
іспиту, порядку складення квалі-
фікаційного іспиту та методики 
оцінювання результатів складен-
ня кваліфікаційного іспиту для 
набуття права на заняття адво-
катською діяльністю в Україні 
передбачені рішенням РАУ від 
11.06.2016 р. №150.

Для виконання 3-х завдань з 
різних галузей права особі, яка 
складає письмовий іспит, нада-
ються підготовлені кваліфікацій-
ною палатою КДКА фабули справ 
із зазначенням видів процесуаль-
них документів, які мають бути 
складені цією особою, або мате-
ріали (судові рішення, інші доку-
менти), необхідні для виконання 
завдань. 

Процесуальні документи, скла-
дені особою, мають відповідати 
вимогам процесуального права та 
містити правове обґрунтування. 
Письмовий висновок щодо пра-
вової позиції й тактики захисту 
або надання іншої правової допо-
моги за фабулою наданої справи 
повинен містити правовий ана-
ліз проблемних правовідносин та 
пропозиції щодо способів і форм 
захисту прав гіпотетичного клі-
єнта із зазначенням інших суб’єк-
тів, до яких необхідно звертатися, 
назв, видів та основного змісту 
процесуальних документів, які 

слід подавати, а також очікува-
ного позитивного результату.

Оцінка кожного з 4-х письмо-
вих завдань здійснюється двома 
членами кваліфікаційної палати 
та головою КДКА, якщо останній 
бере участь у її засіданні, за шка-
лою від 0 до 30 балів. Середній 
бал за результатами складення 
письмового іспиту вирахуваний, 
як середнє арифметичне число від 
сумарної кількості виставлених 
балів, та не може перевищувати 
120 балів і бути меншим за 80 ба-
лів. Особа, яка за результатами 
складення письмового іспиту от-
римала 80 балів і більше, вважа-
ється такою, що успішно склала 
письмовий іспит.

Кваліфікаційна палата визна-
чає оцінку (середній бал), що от-
римує особа, яка складала усний 
іспит, як середнє арифметичне 
число, вирахуване з сумарної 
кількості балів за відповіді на всі 
питання екзаменаційного біле-
ту, виставлених членами кваліфі-
каційної палати КДКА, які брали 
участь у її засіданні, та головою 
КДКА, якщо він брав участь у за-
сіданні палати. Така оцінка не мо-
же перевищувати 60 балів та бути 
меншою за 45 балів.

Особа вважається такою, яка 
успішно склала усний іспит, якщо 
за результатами оцінювання вона 
отримала не менше ніж 45 балів. 
Особа, яка за результатами оціню-
вання письмового та усного іспитів 
отримала у сумі 125 балів і біль-
ше, вважається такою, що успіш-
но склала кваліфікаційний іспит.

Також рішенням РАУ передба-
чено зміни до таблиці критеріїв, 
за якими здійснюється оцінюван-
ня завдань письмового іспиту.

Президент Конфедерації бу-
дівельників України Лев Парц-
халадзе та т.в.о. генерального 
директора ДП «СЕТАМ» Микола 
Писанчин підписали Меморандум 
про співпрацю.

В рамках Меморандуму ДП «СЕ-
ТАМ» надаватиме членам Конфе-
дерації адміністративні послуги, 
пов’язані з державною реєстрацією 
речових прав на нерухоме майно.

В Мін’юсті повідомляють, що 
нещодавно ДП «СЕТАМ» отримало 
акредитацію на проведення реє-
страції прав власності як будь-яке 
комунальне або державне підпри-
ємство, так само як державні та 

приватні нотаріуси, після про-
ведення реформи реєстраційної 
служби.

Сторони вже обговорили по-
дальші кроки щодо популяриза-
ції діяльності ДП «СЕТАМ» серед 
членів Конфедерації, а це близь-
ко 700 організацій будівельного 
комплексу.

Співробітники ДП «СЕТАМ» під-
готували цікаві лоти, за якими до 
реалізації пропонуються об’єкти 
незавершеного будівництва та 
інша нерухомість. ДП «СЕТАМ» 
розширює ринки реалізації та за-
прошує забудовників долучитися 
до участі у торгах.

Змінено порядок складення 
та оцінки кваліфіспиту в адвокати

СЕТАМ та Конфедерація 
будівельників України 
співпрацюватимуть разом
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1.07.2016 р. у Верховному суді 
України відбувся брифінг, у якому 
взяли участь голова Суду Ярослав 
Романюк та судді-спікери Галина 
Канигіна, Олександр Прокопенко, 
Василь Гуменюк і Тетяна Жайворо-
нок. Розпочався захід з коротких до-
повідей про діяльність судових палат 
упродовж першого півріччя 2016 р.

Бездіяльність та строки
З результатами діяльності Судової 

палати в адміністративних справах 
ВСУ присутніх ознайомив О. Про-
копенко. За його словами, протя-
гом 6-ти місяців на розгляд Палати 
надійшло 2514 заяв, що разом із за-
лишком з минулого року (481 заява) 
склало 3095 заяв. З них до прова-
дження було допущено 392 справи, 
з яких найбільша кількість стосу-
ється оскарження дій чи бездіяльно-
сті суб’єктів владних повноважень. 
Зокрема, дія/бездіяльність Верхов-
ної ради України оскаржувалось у 
14 випадках, Президента України – 
у 13, Вищої ради юстиції – у 22. 

Також пан Прокопенко пояснив 
позицію палати в адміністративних 
справах ВСУ щодо допомоги тим, хто 
тимчасово втратив працездатність 
внаслідок захворювання або травми, 
та запевнив, що «адміністративни-
ки» докладають і продовжуватимуть 
докладати усіх зусиль, аби належ-
ним чином забезпечувати права та 
законні інтереси заявників.

Про діяльність Судової палати в 
господарських справах ВСУ розпо-
віла Т. Жайворонок. Усього на роз-
гляд палати було подано 785 заяв 
про перегляд судових рішень. З них 
до провадження у ВСУ було допуще-
но лише 67. Актуальними й нада-
лі залишаються позови до міських, 
сільських, селищних рад з приводу 
передачі нерухомого майна. 

Характерною рисою цих ремств 
є порушення строків позовної дав-
ності. Найбільше цим «грішать» про-
курори, які хоча й присутні у пере-
важній більшості під час винесення 
суддями рішень, однак і досі не ро-
блять належних висновків. Також 
цікавинкою є те, що попри скаргу 
на незаконність рішень посадових 
осіб про передачу земельної ділянки, 

відомості про відкриття криміналь-
них проваджень щодо порушників у 
матеріалах справ відсутні.

Висвітлення з обережністю
Про результати діяльності Судо-

вої палати у кримінальних спра-
вах доповіла Г. Канигіна. За 6 міся-
ців надійшло 665 звернень, з яких 
281 заява про перегляд судових рі-
шень. Щодо 26 заяв були відкриті 
провадження. Такий невисокий від-
соток, на думку судді, свідчить про 
те, що у деяких випадках перегляд 
не потрібен, а в інших – заяви є не-
обґрунтованими. 

З 26 проваджень вже розглянуто 
24, а задоволено з них 9 заяв. Суд-
дя зазначила, що найбільш квалі-
фіковано заяви до ВСУ складають 
представники прокуратури. Проте, 
незважаючи на прокурорську май-
стерність, з 11 розглянутих справ, 
ініційованих обвинувальниками, 
задоволено було лише 5. 

Також володілеця мантії повідо-
мила про результати розгляду справи 
№5-193кс(15)16, предметом пере-
гляду рішень у якій було неоднакове 
застосування норми щодо повнова-
жень прокурора вищого рівня у кри-
мінальному провадженні.

Про цивільні справи розповів 
представник Судової палати у ци-
вільних справах ВСУ В. Гуменюк. 
За його словами, на розгляд палати 
надійшла 1581 скарга. На сьогодні 
270 справ вже розглянуто, а за ре-
зультатами їх розгляду висловлено 
168 правових висновків. Серед звер-
нень до «цивільного сектору» ВСУ 

Гра на випередження
Катерина БЄЛЯЄВА, 
журналіст «Юридичної газети»
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переважають справи, що виникають 
з договірних правовідносин. 

Окремо пан Гуменюк зупинився 
на правовій позиції палати у справі, 
яка пов’язана з виселенням з пере-
даного в іпотеку житла. Принагід-
но суддя закликав журналістів бути 
об’єктивними у викладенні матері-
алу, не надавати перевагу одній зі 
сторін та не звинувачувати служи-
телів Феміди в упередженості без 
вагомих підстав. «Якщо ви говори-
те, що не довіряєте суду, то куди ж 
йти людям?» – запитав В. Гуменюк 
у представників медіа.

Щорічна відпустка
Завершив виступи очільник Суду, 

який доповів про поточну діяльність 
установи. За словами голови, наразі 
в Суді працюють 39 служителів Фе-
міди, з яких у 35 є повноваження 
на відправлення правосуддя. Сам 
Суд працює у пленарному режимі 
та за 6 міс. встиг розглянути 12 пи-
тань. З них 5 стосувалися конститу-
ційних подань до Конституційного 
Суду України. Така «конституційна» 
активність ВСУ, як зауважив Я. Рома-
нюк, зумовлена тим, що Парламент, 
приймаючи закони, не завжди вива-
жено підходить до співвідношення 
їх текстів з нормами національної 
Конституції. На сьогодні в жодному 
поданні ВСУ «конституційники» не 
відмовили, що свідчить про якість 
«верховних» звернень.

Також очільник суду повідомив про 
те, що з 18.07.2016 р. по 30.08.2016 р. 
увесь склад ВСУ йде в основну щоріч-
ну відпустку. Це спричинено тим, що 
деякі справи розглядаються не одні-
єю, а кількома палатами одночасно. 
Тож якщо судді відпочиватимуть по 
черзі, справи не розглядатимуться 
належним чином. За час відсутно-
сті володільців мантій заяви нако-
пичуватимуться і будуть розподілені 
між ними після виходу з відпустки. 
Я. Романюк запевнив, що на якість 
правосуддя тимчасове припинення 
роботи ВСУ не вплине.

Нешаблонні стандарти
Далі спікери відповіли на питання 

журналістів, запрошених на зустріч. 
Перше питання стосувалось листа Ви-
щого адміністративного суду України 
до Гаранта Конституції з проханням 
ветувати закон «Про судоустрій і ста-
тус суддів», текст якого, до слова, досі 
не був оприлюднений. У своєму листі 
«адміністративники» наголошують 
на тому, що Україні конче необхідна 
самостійна гілка адміністративного 
судочинства на чолі з Вищим адміні-
стративним судом, що буцімто відпо-
відає найпрогресивнішому європей-
ському досвіду. 

Коментуючи це, пан Романюк з 
повагою висловився щодо традицій 
Старого Світу, проте закликав впро-
ваджувати їх на теренах нашої дер-
жави з неабиякою обережністю. Він 

переконаний, що перед тим, як копі-
ювати іноземні доробки, нам слід вра-
хувати національні, соціальні й судові 
реалії та відійти від моделі, за якої осо-
бі, аби потрапити до адміністратив-
ного суду з невеликого містечка або 
селища, необхідно долати 30, 50, а то 
й 200 кілометрів. «Суди повинні бути 
для людей», – переконаний очільник 
установи. Отже, ВСУ дотримується 
позиції необхідності впровадження 
спеціалізації суддів в рамках одного 
суду. До слова, Європа також не кате-
горична у питаннях спеціалізації судів 
та залишає вибір варіантів вирішення 
цієї проблеми за державами.

Наступне питання стосувалось ба-
жання суддів ВСУ продовжити роботу 
в новоствореному Верховному Суді. 
Нагадаємо, що раніше деякі судді за-
являли про своє небажання продов-
жувати носити мантії. Наразі, як за-
значив Я. Романюк, лише один суддя 
ВСУ подав відповідну заяву та необ-
хідний пакет документів до Вищої ра-
ди юстиції. Однак навряд чи це пов’я-
зано з його переконаннями. Річ у тім, 
що незабаром вік служителя Феміди 
сягне граничної пенсійної відмітки. 
Ще 5 суддів ВСУ запросили докумен-
ти, необхідні для відставки, у відділі 
кадрів. Проте заяв вони ще не писали. 
Можливо, заяв про відставку побіль-
шає після набрання чинності новим 
законом про судоустрій. Сам же пан 
Романюк рішуче налаштований на 
проходження конкурсу та перекона-

ний, що усі його колеги з ВСУ з лег-
кістю витримають це випробування.

А ось Г. Канигіна, навпаки, не по-
годжується на умови законодавця 
та вважає неправильним піддавати 
суддів, обраних довічно, екзамену-
ванню кожен раз після зміни каден-
ції Верховної Ради. Голова ж ВСУ не 
вважає іспит принизливим і, посила-
ючись на рекомендації Венеційської 
комісії та своїх іноземних колег, при-
ймає ситуацію, якщо вона відповідає 
суспільному запиту на реформування 
судової влади.

Однак, не зважаючи на погоджен-
ня з волею народу, ВСУ вже готує 
конституційне подання щодо від-
повідності Конституції закону про 
судоустрій. Не влаштовує «верхов-
ників» термін «ліквідація», вжитий 
авторами акту щодо ВСУ. Посилаю-
чись на збереження за Судом статусу 
найвищої судової установи, володіль-
ці мантій прагнуть замінити термін 
«ліквідація» на термін «реорганіза-
ція», оскільки впевнені, що суд саме 
реорганізується шляхом приєднання 
касаційних судів. На заході Я. Рома-
нюк висловив сподівання, що поки 
текст закону не оприлюднений, до 
нього ще можуть бути внесені зміни. 
Однак, якщо законотворці не дослу-
хаються до ВСУ, Суд буде змушений 
залучати своїх колег з КСУ. Наразі ж 
проект подання знаходиться на ста-
дії підготовки. А от чи буде потреба у 
його завершенні, покаже час.
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Чи можна буде оголосити імпіч-
мент Президенту України? Чому 
судді не поспішають на конкурс 
до новоствореного Верховного 
Суду? Яким чином переглядати-
муться 20 тис. адміністративних 
справ, що залишаться після лікві-
дації Вищого адміністративного 
суду України? Та хто насправді ви-
нен у «буксуванні» реформи пра-
воохоронних органів? Про це та 
про інше розмірковували голова 
ВАСУ Олександр Нечитайло та йо-
го заступники Михайло Смокович 
і Михайло Цуркан на традиційній 
зустрічі з представниками засобів 
масової інформації.

Аргументована вимога
Розпочався захід з обговорення 

листа, який направив ВАСУ до очіль-
ника держави з проханням ветувати 
ухвалений 2.06.2016 р. Закон «Про 
судоустрій та статус суддів». Зокре-
ма, в документі йдеться про те, що 
автори акту проігнорували ст. 125 
іншого нового Закону «Про внесен-
ня змін до національної Конститу-
ції в частині правосуддя», а також 
рекомендації Європейської комісії 
«За демократію через право» щодо 
створення адміністративних судів 
як автономної гілки судової системи.

У ВАСУ впевнені, що очолюва-
ти систему адміністративних су-
дів повинен єдиний, нікому не 
підпорядкований Вищий адміні-
стративний суд України. Лише та-
кий орган спроможний забезпечи-
ти можливість реального захисту 
прав, свобод та законних інтересів 
у сфері публічно-правових відно-
син та створити реальний дієвий 
механізм забезпечення незалеж-
ності адміністративних судів від 
будь-якого політичного впливу. 
Саме така модель діє у більшос-
ті європейських держав, включа-
ючи близьких сусідів України – 
Польщу та Литву.

Натомість законотворці, на дум-
ку «адміністративників», заклали 
підвалини для створення такого 
собі монстра – 4-х касаційних судів, 
об’єднаних Верховною Палатою, в 
середині якого точитимуться су-
перечки щодо правозастосуван-
ня різними видами судочинства. 
Як вважають у ВАСУ, не сприяти-
ме єдності судової практики та-
кож і Палата, яка формуватиметься 
шляхом делегування володільців 
мантій від 4-х касаційних судів. 
Обмежений строк повноважень 
«палатників» позбавляє судочин-
ство гарантій передбачуваності та 
прогнозованості. «Ніхто не впев-
нений, що судді, які замінять своїх 
колег, не забажають змінити судову 
практику», – зауважив М. Цуркан.

Однак те, що принаймні на-
явність адміністративних судів 
закріплена в Основному Законі, 
у ВАСУ вважають значним досяг-
ненням юрисдикції.

Два адвокати – три думки
Разом з тим, таке досягнення 

не нівелює низку проблем, що 
випливають із Закону про су-
доустрій (наприклад, проблеми 
технічні). Так, наразі у ВАСУ за-
лишок нерозглянутих справ скла-
дає близько 20 тис. Відповідно 
до перехідних положень акту, 
Верховний Суд починає функці-
онувати за наявності 65 суддів. 
Враховуючи структуру установи, 
це приблизно по 15 володільців 
мантій на кожен касаційний суд. 
Чи вдасться 15 «адміністративни-
кам» впоратися з навалою нероз-
глянутих справ, у ВАСУ відповіда-
ти не беруться. 

Звісно, у перехідних положен-
нях можна було б прописати, що 
справи мають бути завершені чин-
ним касаційним судом. Однак така 
норма відсутня. Також не вказано 
і те, яким чином відбуватиметься 
передача матеріалів: чи потріб-
но буде переподавати позови, як 
надолужуватимуться пропущені 
процесуальні строки тощо. Гово-
рячи про час ліквідації старої та 
створення нової касаційної інстан-
ції, О. Нечитайло зазначив, що в 
цей період громадяни ризикують 
залишитися без належного право-
вого захисту.

Іншою технічною проблемою 
може стати підбір кадрів. Так, до 
нового ВС разом із володільцями 
мантій мають змогу потрапити 
нау ковці та адвокати, що матимуть 
відповідний стаж роботи. В цілому, 
ця ініціатива високо оцінюється у 
ВАСУ, оскільки «адміністративники» 

Відповідно до вимог закону

Катерина БЄЛЯЄВА, 
журналіст «Юридичної газети»

»«У цей період громадяни 
ризикують залишитися без 

належного правового захисту», – 
О. Нечитайло
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не сумніваються в компетенції своїх 
колег-правників. Водночас у пере-
хідних положення доцільно було б 
встановити «квоти спеціалістів», 
щоб хоча б на початку роботи ВС 
кількість «суддів-суддів» та «суддів-
правників» була рівною. 

Цікавим є те, що для інших судо-
вих органів (Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів України та Вищої 
ради правосуддя) таке співвідно-
шення встановлюється. А от що 
робитимуть 5 колишніх адвокатів, 
якщо їм доведеться розглядати од-
ну справу, адже відомо, що там де 
два адвокати – три думки? 

Законодавчий ляп
До процедурних проблем у ВАСУ 

відносять процес прийняття За-
кону. Спікери вкотре нагадали 
про рекордну швидкість, з якою 
документ пройшов усі горнила 
Парламенту. Реформатори так 
поспішали, що зараз не зрозумі-
ло, відповідно до якої Конституції 
приймався суддівський акт (до тієї, 
що діяла на момент голосування, 
або, що логічніше, до нової). Од-
нак, якщо до нової, то тоді Закон 

про внесення до неї змін ще не був 
підписаний. «Ніхто не може гаран-
тувати, що згодом не знайдеться 
охочих звернутись до Конститу-
ційного Суду України щодо консти-
туційності Закону про судоустрій. 
А такі закони мають прийматися 
так, щоб ні в кого не виникало сум-
ніву в їхній конституційності», – 
наголосив О. Нечитайло.

І нарешті, просто авторські ля-
пи. Так, у ст. 111 Конституції (вже 
в останній редакції) передбачено, 
що рішення про імпічмент Пре-
зиденту України реалізовується 
на підставі рішення Верховного 
Суду України. Однак на момент 
набрання Законом про зміни до 
Конституції чинності Верховно-
го Суду України вже не буде. На-
томість діятиме Верховний Суд, 
тобто зовсім інша установа. Відтак 
імпічмент Президенту стане про-
сто неможливим. «Не думаю, що 
тут існував якийсь умисел, – заува-
жив очільник ВАСУ. – Думаю, це 
недогляд законотворців, які дуже 
поспішали з написанням актів».

Зважаючи на вказане, деякі во-
лодільці мантій сумніваються в 

ефективності судової реформи та 
воліють подати у відставку. Так, у 
ВАСУ вже є близько 10 відповідних 
заяв. До їх числа входить і заява 
М. Цуркана. Пояснюючи свій крок 
журналістам, він наголосив на то-
му, що був причетний до створення 
ВАСУ і не хоче брати участь у його 
ліквідації. Однак пан Цуркан не ви-
ключив того, що подасть документи 
на участь у конкурсі на посаду судді 
ВС. Водночас він спростував при-
пущення журналістів про те, що у 
відставку йдуть лише ті судді, які во-
ліють приховати свої надмірні стат-
ки, зазначивши, що всі володільці 
мантій вже задекларували майно. 

А ось голова ВАСУ, який подав 
заяву про відставку ще до офіцій-
ного оприлюднення текстів «су-
дових» законопроектів, заявив 
про своє бажання відтермінувати 
звільнення і «залишитися в суді до 
кінця, яким би він не був». О. Не-
читайло бажає власноруч підготу-
вати суд до ліквідації, а справи – до 
передачі до іншої установи.

Недолугі висновки
А поки суд не ліквідований, він 

продовжує розглядати справи, ок-
ремі з яких громадськість зараху-
вала до числа резонансних. Біль-
шість з таких матеріалів стосується 
поновлення на роботі колишніх 
міліціянтів, а також оскаржен-
ня рішень ВРЮ стосовно «суддів 
Майдану». І якщо з приводу других 
крапку у спорах поставив ВСУ, вка-

завши, що строк подачі скарги на 
суддю-порушника має станови-
ти не 1 рік, як вважали у ВАСУ, а 
3 роки, то щодо перших спікери 
надали розлоге пояснення.

Вони зауважили, що громад-
ськість даремно звинувачує «ад-
міністративників» у саботуванні 
поліцейської реформи. В усьому 
винні законотворці, які недолуго 
виписали законодавчі норми, а 
також атестаційні комісії, що не-
спроможні належним чином мо-
тивувати висновок про звільнен-
ня правоохоронців. Один з таких 
висновків голова ВАСУ зачитав 
журналістам. У документі зазна-
чалось, що особа, яка 15 років від-
дала службі та встигла послужити 
в АТО, звільнялась з правоохорон-
них органів через «неготовність 
до змін, відсутність потенціалу до 
професійного розвитку, не відвер-
тість, перевищення власної ролі в 
боротьбі з корупцією, здатність до 
маніпуляції, маніпулювання патрі-
отизмом, різке неприйняття нових 
цінностей поліції, ризик корупції». 

«Поставте себе на місце цієї осо-
би та поміркуйте, чи є справедли-
вим звільнення на підставі такого 
висновку», – порекомендував при-
сутнім О. Нечитайло. «Суд не може 
застосовувати принцип доцільнос-
ті, щоб забезпечити реформу в пра-
воохоронних органах. У будь-яко-
му випадку суд повинен діяти 
відповідно до вимог Закону», – 
доповнив думку М. Смокович.

»«Суд не може застосовувати 
принцип доцільності, 

щоб забезпечити реформу 
в правоохоронних органах», – 

М. Смокович
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30.06.2016 р. було опубліко-
вано Закон про внесення змін до 
Конституції України (щодо право-
суддя). Серед іншого, документом 
передбачається створення нової ін-
ституції для України – Вищої ради 
правосуддя. Закон визначає основи 
юридичного статусу, порядок фор-
мування та діяльності, а також пов-
новаження ВРП, яка є незалежним 
від політичного впливу органом, 
що відповідає за суддівську кар’єру, 
вживає заходів щодо забезпечення 
незалежності суддів тощо. У доку-
менті враховано рекомендації екс-
пертів Венеціанської Комісії щодо 
складу Вищої ради правосуддя та 
суб’єктів її формування, зокрема 
щодо того, що більшість її членів 
мають становити судді, яких оби-
рає сам суддівський корпус. Так, 
ВРП складатиметься з 21-го члена. 
Голова Верховного Суду України 
входитиме до складу Вищої ради 
правосуддя за посадою (ex officio). 
Запропоновані принципи форму-
вання Вищої ради правосуддя відо-
бражають європейський стандарт, 
що застосовується до такого чи по-
дібного йому органу, де судді, обра-
ні суддями («judges elected by their 
peers»), повинні складати більшість 
його членів.

Відповідно до рекомендації Вене-
ціанської Комісії та задля усунення 
ризику політизації Вищої ради пра-
восуддя передбачається, що члени 
ВРП мають належати до правничої 
професії та відповідати критерію 
політичної нейтральності. Зазна-
чене положення спрямоване на за-

провадження ефективного інстру-
ментарію для деполітизації судової 
системи загалом.

Закон також передбачає, що по-
рядок обрання (призначення) на 
посади членів Вищої ради правосуд-
дя визначається законом. В рамках 
такого закону можна буде запрова-
дити не лише додаткові можливості 
забезпечення незалежності Вищої 
ради правосуддя, але й запобіжники 
проти корпоратизації та закритості 
судової системи, а також заходи, 
спрямовані на забезпечення від-
критості й гласності процесу форму-
вання Вищої ради правосуддя. Так, 
законом можуть бути встановлені 

попередні процедури (наприклад, 
конкурсні) щодо відбору кандида-
тів у члени Вищої ради правосуддя, 
насамперед тих, яких обиратиме 
з’їзд суддів. Проведення таких по-
передніх конкурсних процедур від-
бору кандидатів у члени Вищої ради 
правосуддя, яких має обирати з’їзд 
суддів, може відбуватися за участю 
громадськості, адвокатської, нау-
кової спільноти та ін. (наприклад, 
шляхом попереднього відбору кан-
дидатів у члени Вищої ради право-
суддя на з’їзді адвокатів, науковців 
тощо, з подальшим обранням чле-
нів Вищої ради правосуддя на з’їзді 
суддів з-поміж висунутих такими 
органами пропозицій, а також з 
урахуванням пропозицій громад-
ськості). В результаті, це дасть змо-
гу забезпечити незалежність Вищої 
ради правосуддя, її професійний та 
збалансований склад. Про це та ін-
ше розповів секретар секції Вищої 
ради юстиції з питань призначення 
суддів на посади та звільнення їх з 
посад Олексій Маловацький під час 
V Форуму ААУ з публічного права.

Судді домінують…
Так, за словами експерта, наразі 

Вища рада юстиції досить ефектив-
но працює, вона є квазісудовим, 
«практичним» органом. «В пере-
хідних положеннях Конституції за-
писано, що ВРП буде діяти у складі 
членів ВРЮ, які були обрані до на-
брання чинності вказаним законом. 
Але ми маємо розуміти, що цей ор-
ган постійно працює над якимись 
матеріалами, а будь-яка зупинка в 

діяльності матиме негативні наслід-
ки. Є справи про дисциплінарні про-
вадження суддів, подані за заявами 
адвокатів ще з 2001 р. Що робити 
в такій ситуації? Знову припиняти 
роботу ВРЮ? В цій частині, я думаю, 
достатньо мудрим було рішення за-
конодавця про те, що є можливість, 
щоб ВРП все ж таки функціо нувала 
у складі ВРЮ», – справедливо зазна-
чає пан Маловацький.

Торкаючись питання формуван-
ня ВРП, експерт наголосив на пе-
рехідному періоді, коли потрібно 
буде добрати членів ВРП. За його 
словами, усі європейські структу-
ри наголошували, що ВРЮ не пов-
ністю відповідає європейським 
нормам, тому що більшість членів 
цього органу має бути сформована 
саме з представників суддівського 
корпусу. ВРП, як і ВРЮ, має бути 
не просто державним органом, а 
найвищим органом суддівського 
самоуправління. 

«Таким є європейський підхід. 
Українське законодавство його де-
що змінило. Я думаю, що не в гір-
ший бік, але в будь-якому випадку в 
новому законі буде закріплено, що 
ВРЮ є найвищим органом суддів-
ського самоуправління. Відповідно, 
постає логічне питання: як же він 
формуватиметься? Відповідно до 
Конституції, 10 членів буде обрано  
з’їздом суддів. Таким чином, буде 
виконана рекомендація європей-
ських структур стосовно того, що 
склад органу, який має захищати 
суддів, розглядати дисциплінарні 
справи щодо суддів, призначати 

Вища рада правосуддя: 
 judges elected by their peers

Тетяна ПАШКОВСЬКА, 
журналіст «Юридичної газети»

Подія | Судова система
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суддів, визначати їх кваліфікацій-
ний рівень задля можливості зай-
няття певної посади, має форму-
ватися з більшості суддів. Такий 
склад буде сформовано вже після 
2019 р. Але незважаючи на пере-
хідний період, судді домінують у 
складі ВРЮ», – зазначив Олексій 
Маловацький.

Міністра та прокурора – 
виключити!
Серед іншого, доповідач також 

зазначив, що у зв’язку з новим по-
рядком формування ВРП з неї ви-
ключаються такі особи як міністр 
юстиції та генеральний прокурор, 
які наразі входять за посадою до 
складу ВРЮ. «Досить важко ска-
зати, є це негативним чи позитив-
ним фактором. Однак, з практичної 
позиції, у вказаних посадових осіб 
набагато більше своїх функцій, то-
му вони, як правило, можуть лише 
періодично брати участь у засідан-
нях ВРЮ. Таким чином, я вважаю, 
що виключення вказаних осіб є ло-
гічним», – коментує нововведення 
секретар секції ВРЮ.

При цьому експерт відзначає, 
що дещо змінюється сама структу-
ра органу, оскільки в Конституції 
йдеться, що ВРП створюється шля-
хом перетворення з ВРЮ. «Немає 
розшифровки, що мається на увазі 

під перетворенням. Логічно, що бу-
дуть переведені люди, буде сформо-
вано новий штатний розпис, але у 
ВРП будуть сформовані інші органи, 
ніж існують нині. Трохи змінюється 
логіка діяльності органу. Якщо ра-
ніше ВККС, наприклад, розглядала 
скарги щодо суддів першої та апе-
ляційної інстанцій, то тепер дисци-
плінарні палати у складі ВРП будуть 
розглядати ці справи. Фактично, 
ВРП буде діяти у складі певної дис-
циплінарної колегії. У структурі та-
кож буде створена служба інспекто-
рів», – повідомив пан Маловацький.

За словами фахівця, до основних 
функцій ВРП належатиме перевірка 
відповідності суддів займаним поса-
дам. Саме на це питання неоднора-
зово зверталась увага європейських 
експертів (у рекомендаціях ПАРЄ, 
ОБСЄ тощо), адже кваліфікацій-
ний рівень судді має поєднуватися 
також з моральними та етичними 
якостями особи. 

«Це досить дискусійне питання: 
дехто вважає, що це впливає без-
посередньо на незалежність суддів, 
оскільки виходить за межі розумної 
визначеності. Що таке моральність 
судді? Наскільки треба бути мораль-
ним судді, щоб займати свою поса-
ду? Але, незважаючи на це, в євро-
пейських рекомендаційних нормах 
зазначається, що у виключних ви-

падках такий орган, який відповідає 
за формування висококваліфікова-
ного суддівського складу, має право 
втручатися у процес добору до при-
значення. Оскільки ВРЮ, за Консти-
туцією, є саме таким органом, то 
було б логічним, аби в новому законі 
прописувалося, що ВРП має право 

оцінювати морально-етичні якості 
судді на власний розсуд. Це досить 
серйозне питання. В європейських 
нормах йдеться про те, що ВРП в 
окремих випадках має право втру-
чатися в цей процес. Найважливіше 
тут, щоб рішення було обґрунтова-
ним», – резюмував експерт.

ВРП, як і ВРЮ, має бути 
не просто державним органом, 
а найвищим органом суддівського 
самоуправління. 
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З 1.05.2016 р. набув чинності За-
кон України «Про внесення змін до 
Закону України «Про фермерське 
господарство» щодо стимулювання 
створення та діяльності сімейних 
фермерських господарств» (далі – 
Закон). 

Метою прийняття Закону є ство-
рення сприятливих законодавчих, 
соціальних та економічних умов 
для забезпечення спрощеного по-
рядку перетворення особистих 
селянських господарств у сімейні 
фермерські господарства. Тут оче-
видне бажання законодавця виве-
сти з тіні діяльність особистих се-
лянських господарств, легалізувати 
їх діяльність шляхом спрощення 
реєстрації та організації їх госпо-
дарської діяльності.

Для реалізації свого наміру в За-
кон України «Про фермерське гос-
подарство» були внесені наступні 
зміни. 

Найперше – це введення стату-
су сімейного фермерського госпо-
дарства. Ст. 1 Закону України «Про 
фермерське господарство» було 
доповнено ч. 5 наступного змісту: 
«Фермерське господарство, зареє-
строване як юридична особа, має 
статус сімейного фермерського 
господарства за умови, що в його 
підприємницькій діяльності вико-
ристовується праця членів такого 
господарства, якими є виключно 

члени однієї сім’ї, відповідно до ст. 3 
Сімейного кодексу України». 

Фермерське господарство без 
статусу юридичної особи може 
бути організоване фізичною осо-
бою-підприємцем самостійно (за 
умови використання праці членів 
сім’ї такого господарства) і також 
матиме статус сімейного фермер-
ського господарства.

Тут постає перше запитання. У 
ст. 3 Сімейного кодексу України мо-
ва йде про осіб, які не лише спільно 
проживають і пов’язані спільним 
побутом, а також мають взаємні 
права та обов’язки. Загальновідо-
мо, що чоловік та жінка, які разом 
проживають і ведуть спільний по-
бут, вважаються сім’єю. Вводячи 
посилання на ст. 3 Сімейного кодек-
су, законодавець начебто забуває, 
що вже прописано в Законі України 
«Про фермерське господарство» та 
кого вже віднесено «для цілей цього 
Закону до членів сім’ї та родичів го-
лови фермерського господарства». 
В майбутньому ця недоречність 
може призвести до плутанини при 
трактування положень Закону на 
практиці пересічними фермерами.  

Наступним цікавим нововве-
денням Закону є те, що без статусу 
юридичної особи організовується 
фермерське господарство фізич-

ною особою-підприємцем само-
стійно або на підставі договору 
про створення сімейного фермер-
ського господарства спільно з чле-
нами власної сім’ї. Такий договір 
обов’язково має бути посвідчений 
нотаріально. Саме той член сім’ї, 
який зареєстрований як фізична 
особа-підприємець та визначений 
договором про створення сімейно-
го фермерського господарства, є 
головою сімейного фермерського 
господарства без статусу юридич-
ної особи. 

Окрім загальновідомих умов у 
договорі обов’язково має бути за-
значено порядок прийняття рішень 
та координації спільної діяльності 
членів господарства, правовий ре-
жим спільного майна членів госпо-
дарства, порядок вступу до госпо-
дарства й виходу з нього, а також 
інші положення, які не суперечать 
чинному законодавству.

Отже, логічним є те, що фермер-
ське господарство підлягає держав-
ній реєстрації. Порядок загальний 
як для реєстрації юридичних осіб, 
так і для фізичних осіб-підприєм-
ців, за однією важливою умовою: 
набуття громадянином України або 
кількома громадянами права влас-
ності чи користування земельною 
ділянкою.

Окремо варто зазначити щодо 
залучення сімейним фермерським 
господарством не членів сім’ї до 
виконання робіт у фермерському 
законодавстві. Закон передбачає 
залучення інших осіб до праці, але 
виключно для сезонних та окремих 
робіт, які природно прив’язані до ді-
яльності господарства, а також по-
требують спеціальних умінь. Залу-
чають до праці таких працівників, 
як і раніше, за трудовим контрак-
том. В цій частині жодних змін не 
відбулося. Але залишилося питан-
ня, чому законодавець не вирішив 
зробити все простіше та внести змі-
ни до ст. 27 Закону України 

До речі, під час прийняття Зако-
ну до нього вносилися непоодино-
кі правки, одна з них стосувалася 
права діяти від імені всіх учасників 
сімейного фермерського господар-
ства без статусу юридичної особи 
будь-кого з його учасників, за умо-
ви, якщо інше не встановлено дого-
вором про створення. На мою дум-
ку, це не є правильним рішенням, 
що могло б призвести до непоро-
зумінь в майбутньому. На щастя, в 
Законі чітко прописали, що від імені 
сімейного фермерського господар-
ства може діяти виключно голова 
такого господарства або уповнова-
жена ним особа. Але таке ставлення 

Сімейне фермерське господарство:
полегшення для фермерів чи бажання законодавця 
понад усе отримати податки?

Крістіна ЛОПАТЮК, 
юрист ЮК Jurimex
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до прийняття важливих для суспіль-
ства законів свідчить не про серйоз-
ний підхід до вирішення суспільних 
питань, а лише про бажання законо-
давця збагатити бюджети всіх рівнів 
будь-яким способом.

Проте в законі так і залишилося 
невирішеним питання необхідно-
сті відповідної техніки для обро-
бітку фермерським господарством 
власних земельних ділянок. Не ди-
влячись на те, що до ст. 7 Закону 
України «Про фермерське госпо-
дарство» були внесені зміни, вони 
не є вичерпними. 

Актуальність зазначеного за-
уваження підкреслює Постанова 
Вищого адміністративного суду 
України від 03.03.2016 р. №К/800/
39149/15. Спір стосується відмо-
ви Головного управління Держзем-
агентства у Житомирській області 
у наданні дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки для веден-
ня фермерського господарства. Суд 
першої та другої інстанцій визнав 
відмову протиправною. 

 Суд посилається на недотриман-
ня ст. 7 Закону України «Про фер-
мерське господарство» (в редакції, 
чинній до внесення змін Законом) 
та ст. 123 Земельного кодексу Укра-
їни через відсутність у клопотанні 
обґрунтування надання земельної 
ділянки великого розміру, не зазна-
чення перспективи фермерського 

господарства, не наведення доказів 
наявності сільськогосподарської 
техніки та інших засобів обробітку 
землі такої великої площі, відмова 
Головного управління Держзем-
агентства у Житомирській області 
у наданні позивачеві дозволу на 
розробку проекту землеустрою є 
обґрунтованою та правомірною. 

Редакція ст. 7 Закону України 
«Про фермерське господарство», 
яка діяла на момент подання кло-
потання позивачем, дійсно перед-
бачала обґрунтування розмірів 
земельної ділянки з урахуванням 
перспектив діяльності фермерсько-
го господарства. Однак у цій статті 
зовсім не йшла мова про надання 
таких доказів як наявність сільсько-
господарської техніки для ведення 
фермерського господарства або ін-
ших засобів обробітку землі вели-
кої площі. 

Постає питання, чи обов’язко-
во мати техніку, якщо законом пе-
редбачено можливість залучення 
у разі виробничої потреби інших 
громадян за трудовим договором 
(контрактом), і нічого не заборо-
няє залучити громадянина, у якого 
вже є необхідна техніка, чи навіть 
придбання її в майбутньому. 

Проте такі судові рішення мають 
слугувати передумовою для чіткі-
шого прописування в законах, які 
стосуються фермерського госпо-
дарства, вимог до обґрунтування 

необхідності надання земельної 
ділянки. Оскільки, незважаючи на 
те, що ст. 7 Закону України «Про 
фермерське господарство» була змі-
нена, це не гарантує полегшення 
процедури отримання земельних 
ділянок тим, хто бажає займатися 
сімейним фермерством.

З іншого боку, виникає питан-
ня, яким чином держава через від-
повідні органи буде забезпечува-
ти те, що законодавець прописав 
у преамбулі Закону України «Про 
фермерське господарство», а саме: 
раціональне використання та охо-
рону земель фермерських госпо-
дарств. На мою думку, якщо для 
отримання земельної ділянки для 
ведення фермерського господар-
ства достатньо звичайного клопо-
тання без будь-якого бізнес-плану 
чи обґрунтування своїх подальших 
дій після отримання бажаної зе-
мельної ділянки для ведення фер-
мерського господарства, то це теж 
викликає занепокоєння. 

По-перше, створення сімейних 
фермерських господарств з метою 
виключно отримання податкового 
прибутку є невиправданим. По-дру-
ге, бажання вивести з тіні особи-
сті селянські господарства шляхом 
введення нового статусу може не 
досягнути поставленої мети через 
ментальність українського народу. 
А якщо вже є бажання законодавця 
та самих громадян змінювати влас-

ний погляд і стиль ведення фермер-
ських господарств, варто підходити 
до цього питання менш поверхнево 
та не забувати про обов’язкову по-
требу в захисті українських земель 
від самих користувачів та охочих 
бути користувачами. 

Що ж до пропозицій, то наступ-
ним важливим кроком законодавця, 
вважаю, має бути запровадження 
вимоги щодо надання економіч-
но доцільного обґрунтування для 
отримання на праві власності зе-
мельних ділянок для ведення фер-
мерського господарства. Звичай-
но, з включенням в останньому 
форс-мажорних випадків. А також 
передбачити відповідальність, у 
разі повного недосягнення зазна-
чених в обґрунтуванні цілей. Ок-
рім відповідальності, варто було б 
ввести й заохочення у випадку, нав-
паки, досягнення усіх поставлених 
перед сімейним фермерським гос-
подарством цілей. Першочергове 
запровадження було б можливим у 
деяких областях як пілотний проект 
з подальшим впровадженням на 
території всієї країни у разі свого 
виправдання.  

Безперечно, такий механізм має 
бути всебічно відпрацьований та об-
говорений з головами фермерських 
господарств, що вже існують, оскіль-
ки практична сторона життя ферме-
рів значно відрізняється від її тео-
ретичного бачення законодавцем.
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Сьомий Президент США Ендрю 
Джексон (1828 р.) у Першому щоріч-
ному посланні до Конгресу Америки 
констатував: «В країні, де державні по-
сади створюються з єдиною метою – 
приносити користь народу, жодна 
людина не має більшого природного 
права на офіційний пост, аніж будь-
яка інша. Державні посади створю-
валися не для того, аби утримувати 
окремих осіб державним коштом. 
Тому жодної несправедливості щодо 
окремої особи не відбувається у разі 
її звільнення, адже ні призначення на 
посаду, ні продовження строку по-
вноважень не є питанням суб’єктив-
ного права. В особи, яку звільнено, є 
такі самі засоби заробляти на життя, 
що й у мільйонів інших, які ніколи не 
обіймали державної посади». 

Наведена цитата є яскравим при-
кладом того, як завдяки відданості 
демократичній формі правління од-
на з найбільш провідних країн вже 
не одну тисячу років зберігає пова-
гу до себе в усьому світі. На відміну 
від США, наша держава належить до 
країн молодих демократій з нестій-
кою формою правління й тотальною 
корупцією, яка виступає найбільшим 
ворогом зсередини країни. Після Ре-
волюції Гідності в суспільно-політич-
ному житті держави відбуваються 
складні, перехідні, еволюційні зміни. 
Вони супроводжуються боротьбою 
представників старої пострадянської 
системи й нової демократичної, яка 
контрольована громадянським сус-
пільством, що прагне побудови нової 
системи інститутів державної влади, 
оновлення кадрів і відновлення спра-
ведливого конституційного ладу, ви-
значеного українським народом. 

Необхідність люстрації
З метою оновлення влади й бу-

ли прийняті Закон України «Про 

очищення влади» (Закон про лю-
страцію) і Закон України «Про від-
новлення довіри до судової влади», 
якими було запроваджено люстра-
ційний процес в країні. Саме Закон 
про люстрацію, який стосується ши-
рокого кола державних службовців і 
професійних суддів, зчинив великий 
опір насамперед у самій системі дер-
жавної влади, створив передумови 
для виникнення спорів щодо відпо-
відності цього закону Конституції 
України та міжнародним стандар-
там, а також спровокував велику 
кількість судових позовів. 

Такий супротив є закономірним, 
оскільки пострадянська система дер-
жавної влади, яка й дотепер (вже 
після Революції Гідності) існує в на-
шій країні, вже по-старому не мо-
же функціонувати, а по-новому – не 
хоче. Ця система й надалі сприяє 
призначенню на державні посади 
осіб, які змушені втілювати кон’юнк-
турні інтереси різних олігархічних 
груп, далеких від інтересів народу. 
Для таких осіб державна влада роз-
глядається як щось таке, що їм на-
лежно, тому вони вважають себе 
недоторканими. Обкладаючи себе 
у той чи інший спосіб гарантіями 
недоторканності, такі особи пере-
творюють державні посади в осо-
бистий привілей, забуваючи про те, 
що державні службовці, особливо ті, 
що займають посади високої відпо-
відальності, представляють части-
ну суверенітету держави та мають 
користуватися високою публічною 
довірою (public trust).

Тобто це означає, що за способом 
свого відправлення, конституцій-
не право громадян брати участь в 
управлінні державними справами, 
користуватися рівним правом досту-
пу до державної служби, до служби в 

органах місцевого самоврядування 
(ст. 38 КУ) є не просто індивідуаль-
ним публічним правом громадяни-
на, це право виконує ще й соціальну 
функцію. Воно гарантується народ-
ним суверенітетом і тими право-
вими обмеженнями, визначеними 
Основним Законом, які він покладає 
на державу в особі її органів влади 
та посадових і службових осіб. Саме 
суверенітет народу (ст. 5 КУ), який 
організований у державу, невідчужу-
ваний і неподільний, визначає цілі 
держави, функції та межі її влади, 
представниками якої є ті особи, що 
перебувають на державних посадах 
і щодо яких Законом про люстрацію 
встановлюється заборона обіймати 
певні посади в органах держави. 

Європейська правова 
традиція у сфері 
здійснення люстрації
Хоча люстрація чітко не перед-

бачена та не врегульована жодним 
міжнародним інструментом, однак 
інструменти захисту прав людини 
(такі як Європейська конвенція з 
прав людини 1950 р. та Міжнарод-
ний пакт про громадянські та полі-
тичні права) повністю застосова-
ні в Законі про люстрацію і вони 
є зобов’язальними для України. 
Водночас люстрація, як зазначе-
но у Висновку Венеційської комісії 
№788/2014 від 19.06.2015 р. (п. 19), 
розглядалась Європейським судом 
з прав людини у багатьох справах 
(«Турек проти Словаччини, Матиєк 
проти Польщі, Любош проти Польщі, 
Зікус проти Литви, Зданока проти 
Латвії, Найдін проти Румунії та інші). 
Європейський суд з прав людини 
має схожий підхід з Резолюцією 
ПАРЕ 1096 (1996) та її Рекоменда-
ціями від 3.06.1996 р., відповідно до 

якого люстрація не становить пору-
шення прав людини як така, тому 
що «демократична держава вправі 
вимагати від держслужбовців бу-
ти лояльними до конституційних 
принципів, на яких вона заснована» 
(п. 20 згадуваного Висновку Вене-
ційської комісії). 

Зокрема, як зазначила Асамблея 
(п. 12), метою люстрації є не пока-
рання осіб, які вважаються винни-
ми, а захист молодих демократій. 
Саме тому Європейський Суд у своїй 
практиці (ЄСПЛ, Сідабарас і Дзіаутас 
проти Литви) застосував ідею «демо-
кратія здатна себе захистити». Вона 
полягає у тому, як зазначено Вис-
новку Романа Давида «Люстрація в 
Україні та Європейські стандарти: 
Формування демократії, спроможної 
саму себе захистити» (підготовлено-
му для USAID 2015 р.), що сучасні 
демократичні країни, які поважають 
права людини та вразливі до недемо-
кратичної поведінки окремих осіб, 
груп і політичних партій, повинні 
вживати заходів, що спрямовані на 
підсилення її спроможності до само-
захисту від ворога зсередини. 

Самозахист демократії
Демократія, яка здатна себе захи-

стити, виходить від принципу при-
родної справедливості, яка лежить 
в основі принципу верховенства 
права (ст. 8 КУ) та не може допу-
стити узурпацію влади з боку не-
конституційних і незаконних сил. 
Адже узурпація державної влади, як 
зазначено у Рішенні Конституцій-
ного Суду України від 5.09.2005 р. 
№6-рп/2005 у справі про здійснення 
влади народом, означає «неконсти-
туційне або незаконне її захоплення 
органами державної влади чи ор-
ганами місцевого самоврядування, 

Закон про люстрацію: 
демократія, яка спроможна себе захистити

Мирослава БІЛАК, 
викладач кафедри теорії права 
та прав людини Українського 
Католицького Університету, д.ю.н.
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їх посадовими особами, громадяна-
ми чи їх об’єднаннями тощо». Ідея 
самозахисту демократії також вба-
чається і в прямій забороні полі-
тичних партій та громадських ор-
ганізацій, якщо вони переслідують 
ціль насильницької зміни консти-
туційного ладу і підрив його без-
пеки, незаконне захоплення дер-
жавної влади тощо (ч. 1, ст. 37 КУ); 
можливості усунення Президента 
України з поста у разі вчинення ним 
державної зради або іншого злочину 
(ст. 111 КУ), наділенні Конституцій-
ного Суду України повноваженнями 
з захисту незалежності, територі-
альної цілісності України (ст. 157 у 
зв’язку зі ст. 159 КУ) тощо.

Демократія як особливий тип 
врядування, за якого влада в дер-
жаві належить народові, означає, 
що вона є первинною, єдиною та 
невідчужуваною, тобто органи дер-
жавної влади й органи місцевого 
самоврядування здійснюють владу 
в Україні, що походить від народу 
(ст. 5 КУ). Народ, згідно з Конститу-
цією України, є постійним джерелом 
публічної влади. Через це влада не 
може бути відчужена як на користь 
органів держави, так і її службовців, 
які є владою установленою. Отже, 
влада народу чітко відрізняється від 
усіх інших видів влади й у цьому 
полягає її здатність до самозахисту 
від будь-яких посягань, у тому числі 
шляхом встановлення Законом про 
люстрацію певних обмежень щодо 
займаних посад осіб високого рівня 
за попереднього недемократично-
го режиму, що були помічені у по-
рушенні прав людини, які й надалі 
(після Революції Гідності) продовжу-
ють обіймати свої посади вже після 
приходу нової демократичної влади.

Обмеження щодо зайняття 
певних посад
У зв’язку з цим, за справедливим 

зауваженням Романа Давида, сфор-
мульованого у згадуваному вище 
Висновку: «Права, обумовлені Євро-
пейською конвенцією, які традицій-
но стосуються законів про люстра-
цію, у демократичному суспільстві 
можуть зазнавати обмежень у захи-
сті, якщо необхідно, для прикладу, 
заради захисту національної безпе-
ки, для збереження територіальної 
цілісності, заради суспільної безпе-
ки чи для забезпечення прав інших 
людей». Йдеться про певні обмежен-
ня (зокрема, відповідно до Закону 
про люстрацію) у вигляді заборони 
обіймати посади, оскільки вони ви-
пливають з самої природи речей, 
саме з того «суспільного договору», 
про який писав Жан-Жак Руссо. Їхня 
мета – забезпечити людині її життя 
та здоров’я, честь і гідність, недо-
торканність та безпеку як найвищій 
соціальній цінності (ст. 3 КУ), а та-
кож усі засоби для реалізації її пра-
ва на вільний і всебічний розвиток 
(ст. 23 КУ) тощо. 

Також обмеження стосуються і 
представників судової гілки влади, 
яка є однією з важливих стовпів де-
мократії, втілення народовладдя 

(ст. 5 КУ). Професійний суддя – це 
теж довірений слуга народу, адже він 
уособлює державну владу. На ньо-
го покладається найвищий рівень 
відповідальності щодо неупередже-
ного захисту прав і свобод людини 
й громадянина від порушення чи 
зловживання повноваження інших 
гілок влади. Суддя має відновлюва-
ти справедливість та встановлювати 
законність. Такий рівень відпові-
дальності підсилюється ще й тим, 
що судові рішення, відповідно до 
Конституції України, ухвалюються 
судами іменем України. 

Судова влада в сучасних укра-
їнських реаліях прагне до повної 
самостійності та незалежності. Ні-
де у світі сьогодні державна влада, 
яка поділяється на три гілки влади 
(ст. 6 КУ), не розглядається як па-
ралельні й абсолютно незалежні. 
Здійснення державної влади прояв-
ляється у чітко визначеній компе-
тенції та взаємному контролі влади 
через систему стримувань і проти-
ваг, що слугує важливою гарантією 
прав і свобод людини (ст. 3 КУ). 
Отже, судді повинні бути незалеж-
ними, але не можливо санкціону-
вати те, щоб вони абсолютизували 
їхню незалежність. 

Зокрема, це стосується і суддів 
Конституційного Суду України, які 
приймали горезвісне Рішення від 
30.09.2010 р. №20-рп/2010 у справі 
про додержання процедури внесен-
ня змін до Конституції України, яким 
повернули чинність редакції Кон-
ституції України 1996 р. Це Рішен-
ня порушило питання легітимності 
чинних демократичних інститутів 
державної влади. У зв’язку з цим, 
згадувані судді остаточно втратили 
публічну довіру суспільства, яка має 
постійно стимулюватися відданістю 
судді праву й усім його інститутам. 
Тому судді Конституційного Суду 
України, які приймали відповідне Рі-
шення, не можуть здійснювати кон-
ституційне правосуддя, тим більше 
здійснювати перевірку Закону про 
люстрацію на відповідність вимогам 
Конституції України. Адже в демо-
кратичній країні державні посади 
створюються з єдиною метою, як 
справедливо зазначив Президент 
Джексон, – приносити користь лю-
дям. В нашій країні з цією метою 
необхідно побудувати таку систему 
державної влади, яка відображатиме 
систему стримувань і противаг та 
забезпечуватиме її стабільне функці-
онування. Саме тому на цьому пере-
хідному етапі суспільно-політичних 
змін важливо зберегти люстраційні 
процеси, які декому і не хочеться ви-
знавати, але все ж таки вони мають 
поступовий характер.

 
Ця стаття написана на базі юри-

дичного висновку: «Закон України 
«Про очищення влади» та визна-
чення його спірних положень у кон-
тексті конституційних подань, що 
знаходяться на розгляді в Консти-
туційному Суді України», підготов-
леного автором цієї публікації для 
USAІD у 2015 р.

Єдиний внесок на загально-
обов’язкове державне соціальне 
страхування для всіх категорій осіб 
встановлено в розмірі 22% бази йо-
го нарахування, максимальна ве-
личина бази нарахування єдиного 
внеску змінена з 17 до 25 розмірів 
прожиткового мінімуму для праце-
здатних осіб.

Такі зміни до Порядку нараху-
вання та сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування за деякі катего-
рії застрахованих осіб було внесено 
постановою КМУ від 24.06.2016 р. 
№385. Таким чином норми порядку 
було приведено у відповідність до 

оновленого законодавства, яким 
вказані вище ставки було визна-
чено. Зауважимо, наразі в поряд-
ку фігурує ставка єдиного внеску 
в 33,2 %.

Також в порядку визначено, що 
документ стосується сплати єди-
ного внеску за опікунів та піклу-
вальників (зараз ці позиції також 
присутні в порядку, однак в однині, 
а не в множині, як це передбачено 
постановою №385).

Звіти про нарахування та сплату 
єдиного внеску подаються у формі 
та у строки, визначені Мінфіном, а 
не Міндоходів, як це передбачено 
в порядку.

ДП «НАІС» та ДП «Центр Регіст-
рів Литви» прийняли рішення про 
підписання Меморандуму про 
співпрацю та обмін інформацією 
між реєстрами юридичних осіб 
двох країн. Про це за підсумками 
робочого візиту до Литви пові-
домив заступник Міністра юсти-
ції з питань державної реєстрації 
Павло Мороз.

«Це ще один крок, що наближує 
нас до прозорості та відкритості. 

Реєстр Литви – інтегрований у євро-
пейський. Тобто ми автоматично 
матимемо доступ до інформації що-
до бенефіціарів Європейських під-
приємств. Відповідно, українським 
корупціонерам буде складніше схо-
ватися за ширмою іноземної фірми 
для виведення своїх «брудних» ко-
штів», – наголосив Павло Мороз.

Поїздка відбувалася в рамках 
проекту «Сприяння у створенні 
стійкої системи реєстрів в Україні».

Встановлені нові пропорції 
розподілу єдиного 
соціального внеску

«НАІС» та «Центр Регістрів Литви» 
обмінюватимуться інформацією

Новини
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науковим та навчальним закладам, бібліотекам міста Києва. З питань корпора-

тивної передплати звертайтеся до відділу організації розповсюдження періодич-

них видань за передплатою за тел./факс: (044) 289-04-13

                                     

                                         

                                                                (  ) 
 
                            
 
         

 20 ____        
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 

           

 
 

                                         
(  )                                 ( )  
 

 
                       
                                              ( , ) 

 
 
 

 

  _                                                                             
              (  )                                   

 
   ’      -1  

                                                         -  
                                                       
                                                      
                                                                        (  ) 
_______________________________________________________ 
                                               (  ) 

    .             
 

 

    .           

        
  20____    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 
 

 
 

  

 __________________ 

  ___________________ 

 ________________ 

 __________________ 

 _________________ 

. . . ,  

 

 
 
 

   
 
               



37Юридична Газета    05 липня 2016 р., №27-28 (525-526)

Можливість застосування спеці-
ального досудового розслідування та 
судового розгляду за наявності фак-
тичних даних, що особа «знаходить-
ся за межами України, на тимчасово 
окупованій території України або 
в районі проведення антитерорис-
тичної операції», сприятиме неза-
конному переслідуванню бізнесу та 
політично невигідних високопосадов-
ців з боку правоохоронного апарату.

Інститут спеціального досудового 
розслідування та судового розгля-
ду теоретично впроваджувався для 
забезпечення захисту прав потерпі-
лого від кримінального правопору-
шення у тих випадках, коли розслі-
дування (судовий розгляд) фактично 
«блокується» у зв’язку з укриттям 
підозрюваного (обвинуваченого) від 
органів слідства (суду) й відсутністю 
протягом тривалого часу належних 
результатів проведення розшуку.

При цьому, з метою мінімізації 
ризиків зловживання з боку право-
охоронних органів та суду, законо-
давцем однією з обов’язкових умов 
було передбачено попереднє оголо-
шення такої особи в міжнародний 
та/або міждержавний розшук. Саме 
введення такого порядку повинно 
було «дисциплінувати» органи слід-
ства і служити «стримуючим» меха-
нізмом. З одного боку, це не дозволяє 
застосовувати таку процедуру в масо-
вому порядку, а з іншого – використо-
вувати кримінальне провадження 
для переслідування «неугодних» осіб.

Однак на практиці правоохорон-
ними органами за сприяння судів 
повністю ігнорувалися зазначені ви-
моги (документально підтвердже-
ний факт відсутності у списку осіб, 
за якими здійснюється міжнарод-
ний розшук, не був для слідчого судді 
«перешкодою» для надання дозволу 

на застосування процедури спеці-
ального досудового розслідування). 
А зараз їм повністю надали «волю 
дій» ще й на законодавчому рівні.

Депутати Верховної Ради України 
12.06.2016 р. прийняли Закон Укра-
їни «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
діяльності Генеральної прокуратури 
України» №1355-VII.

Положення цього Закону перед-
бачають доповнення перехідних 
положень Кримінального процесу-
ального кодексу України пунктом, 
відповідно до якого тимчасово (до 
15.04.2017 р.) діятимуть особливі 
умови застосування спеціального 
досудового розслідування кримі-
нальних проваджень.

Так, до зазначеного періоду спеці-
альне досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні та судовий 
розгляд за визначеним переліком 
статей може здійснюватися щодо 
підозрюваного (крім неповноліт-
нього) за наявності однієї з таких 
підстав:

• підозрюваний переховується від 
органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідаль-
ності й оголошений в міждержавний 
та/або міжнародний розшук;

• підозрюваний понад 6 місяців 
переховується від органів слідства 

та суду з метою ухилення від кримі-
нальної відповідальності;

• щодо підозрюваного є фактичні 
дані, що він знаходиться за межа-
ми України, на тимчасово окупо-
ваній території України або в райо-
ні проведення антитерористичної 
операції.

Внесення подібних змін і розши-
рення можливості застосування ін-
ституту спеціального досудового 
розслідування та судового розгляду 
може привести до того, що згодом 
він перетворитися в зручний меха-
нізм вирішення не лише політичних, 
а й бізнес-конфліктів, а також дасть 
«зелене світло» свавіллю слідчо-ка-
рального апарату.

З огляду на те, що в сучасних ре-
аліях досить часто слідчі судді фор-
мально підходять до питання дослі-
дження обґрунтованості клопотань 
органів слідства, то фактично для 
початку процедури спеціального до-
судового розслідування буде досить 
лише кваліфікувати в повідомленні 
про підозру дії людини за відповід-
ними «заочними» статтями.

Разом з цим, стороні обвинува-
чення навіть не потрібно доводи-
ти, що підозрюваний знаходиться за 
межами України з метою ухилення 
від кримінальної відповідальності. 
Самого факту відсутності особи в 
Україні вже досить для отримання 
«дозволу» на заочне кримінальне 
провадження.

До того ж такі зміни мають яскра-
во політичний характер і прийня-
ті задля створення правоохорон-
ним органам сприятливих умов для 

застосування заочного притягнен-
ня до відповідальності певних осіб 
з-поміж колишніх високопоставле-
них посадових осіб без докладання 
зусиль, вони ще можуть мати сер-
йозний негативний вплив на бізнес.

Беручи до уваги положення про 
можливість застосування спеціаль-
ного досудового розслідування та 
судового розгляду стосовно підозрю-
ваного, який знаходиться за межами 
України, важливо підкреслити, що 
відпустка за кордоном може закін-
читися фактичною втратою свобо-
ди й бізнесу.

Подібне свавілля може сприяти 
негативному впливу на інвестицій-
ну привабливість України в цілому. 
Цілком ймовірно, що створення до-
даткових механізмів впливу і тиску 
(наприклад, на службових осіб між-
народних компаній) просто призве-
де до відходу інвестицій з України.

Важливо також підкреслити, що 
достатність знаходження особи за 
кордоном, на тимчасово окупова-
ній території України або в райо-
ні проведення антитерористичної 
операції для застосування заочно-
го кримінального провадження об-
межує одне з конституційних прав 
людини й громадянина – право на 
свободу переміщення, вільний ви-
бір місця проживання, право вільно 
залишати територію України, що 
підриває авторитет держави перед 
громадянами.

Переходячи до можливостей за-
хистити себе від подібного свавіл-
ля з боку правоохоронної системи, 
завжди необхідно дотримуватися 
кількох простих, але дієвих порад:

• необхідно надавати докази по-
важності причин неявки за викли-
ком слідчого;

• захисник повинен моніторити 
інформацію в суді з розгляду відпо-
відних клопотань;

• важливо завчасно сповіщати 
опонентів про обов’язкову участь 
конкретного захисника та його кон-
такти;

• потрібно моніторити загально-
державні ЗМІ та сайти органів досу-
дового розслідування;

• завчасно повідомляти слідчому 
адресу, за якою повинні направляти-
ся виклики;

• звертатися до слідчого з клопо-
танням про залучення до будь-яких 
судових процедур;

• захисник повинен виключити 
передумови вважати, що Клієнт хо-
вається від слідства з метою ухилен-
ня від відповідальності;

• у разі підтвердженої неможли-
вості прибути до слідчого особисто, 
необхідно використовувати поло-
ження щодо дистанційного слідства.

Виходячи з аналізу нововведених 
положень у кримінальному процесу-
альному законодавстві про спеціаль-
не досудове розслідування і спеці-
альний судовий розгляд, а також їх 
можливі наслідки, можна зробити 
висновок, що законодавець робить 
впевнені «кроки назустріч» право-
охоронній системі, створює сприят-
ливі умови для «набору показників 
роботи» карального апарату і, при 
цьому, ігнорує основоположні права 
людини та необхідність створення 
умов для розвитку бізнесу в Україні, 
а не його «вигнання».

«Заочка» по-новому 
Чергове зелене світло свавіллю слідчо-карального апарату?

Віталій СЕРДЮК,
партнер АО «AVER LEX»

Андріана ФОЗЕКОШ, помічник 
адвоката кримінально-правового 
департаменту АО «AVER LEX»

»Важливо завчасно сповіщати 
опонентів про обов’язкову участь 

конкретного захисника 
та його контакти

Аналітика | Кримінальний процес
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«Добрим словом і револьвером можна домогтися більшого, ніж одним добрим словом»
Аль Капоне

Ст. 17 Закону України «Про вико-
нання рішень та застосування прак-
тики Європейського суду з прав лю-
дини» визначає, що при розгляді 
справ суди застосовують Конвенцію 
та практику Європейського суду з 
прав людини (далі – ЄСПЛ), як дже-
рело права.

Можливість застосування прак-
тики ЄСПЛ при вирішені спорів було 
офіційно закріплено ще у 2006 р., 
коли був прийнятий Закон України 
«Про виконання рішень та застосу-
вання практики Європейського суду 
з прав людини». Проте особливого 
поширення застосування практики 
набуло лише в останні кілька років.  

Частково це викликано тим, 
що посилання на практику стало 
«модною» тенденцією серед суддів 
та юристів. Проте, набагато сер-
йознішим поштовхом для актив-
ного застосування практики ЄСПЛ 
при вирішенні судових справ стала 
практична необхідність розшире-
ного легального тлумачення пра-
вових норм. 

Конституція України та Цивіль-
ний процесуальний кодекс України 
декларують принципи здійснення 
цивільного судочинства, серед яких 
основними є наступні: верховен-
ство права, принципи законності, 
рівності учасників процесу, зма-
гальності, гласності та відкрито-
сті. Однак національне законодав-
ство майже не містить широкого 
тлумачення вказаних принципів. 
У процесі розгляду справи доводи 
сторони не мають формального ха-
рактеру і розглядаються судом лише 
як оціночні судження. 

Інша річ – висновки, зроблені Єв-
ропейським судом з прав людини. 

Визначене судом тлумачення за-
гальних принципів здійснення су-
дочинства має статус джерела права. 
Маючи більше джерел, сторона має 
більше можливостей, а влучне засто-
сування практики дозволяє істотно 
розширити інструменти захисту ін-
тересів, особливо, коли національне 
регулювання виявляється неповним 
або ж питання не врегульовано за-
конодавцем взагалі. 

Рішення має бути 
остаточним
Принцип остаточності 
судового рішення (Res Judicata), 
як складова принципу 
верховенства права.

Остаточність рішення є досить 
болючим питанням в Україні. По-
ширеною ситуацією спочатку є про-
ходження справою всіх 3-х (4-х) ін-
станцій, потім нового (повторного) 
розгляду справи або й перегляду 
справи за нововиявленими обста-
винами з подальшим новим колом 
розгляду справи за скаргами заці-
кавлених осіб. 

Вказане сприяє правовій неви-
значеності. В сучасних реаліях закін-
чення строків оскарження рішення 
ніяк не гарантує, що воно є остаточ-
ним. Це є порушенням принципу 
Res Judicata.

Обов’язковість остаточності судо-
вого рішення як основи принципу 
верховенства права ЄСПЛ розгля-
дав неодноразово. У справі «Хрис-
тов проти України» суд визначив, 
що право на справедливий судовий 
розгляд, гарантоване п. 1 ст. 6 Кон-
венції, слід тлумачити в контексті 
преамбули Конвенції, яка передба-
чає принцип юридичної визначе-
ності, є одним з основоположних 
аспектів верховенства права, згідно 
з яким у разі остаточного вирішення 
спору судами їхнє рішення, що на-
брало законної сили, не може ста-
витися під сумнів (див. справу «Бру-
мареску проти Румунії» (Brumarescu 
v. Romania) [GC], заява № 28342/95, 
п. 61, ECHR 1999-VII). 

Практичну користь зазначе-
ний висновок несе при перегляді 
«старих» рішень, коли встановлені 
строки на оскарження минули. Ви-
щий спеціалізований суд України з 
розгляду цивільних та криміналь-
них справ в ухвалі від 01.06.2016 р. 
у справі №336/694/15ц застосу-
вав принцип Res Judicata на ко-
ристь фізичної особи у спорі з про-
куратурою. 

Суд у своїй ухвалі вказав, що у 
справі «Брумареску проти Руму-
нії» від 28.10.1999 р., у справі «Ря-
бих проти Росії» від 24.07.2003 р., 
у справі «Праведна проти Росії» від 
18.11.2004 р., у справі «Радчіков про-
ти Росії» від 24.05.2007 р., у спра-
ві «Трегубенко проти України» від 
02.11.2004 р., у справі «Науменко 
проти України» від 09.11.2004 р., у 
справі «Волосюк проти України» від 
29.06.2006 р. ЄСПЛ керується «прин-
ципом правової визначеності», який 
вимагає, щоб «остаточне рішення 
суду не ставилося під питання». Це 
означає, що суд та інші органи дер-
жавної влади після ухвалення оста-
точного рішення не мають права на 
звернення щодо перегляду рішення 
суду. Вказане стосується також поса-
дових осіб органів державної влади, 
які не брали участь у справі. Тобто 
повторний розгляд справи по суті за 
зверненням органів влади чи міс-
цевого самоврядування, а також їх 
посадових осіб є порушенням прин-
ципу правової визначеності.

Ключовим моментом справи є 
те, що апеляційний суд відкрив про-
вадження та виніс рішення, яким 
скасував попереднє рішення першої 
інстанції, попри те, що прокуратура 
звернулася з порушенням строків 
апеляційного оскарження. 

В ухвалі ВССУ, якою скасовано рі-
шення апеляції, значиться, що строк 
на апеляційне оскарження був по-
новлений та апеляційна скарга прий-
нята безпідставно. Оскільки апеля-
ційний суд на вказані вимоги закону 
уваги не звернув, ВССУ було скасо-
ване рішення апеляційного суду, а 
справу направлено для вирішення 
питання щодо можливості відкриття 
апеляційного провадження та про-
довження апеляційного розгляду.

Тобто суд поставив принцип пра-
вової визначеності над фактом по-
рушень матеріального права при 
вирішенні судом першої інстанції 
спору, пославшись при цьому на 
практику ЄСПЛ.

Незнання про судовий 
процес не завжди звільняє 
від відповідальності
Ignorantia non est argumentum – 
(лат.) незнання не звільняє 
від відповідальності

Поновлення строків оскарження є 
актуально проблемою, що особ ливо 
притаманна для стягнення заборго-
ваності. Перешкоджання реальному 
виконанню судових рішень вже на 

етапі його примусового виконан-
ня шляхом технічного оскаржен-
ня рішення суду набуло широкого 
поширення серед недобросовісних 
учасників процесу. При оскаржені 
рішення першої інстанції державний 
виконавець імперативно зобов’яза-
ний закрити виконавче проваджен-
ня, а тому всі попередні дії стають 
марними, а боржник отримує шанс 
ухилитись від примусового вико-
нання. Тому для стягувача важливо 
перешкодити відкриттю апеляцій-
ного провадження ще на стадії по-
дачі скарги, яка подається з пору-
шеннями.

Вирішення питання щодо понов-
лення строку на апеляційне (ка-
саційне) оскарження перебуває в 
межах дискреційних повноважень 
національних судів, однак такі пов-
новаження не є необмеженими. Су-
ди зобов’язанні вказувати підстави, 
на які вони посилаються як на під-
ставу поновлення строку.

Досить часто такою підставою є 
нібито те, що стороні не було відомо 
про факт винесення рішення, попри 
те, що вона брала участь у справі, ма-
ла можливість скористуватися свої-
ми правами, але особа, зловживаю-
чи правом, навмисно була відсутня 
на ключових засіданнях у справі. 

 Розглядаючи підстави поновлен-
ня строків, ЄСПЛ вказав, що однією 
з таких підстав може бути, наприк-
лад, неповідомлення сторін органа-
ми влади про прийняті рішення в 
їхній справі. Проте навіть тоді мож-
ливість поновлення не буде необме-
женою, оскільки сторони в розум-
ні інтервали часу мають вживати 
заходів, аби дізнатися про стан ві-
домого їм судового провадження 
(див. mutatis mutandis, п. 27 рішен-
ня Європейського суду з прав люди-
ни від 26.04.2007 р. у справі «Олек-
сандр Шевченко проти України» та 
«Трух проти України» (ухвала) від 
14.10.2003 р.).

Поновлення процесуального 
строку зі спливом встановленого 
строку та за підстав, які не видають-
ся переконливими, може свідчити 
про порушення принципу юридич-
ної визначеності (рішення Євро-
пейського суду з прав людини від 
03.04.2008 р. у справі «Пономарьов 
проти України»). 

Тобто суд вказує, що досліджен-
ню підлягають підстави поновлення 
строків. Враховуючи принцип зма-
гальності, інша сторона не позбавле-
на права заявляти свої доводи щодо 
поважності чи неповажності причин 

Практика застосування прецедентів ЄСПЛ 
в цивільному процесі

Павло БРАГІНСЬКИЙ, 
юрист Integrites

Аналітика | Цивільний процес
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пропуску строків. При цьому дово-
ди можуть бути заявлені як на стадії 
вирішення питання щодо відкриття 
провадження (зокрема, шляхом по-
дачі письмових пояснень), так і під 
час наступного оскарження непра-
восудного рішення. 

Практику ЄСПЛ в якості захисту 
від безпідставного поновлення стро-
ків вдало застосовано у справі №6-
31602св14. Розглядаючи касаційну 
скаргу особи, яка істотно пропус-
тила процесуальні строки на апе-
ляційне оскарження, суд зазначив, 
що заявником порушено процедуру 
оскарження рішення суду першої 
інстанції, а тому відмова апеляцій-
ним судом скаржнику у відкритті 
апеляційного провадження у справі 
у зв’язку з неповажністю причин та-
кого пропуску узгоджується з прин-
ципом юридичної визначеності су-
дового рішення та не призводить 
до обмеження права на доступ до 
правосуддя.

З посиланням на правову пози-
цію ЄСПЛ, суд касаційної інстанції 
вказав, що причини пропуску стро-
ку не є поважними, а поновлення 
строку буде мати своїм наслідком 
порушення принципу юридичної 
визначеності, що є недопустимим. 
Отже, у кожній конкретній справі 
національні суди мають ґрунтовно 
перевіряти, чи підстави для понов-
лення строків для оскарження ви-
правдовують втручання у принцип 
res judicata. При цьому на осіб, які 
беруть участь у справі, покладається 
обов’язок демонструвати готовність 
брати участь на всіх етапах розгляду 
і не допускати свідомих маніпуляцій 

та ухилень від отримання інформа-
ції про рух справи (рішення ЄСПЛ у 
справі «Пономарьов проти України» 
від 3.04.2008 р. заява №3236/03).

Аналогічні посилання на пози-
ції ЄСПЛ містяться в ухвалах Вищо-
го спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних 
справ у справах №6-18038ск14 та 
№6-21003св14. Активна позиція що-
до протидії зловживанням процесом 
є першим кроком до успіху.

Принцип рівності учасників 
процесу, змагальності, 
обґрунтованості 
судового рішення

«Всі тварини рівні. 
Але деякі рівніші». 

(Джордж Оруел, «Скотний двір»)

 При розгляді справи принципи 
змагальності учасників процесу та 
рівності між собою є основополож-
ними. Засада рівності всіх учасників 
судового процесу перед законом і су-
дом забезпечує гарантії доступності 
правосуддя та реалізації права на 
судовий захист, закріпленого в ч. 1 
ст. 55 Конституції України. 

Ця засада є похідною від загаль-
ного принципу рівності громадян 
перед законом, визначеного ч. 1 
ст. 24 основного Закону, і стосуєть-
ся, зокрема, сфери судочинства. 

Слід зважати, що рівність усіх 
учасників судового процесу перед 
законом і судом передбачає єдиний 
правовий режим, який забезпечує 
реалізацію їхніх процесуальних 
прав. При цьому слід зважати, що 
рівність учасників процесу вста-

новлюються не обмежено в кон-
кретному судовому процесі, а сто-
совно всіх суб’єктів, які звернулися 
до суду за захистом своїх прав. Рів-
ність має забезпечуватися навіть 
в окремих непов’язаних судових 
провадженнях.

Європейський суд з прав люди-
ни приділяє особливу увагу дотри-
манню аналізованих принципів 
як невід’ємної складової права на 
справедливий суд, практичне за-
стосування яких відбувається при 
досліджені доказів та оскарженні 
невмотивованих рішень суду, коли 
влучні аргументи сторін судом про-
сто проігноровані. 

Рішенням у справі «Ruiz-Mateos 
проти Іспанії» від 23.05.1993 р. ЄСПЛ 
вказав, що принцип змагальності 
процесу означає, що кожній стороні 
повинна бути надана можливість оз-
найомитися з усіма доказами та за-
уваженнями, наданими іншою сто-
роною, а також, що вкрай важливо, 
відповісти на них. 

Хоча п. 1 ст. 6 Конвенції зобов’я-
зує суди обґрунтовувати свої рішен-
ня, його не можна тлумачити як та-
кий, що вимагає детальної відповіді 
на кожен аргумент. Міра, до якої 
суд має виконати обов’язок щодо 
обґрунтування рішення, може бу-
ти різною, залежно від характе-
ру рішення (див. рішення у справі 
«Руїс Торіха проти Іспанії» (Ruiz 
Torija v. Spain) від 9.12.1994 р., се-
рія А, № 303А, п. 29). 

Національний суд має певну сво-
боду розсуду щодо вибору аргумен-
тів у тій чи іншій справі та прийнят-
тя доказів на підтвердження позицій 

сторін, проте зобов’язаний виправ-
дати свої дії, навівши обґрунтування 
своїх рішень (див. рішення у спра-
ві «Суомінен проти Фінляндії» від 
01.07.2003 р. (Suominen v. Finland), 
№37801/97, п. 36). 

Ще одне призначення обґрун-
тованого рішення полягає в тому, 
щоб продемонструвати сторонам, 
що вони були почуті, та надати сто-
роні можливість його оскарження 
у разі незгоди з аргументами су-
ду. Лише за умови винесення об-
ґрунтованого рішення може забез-
печуватись публічний контроль 
за здійсненням правосуддя (див. 
рішення у справі «Гірвісаарі проти 
Фінляндії» (Hirvisaari v. Finland), від 
27.09.2001 р.). А тому при оскаржені 
рішення суду слід звертати увагу на 
те, що залишення без уваги ключо-
вих доводів сторони є прямим пору-
шенням процесу.

Враховуючи 
вищевикладене…
Застосування практики ЄСПЛ при 

захисті процесуальних прав є не ли-
ше даниною моді, а й досить ефек-
тивним засобом захисту інтересів в 
областях, де не вистачає правового 
регулювання національним зако-
нодавством. 

Будучи джерелом права, прак-
тика ЄСПЛ надає легальне тлума-
чення процесуальних норм, які без 
практичного роз’яснення так би і 
мали декларативний характер. Слід 
пам’ятати, що лише застосування 
усіх процесуальних механізмів на-
дасть інструмент для протидії про-
цесуальним диверсантам.
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Цивільне законодавство України, 
говорячи про припинення зобов’я-
зань, в тому числі оперує і поняттям 
зарахування зустрічних вимог. Так, 
для зарахування вимог необхідне 
дотримання трьох умов: вимоги по-
винні бути однорідними, зустрічни-
ми, а також строк їх виконання або 
настав, або визначений моментом 
пред’явлення вимоги.

Чинним законодавством чіт-
ко не встановлено правову форму 
проведення взаємозаліку зустріч-
них однорідних вимог. Фактично, 
взаємозалік зустрічних однорідних 
вимог вважається проведеним вже 
з моменту отримання однією сто-
роною договору заяви про це від 
іншої сторони. Проте на практиці 
найпоширенішим документом, що 
підтверджує факт зарахування зу-
стрічних однорідних вимог, є акт 
звірки зарахування зустрічних одно-
рідних вимог. Окрім цього, у дея-
ких випадках вносяться відповідні 
зміни про можливість саме такого 
способу припинення зобов’язання 
в основний договір або укладаєть-
ся окремий договір про зарахуван-
ня зустрічних однорідних вимог. У 
будь-якому випадку для відсутності 
непорозумінь в майбутньому кра-
ще укласти певну угоду між контр-
агентами за основним договором, 
який підтверджуватиме відповідні 
наміри та відсутність заперечень 
у кожної зі сторін. Однак первин-
ним підтверджуючим документом 
буде саме відповідна заява, вимо-
ги до якої передбачені ст. 601 ЦК 

України та ст. 203 ГК України. Саме 
такої позиції дотримуються націо-
нальні суди, в тому числі й Вищий 
господарський суд України, який 
у своїй постанові від 30.07.2014 р. 
у справі №909/1094/13 зазначає, 
що акт звірки заборгованості є фік-
суючим документом, він не є пер-
винним документом і не доводить 
факту будь-яких господарських опе-
рацій (поставки, надання послуг 
тощо), це лише відображення ру-
ху коштів в бухгалтерському обліку 
підприємств, що має інформацій-
ний характер. Акт звірки взаємних 
розрахунків не є документом про 
проведення зарахування однорідних 
зустрічних вимог, оскільки не є під-
ставою для встановлення юридич-
ного факту щодо проведення заліку.

Взаємозалік зустрічних одно-
рідних вимог як підстава для знят-
тя експортної операції з валютно-
го контролю

Зазначені обставини мають бути 
враховані й у випадку використання 
зарахування зустрічних вимог для 
зняття експортної операції з валют-
ного контролю. Так, п. 1.10 Інструк-
ції про порядок здійснення конт-
ролю за експортними, імпортними 
операціями, затвердженої Постано-
вою Правління Національного бан-
ку України від 24.03.1999 р. №136 
(далі – Інструкція) передбачено, 
що експортна, імпортна операція 
можуть бути зняті з контролю за 
наявності належним чином оформ-
лених документів про припинення 

зобов’язань за цими операціями за-
рахуванням, якщо:

• вимоги випливають із взаєм-
них зобов’язань між резидентом і 
нерезидентом, які є контрагентами 
за цими операціями;

• вимоги однорідні;
• строк виконання за зустрічни-

ми вимогами настав або не встанов-
лений, або визначений моментом 
пред’явлення вимоги;

• між сторонами не було спору 
щодо характеру зобов’язання, його 
змісту, умов виконання тощо.

Для того, щоб операція була знята 
з валютного контролю відповідним 
банком, контрагент повинен звер-
нутися до нього з відповідним по-
відомленням та підтверджуючими 
документами. Без відповідного звер-
нення експортна операція не може 
бути знята з валютного контролю, 
про що, зокрема, зазначено в ухвалі 
Житомирського апеляційного адмі-
ністративного суду від 03.02.2016 р. у 
справі №817/1378/15, де суд однією 
з підстав для відмови у задоволенні 
апеляційної скарги контрагента за 
експортним договором визнав те, 
що під час апеляційного розгляду 
справи позивач пояснив, що не може 
представити документи, які підтвер-
дили б повідомлення банку про при-
пинення зобов’язань за зовнішьо-
економічним договором шляхом 
зарахування для зняття з контро лю 
експортно-імпортної операції.

Якщо ж контрагент за зовнішньо-
економічним контрактом звернувся 
до банку з відповідним повідомлен-
ням та належними підтверджуючи-
ми документами, то банк зобов’яза-
ний про це повідомити податковий 
орган. Після здійснення вищевказа-
них дій експортна операція повинна 
бути знята з валютного контролю.

Отже, як бачимо, зарахування 
однорідних зустрічних вимог є од-
ним зі способів зняття експортної 
операції з валютного контролю, що 
передбачений чинним законодав-
ством, але щодо нього встановлено 
низку обов’язкових вимог, недотри-
мання будь-якої з яких унеможлив-
лює зняття такої операції з валют-
ного контролю.

Судова практика у спорах що-
до зняття експортної операції з 
валютного контролю шляхом за-
рахування однорідних зустрічних 
вимог

Проте у податкових органів доне-
давна існувала протилежна позиція, 
яку вони відстоювали в судах, поси-
лаючись, зокрема, на норми ЗУ «Про 
порядок здійснення розрахунків в 
іноземній валюті», яким не врегу-
льовано можливість зняття експорт-

ної операції з валютного контролю 
шляхом зарахування однорідних 
зустрічних вимог, а зазначено, що 
проводити розрахунки потрібно ви-
ключно у грошовій формі. Також 
податківці активізувалися після 
прийняття Постанови Правління 
Національного банку України «Про 
врегулювання ситуації на грошово-
кредитному та валютному ринках 
України» №515 від 20.08.2014 р., 
у п. 4 якої було передбачено, що у 
зв’язку із запровадженням вимо-
ги щодо обов’язкового продажу на 
міжбанківському валютному рин-
ку України надходжень в іноземній 
валюті з-за кордону уповноважені 
банки не можуть знімати з контро-
лю експортні операції клієнтів на 
підставі документів про припинення 
зобов’язань зарахуванням зустріч-
них однорідних вимог. Надходження 
в іноземній валюті за експортними 
операціями клієнтів банку мають 
бути продані згідно з порядком, ви-
значеним у п. 2 цієї постанови.

Враховуючи строковість вище-
вказаної Постанови Правління На-
ціонального банку України, НБУ 
постійно поновлювала її дію, а ос-
танньою є Постанова Правління 
Національного банку України «Про 
врегулювання ситуації на грошово-
кредитному та валютному ринках 
України» №342 від 07.06.2016 р., в 
якій положення про заборону зняття 
операцій з валютного контролю на 
підставі документів про зарахуван-
ня зустрічних однорідних вимог має 
наступний вигляд.

Уповноважені банки не можуть 
знімати з контролю експортні опе-
рації клієнтів на підставі докумен-
тів про припинення зобов’язань за-
рахуванням зустрічних однорідних 
вимог:

– в іноземній валюті 1-ї групи 
Класифікатора/російських рублях 
(незалежно від суми операції);

– в інших валютах (якщо загальна 
сума зобов’язань, що припиняються 
зарахуванням у межах одного догово-
ру щодо експорту товарів, перевищує 
в еквіваленті 500 тис. доларів США)

Надходження в іноземній валюті 
за експортними операціями клієнтів 
банку мають бути продані в порядку, 
встановленому в п. 2 цієї постано-
ви. Вимоги цього пункту не поши-
рюються на випадки припинення 
зобов’язань зарахуванням зустріч-
них однорідних вимог за операціями 
операторів телекомунікацій з оплати 
міжнародних телекомунікаційних 
послуг (міжнародного роумінгу та 
пропуску міжнародного трафіку).

Вищевказана постанова набрала 
чинності 09.06.2016 р. і буде діяти 
до 14.09.2016 р. Тому, як бачимо, 

Зарахування зустрічних вимог 
за експортними договорами

Ксенія ШЕЇН, старший юрист 
ALEXANDROV & PARTNERS

Ігор ЛІЩИШИН, юрист 
ALEXANDROV & PARTNERS
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протягом 2014-2016 рр. діє пряма за-
борона Національного банку Украї-
ни на зняття експортних операцій з 
валютного контролю у випадках на-
дання документів про зарахування 
зустрічних однорідних вимог.

З огляду на вищезазначене, судо-
ву практику з цього питання можна 
умовно поділити на таку, що була до 
введення вищевказаної прямої за-
борони Нацбанком України, й таку, 
що стосується експортних операцій, 
які здійснюються вже під час дії цієї 
заборони.

Судова практика, що стосуєть-
ся експортних операцій, які здійс-
нювалися до середини 2014 р., од-
нозначно підтверджує можливість 
зняття з валютного контролю опера-
цій шляхом зарахування зустрічних 
однорідних вимог у разі дотримання 
умов п. 1.10 Інструкції про порядок 
здійснення контролю за експорт-
ними, імпортними операціями. Це 
підтверджується і практикою вищих 
судів. Зокрема, Вищий адміністра-
тивний суд в ухвалі від 20.10.2015 р. 
у справі №826/3917/14 зазначив, 
що оскільки сторонами прийнято 
рішення припинити відповідні зо-
бов’язання зарахуванням зустрічних 
однорідних вимог шляхом укладен-
ня Договору про залік зустрічних 
однорідних вимог, а ЗУ «Про порядок 
здійснення розрахунків в інозем-
ній валюті» не містить застережень 
щодо неможливості припинення 
зобов’язань за зовнішньоекономіч-
ними договорами шляхом зараху-
вання зустрічних однорідних вимог, 
тому припинення зобов’язань між 
резидентом та нерезидентом шля-
хом такого зарахування не можна 
розцінювати як порушення вимог 
чинного законодавства України, не-
залежно від джерела походження 
заборгованості. 

Вищезазначену позицію Вищий 
адміністративний суд України під-
тверджував неодноразово (при-
міром, в ухвалі від 02.06.2015 р. у 
справі №826/17716/14 та ухвалі від 
05.04.2016 р. у справі №2а/1570/
6741/11).

Проте слід зазначити і про ню-
анси, що виникали під час розгляду 
аналогічних спорів та ставали на за-
ваді прийняття судом позитивного 

рішення. Зокрема, суди відмовляли 
у задоволенні позовних вимог щодо 
скасування податкового повідом-
лення-рішення у таких спорах чи 
щодо зобов’язання зняти валютну 
операцію з контролю, коли:

– момент проведення зарахуван-
ня зустрічних вимог відбувся ще до 
настання строку виконання зобов’я-
зань за основним договором;

– зарахування зустрічних вимог 
відбувалось за кредитним догово-
ром, адже законодавством не перед-
бачено такої можливості.

Зазначені випадки є найпоши-
ренішими, але суди відмовляли у 
зв’язку з тим, наприклад, що спір 
щодо експортного договору вже роз-
глядається в одному з судів (ухва-
ла Вищого адміністративного суду 
України від 30.06.2015 р. у справі 
№810/3267/14, де відповідні позо-
ви було подано до Вільнюського ко-
мерційного арбітражного суду), що 
є порушенням одного з підпунктів 

п. 1.10 Інструкції про порядок здійс-
нення контролю за експортними, 
імпортними операціями та з інших 
підстав, але такі випадки не є дуже 
поширеними.

Позиція судів у спорах про знят-
тя експортної операції з валютно-
го контролю шляхом зарахування 
однорідних зустрічних вимог під 
час дії заборони Національного 
Банку України

Якщо з судовою практикою щодо 
експортних договорів, які уклада-
лися та виконувалися до середини 
2014 р. все зрозуміло, то щодо дого-
ворів, за якими зарахування одно-
рідних вимог відбулось після набран-
ня чинності Постанови Правління 
Національного банку України «Про 
врегулювання ситуації на грошово-
кредитному та валютному ринках 
України» №515 від 20.08.2014 р., 
позиція судів певним чином зміни-
лась, незважаючи на те, що ця по-
станова не є законодавчим актом 
та заборона знімати з контролю 
експортні операції клієнтів на під-
ставі документів про припинення 
зобов’язань зарахуванням зустріч-
них однорідних вимог адресована 
банкам і стосується їх функцій ва-
лютного контролю згідно з Інструк-
цією №136.

До адміністративного суду навіть 
зверталися з позовом про визнання 
незаконним п. 4 Постанови Прав-
ління Національного банку Украї-
ни «Про врегулювання ситуації на 
грошово-кредитному та валютно-
му ринках України», але суд так і 
не розглядав його по суті, мотиву-
ючи своє рішення не доведенням 
порушення прав позивача зазначе-
ною постановою НБУ (постанова 
Окружного адміністративного суду 

м. Києва від 15.03.2016 р. у справі 
№826/18279/15).

На рівні першої інстанції судами 
досить часто висловлюється позиція, 
що дійсно чинним законодавством 
не заборонено проводити взаємо-
залік зустрічних однорідних вимог 
попри існування заборони на знят-
тя операцій з валютного контролю 
у таких випадках, а нарахування 
пені після проведення зарахування 
зустрічних однорідних вимог здійс-
нюватися не може. Така позиція 
відображена, зокрема, у постанові 
Окружного адміністративного суду 
м. Києва від 30.03.2016 р. у справі 
№826/24933/15, а також у постано-
ві Житомирського окружного адмі-
ністративного суду від 25.05.2016 р. 
у справі №806/5406/15.

Однак у Київського апеляційно-
го адміністративного суду з цьо-
го питання протилежна позиція. В 
ухвалах від 16.06.2015 р. у справі 
№825/887/15-а та від 30.09.2015 р. 
у справі №810/3019/15 суд зазна-
чив, що оскільки відповідними по-
становами НБУ прямо передбаче-
но заборону на зняття з валютного 
контролю експортних операцій 
шляхом зарахування зустрічних 
однорідних вимог, то пеня за про-
строчення податковим органом 
нарахована відповідно до чинного 
законодавства, а позовна вимога 
про скасування податкового пові-
домлення-рішення не підлягає за-
доволенню.

Варто відзначити, що обидві спра-
ви наразі перебувають на розгляді 
у Вищому адміністративному суді 
України, після чого буде зрозуміло 
саме позицію суду касаційної інстан-
ції, а поки що із зазначеного питання 
існує певна правозастосовна неви-
значеність.
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Закінчення. Початок на стор. 1

Згідно з Рішенням, продукція мо-
же бути розміщена на ринку Єгипту 
лише в тому випадку, якщо остання 
вироблена або імпортована підпри-
ємствами, що занесені до відповід-
ного реєстру. Перелік продукції, для 
імпорту якої необхідна відповідна ре-
єстрація, наведений нижче у табли-
ці. Реєстрація підприємств можлива 
в електронному режимі на офіцій-
ному сайті Генеральної адміністрації 
з контролю над експортом та імпор-
том (далі – ГАКЕІ). Крім того, Рішен-
ня передбачає умови для здійснення 
реєстрації для виробників продукції 
та для компаній, які є власниками за-
реєстрованих торгових марок.

Виробники продукції повинні по-
дати для реєстрації реєстраційну фор-
му з такими документами: 

• документи, що посвідчують пра-
вовий статус виробника, а також його 
ліцензію; 

• перелік продукції та торгових 
марок виробника; 

• торгові марки, під якими вироб-
ляється продукція; 

• сертифікат про те, що виробник 
застосовує відповідну систему контр-
олю якості (сертифікат має бути вида-
ним одним з акредитованих органів 
Міжнародної кооперації з акредитації 
лабораторій (International Laboratory 
Accreditation Cooperation), Міжна-
родного форуму акредитації (the 
International Accreditation Forum) або 
компетентним (належним чином за-
твердженим) органом Єгипту чи ін-
шої країни).

Компанії, які є власниками зареє-
строваних ТМ, повинні надати: 

• сертифікат про реєстрацію тор-
гової марки та продукції, що під нею 
випускається; 

• документ, що містить інформа-
цію про центри збуту продукції, яка 
випускається під торговою маркою 
компанії; 

• сертифікат про те, що компанія, 
яка є власником зареєстрованих тор-
гових марок, застосовує відповідну 
систему контролю якості (сертифікат 
має бути виданим одним з акредитова-
них органів Міжнародної кооперації з 
акредитації лабораторій (International 
Laboratory Accreditation Cooperation), 
Міжнародного форуму акредитації 
(the International Accreditation Forum) 
або компетентним (належним чином 
затвердженим) органом Єгипту чи 
іншої країни).

Всі документи, що подаються для 
реєстрації підприємства, повинні бу-
ти засвідчені належним чином. 

Змінено вимоги щодо імпорту 
продукції в Єгипет

ЮФ Sayenko Kharenko

Перелік продукції, імпорт якої обумовлюється реєстрацією підприємства-виробника

1 Молоко та молочні продукти для роздрібної торгівлі Від 04.01-04.02-04.03-04.05-04.06

2 Консервовані та сухі фрукти для роздрібної торгівлі Частина 8

3 Олії та жири для роздрібної торгівлі Частина 15

4 Кондитерські вироби з цукру 17.04

5 Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао, 
для роздрібної торгівлі Від 18.06

6 Випічка та готові харчові продукти зі злаків, хліб та 
хлібобулочні вироби 19.02-19.04-19.05

7 Фруктові соки для роздрібної торгівлі Від 20.09

8 Вода природна, мінеральна та содова 22.01-22.02

9
Косметика, продукти з догляду за ротовою 
порожниною та зубами, дезодоранти, туалетні 
приналежності й парфумерні вироби

33.03-33.04-33.05-33.06-33.07

10
Мило та поверхнево активні речовини, що 
використовуються як миючий засіб, для роздрібної 
торгівлі

3401.11-3401.19-3401.2090-3401.30-3402.20-
3402.9090

11 Посуд, столові прилади 39.24-4419-69.11-69.12-73.23-7418.10-7615.10-
8211.10-8211.91-82.15

12 Ванни, душові, раковини, умивальники, туалети, унітази 
та кришки для них

3922.10-3922.20-69.10-7324.10-7324.21-7324.29- 
7418.20- 7508.9020-7615.20

13 Туалетний папір, косметичний папір, підгузки та 
полотенця 9619-(за виключенням 4818.1090)-48.18-4803

14 Будівельні блоки, квадратна плитка та плитка для 
домашнього користування

6802.10-6802.2110-6802.9110-6904.40-6810.19-69.07-
6908

15 Скляний посуд 70.13

16 Арматура 72.13- 72.14- 72.15

17 Побутова техніка (плити, фритюрниці, кондиціонери, 
вентилятори, пральні машини, блендери, нагрівачі)

73.21-73.22-8414.51-8415.10-8415.81-8415.82-
8415.83-8418.10-8418.21-8418.29-8418.30-8418.40-
8422.11-8450.11-8450.12-8450.19-8451.21-8508.11-
8509.40-8509.80-8516.10-8516.21-8516.32-8516.32-
8516.40-8516.50-8516.60-8516.71-8516.72-8516.79-
8527.12- 8527.13-8527.19-8527.91-8527.92-8527.99-
8528.71-8528.7220-8528.7290-8528.73

18 Меблі для дому та офісу 9401.30-9401.40-9401.51-9401.59-9401.61-9401.69-
9401.7190-9401.79-9401.8090-94.03-94.04

19 Велосипеди, мотоцикли та моторизовані велосипеди 87.11-87.12

20 Годинники З частини 91

21 Освітлювальні прилади для домашнього використання 9405.10-9405.20-9405.30-9405.4090

22 Іграшки 95.03

23 Одяг, текстиль, тканини меблеві, килими, ковдри

50.07-51.11-51.12-51.13-52.08-52.09-52.10- 52.11-
52.12-53.09-5311-54.07-5408-55.12-55.13-55.14-
55.15-55.16-58.01-58.02-58.04-58.05-58.09-5810.1090-
5810.91-5810.92-5810.99
Частина 60
Частина 61 (за виключенням 6113.0010-6114.3010-
6115.10-6116.1010)
Частина 62 (за виключенням 6210.1010-6210.2010-
6210.3010-6210.4010-6210.5010-6211.3910-
6211.4910-6212.2010- 6212.9010- 6216.0010-6217)
Частина 63 (за виключенням 63.07)

24 Покриття для підлоги Частина 57
39.18-4016.91

25 Взуття 64.01-64.02-64.03-64.04-64.05
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Під час угоди M&A покупець не-
одноразово зіштовхується з обов’язком 
надати інформацію до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі – НКЦПФР, Комісія) та на 
кожну біржу, де компанія-ціль пройшла 
процедуру лістингу. Компанія-ціль, у 
свою чергу, зобов’язана розкрити особ-
ливу інформацію, яка виникає у неї 
після завершення угоди. Нижче про-
понуємо розглянути правові наслідки 
порушення покупцем та/або компа-
нією-ціллю відповідних зобов’язань. 

Обов’язок покупця 
опублікувати інформацію до 
та після завершення угоди
Відповідно до закону, особа, яка 

має намір придбати значний пакет 
акцій, зобов’язана не пізніше ніж за 
30 днів до дати придбання повідоми-
ти компанію-ціль про свій намір, а та-
кож оприлюднити таке повідомлення. 
Оприлюднення здійснюється шля-
хом надання повідомлення НКЦПФР, 
кожній біржі, на якій компанія-ціль 
пройшла процедуру лістингу, а також 
шляхом опублікування в офіційному 
друкованому органі. 

Повідомлення НКЦПФР та біржі під 
час викупу простих акцій після завер-
шення угоди

Новий власник контрольного па-
кета акцій протягом 20-ти днів після 
дати придбання акцій зобов’язаний 
запропонувати всім акціонерам при-
дбати в них прості акції. При цьому 
новий власник зобов’язаний повідо-
мити про це НКЦПФР, а також кожну 
біржу, на якій компанія-ціль пройшла 
процедуру лістингу. 

Обов’язок компанії-цілі 
щодо розкриття особливої 
інформації
Внаслідок зміни контролю над ком-

панією-ціллю, в акціонерного товари-
ства може виникнути зобов’язання роз-

крити особливу інформацію, зокрема 
інформацію про зміну складу посадо-
вих осіб емітента, а також інформацію 
про зміну власників акцій, яким нале-
жить 10% і більше голосуючих акцій. 

Наслідки порушень під час 
оприлюднення покупцем 
інформації до та після 
завершення угоди
Недійсність угоди?
Судова практика свідчить, що не-

дотримання покупцем зобов’язань, 
передбачених ч. 1 ст. 64, ч. 1 ст. 65 За-
кону України «Про акціонерні товари-
ства», інколи розглядається мінори-
тарними акціонерами компанії-цілі 
як підстава для визнання угоди недійс-
ною, виходячи з положень ч. 1 ст. 215, 
ч. 1 ст. 203 Цивільного кодексу Укра-
їни (http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/39801769, http://www.reyestr.
court.gov.ua/Review/49047510). У той 
же час, нам не вдалося знайти судо-
вих рішень, які б задовольняли подібні 
вимоги позивача та набули чинності. 

Обов’язок довести наявність обста-
вин, що можуть бути підставою для 
визнання угоди недійсною, поклада-
ється на позивача. Отже, за наявних 
умов позивач повинен довести кілька 
моментів. По-перше, що зміст (умови) 
правочину суперечить вимогам зако-
нодавства. По-друге, позивачеві необ-
хідно надати докази того, що покупець, 
порушивши положення ч. 1 ст. 64, ч. 1 
ст. 65 Закону про акціонерні товари-
ства, таким чином порушив права або 
законні інтереси позивача. 

На нашу думку, переконання суду в 
обох моментах може виявитися досить 

складним завданням. Зазначаючи про 
порушення положень 1 ст. 64, ч. 1 ст. 65 
Закону про акціонерні товариства, на-
вряд чи можна стверджувати, що за-
конодавству суперечать власне умови 
самої угоди. Щодо порушення прав та 
законних інтересів, то у цьому випадку 
не зовсім зрозуміло, яким саме чином 
визнання правочину недійсним сприя-
тиме їх захисту, навіть якщо позивач 
наведе докази того, що його права та 
законні інтереси дійсно були порушені. 

Фінансові санкції? 
Ми розглядаємо фінансові санкції 

лише в теоретичному аспекті, оскіль-

ки нам не відомі випадки застосуван-
ня Комісією санкцій за порушення по-
ложень 1 ст. 64, ч. 1 ст. 65 Закону про 
акціонерні товариства на практиці. У 
той же час, НКЦПФР має право засто-
совувати до юридичних осіб санкції за 
такі порушення на ринку цінних папе-
рів: не опублікування, опублікування 
не в повному обсязі інформації, а також 
ненадання, надання не в повному об-
сязі інформації НКЦПФР.

Отже, якщо читати закон буквально, 
теоретично, Комісія може застосува-
ти санкції до покупця-юридичної осо-
би, якщо він порушить положення ч. 1 
ст. 64, ч. 1 ст. 65 Закону про акціонерні 
товариства. Розмір штрафу за кожне 
зі згаданих порушень встановлений 
у розмірі до 17 тис. грн, а у випадку, 
якщо порушення вчинене повторно 
протягом року, – від 17 до 85 тис. грн. 

Однак ми вважаємо, що застосу-
вання таких санкцій (наприклад, до 
юридичної особи-нерезидента) є де-
що проблемним з практичної позиції. 

Наслідки порушень під 
час розкриття інформації 
компанією-ціллю
Фінансові санкції
Як вже було зазначено вище, внас-

лідок зміни контролю над компанією-
ціллю, в останньої виникає обов’язок 
з розкриття особливої інформації. До 
такої інформації, зокрема, належать 
зміни про склад посадових осіб емі-
тента, а також зміни власників акцій, 
яким належить 10% та більше акцій. 

Розкриття особливої інформації 
здійснюється шляхом: опублікування 
такої інформації в загальнодоступній 

інформаційній базі Комісії (не пізніше 
10:00 наступного робочого дня); опуб-
лікування в офіційному друкованому 
виданні та на сторінці в мережі Ін-
тернет (протягом 5-ти робочих днів); 
надання до Комісії (протягом 7-ми 
робочих днів).

Законом передбачена відповідаль-
ність у вигляді фінансових санкцій за 
порушення під час кожного з вище-
згаданих способів розкриття особли-
вої інформації у розмірі до 17 тис. грн 
у разі першого порушенні протягом 
року, а якщо таке порушення допуще-
но повторно, то розмір санкцій може 
скласти від 17 до 85 тис. грн. 

Адміністративна відповідальність 
посадових осіб емітента

Крім фінансових санкцій, законо-
давство України також передбачає ад-
міністративну відповідальність поса-
дової особи емітента за нерозкриття, 
несвоєчасне розкриття інформації на 
фондовому ринку, а також за розкрит-
тя інформації не в повному обсязі або 
розкриття недостовірної інформації.

Отже, нерозкриття інформації, роз-
криття інформації не в повному обсязі 
або розкриття недостовірної інформа-
ції може мати наслідком штраф у розмі-
рі від 3400 до 8500 грн, а якщо зазначе-
ні правопорушення вчинені повторно 
протягом року, розміри штрафу збіль-
шуються від 8500 грн до 17 тис. грн.

Відповідальність за несвоєчасне роз-
криття інформації передбачена у вигля-
ді штрафу в розмірі від 340 до 850 грн 
(у разі першого порушення протягом 
року) та в розмірі від 850 до 1700 грн 
(у разі повторного порушення).

Варто відзначити, що випадки не-
надання, несвоєчасного розкриття, 
нерозміщення інформації в загально-
доступній інформаційній базі даних 
Комісії є найбільш поширеними пра-
вопорушеннями на ринку цінних папе-
рів. Згідно з розрахунками відомства, 
з початку поточного року (станом на 
03.06.2016 р.) кількість розглянутих 
справ про правопорушення на ринку 
цінних паперів досягла 265. При цьому 
регулятор застосував 207 фінансових 
санкцій на загальну суму 3 341 250 грн. 
Таким чином, середній розмір санкції 
складає близько 17 тис. грн.

Висновки
Законодавство України зобов’язує 

покупця і цільову компанію розкри-
вати певну інформацію під час транз-
акції з придбання акцій. До такої ін-
формації, зокрема, належить намір 
покупця придбати значний пакет ак-
цій цільової компанії та особлива ін-
формація, яка виникає у цільової ком-
панії в результаті завершення угоди. За 
порушення під час такого розкриття 
передбачена адміністративна відпо-
відальність посадових осіб цільової 
компанії, а також фінансові санкції, 
які є найбільш часто вживаним видом 
відповідальності. Середній розмір та-
кої санкції, згідно з даними НКЦБФР, 
становить приблизно 17 тис. грн.

Аналіз судової практики свідчить, 
що іноді здійснюються спроби визна-
ти угоду недійсною на підставі недо-
тримання покупцем вимог ч. 1 ст. 64, 
ч. 1 ст. 65 Закону про акціонерні то-
вариства, однак такі спроби дотепер 
не були результативними.

Таким чином, щоб уникнути не-
бажаних наслідків, рекомендуємо 
максимально уважно ставитися до 
деталей під час операції з купівлі-
продажу акцій.

Угода M&A: наслідки порушення 
зобов’язань з розкриття інформації

Артем ФРОЛОВ, 
член Асоціації правників України

»Внаслідок зміни контролю 
над компанією-ціллю, в останньої 

виникає обов’язок з розкриття 
особливої інформації

Аналітика | M&A
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Міністерство юстиції подало до 
Європейського суду з прав люди-
ни 4 міждержавні скарги проти Ро-
сійської Федерації. Про це під час 
прес-конференції «Провадження в 
міжнародних судових інстанціях: 
позови України до Російської Фе-
дерації щодо окупації Автономної 
Республіки Крим» заявила Пер-
ший заступник Міністра Наталія 
Севостьянова.

«Проаналізувавши всі наявні ін-
струменти, ми побачили, що ЄСПЛ є 
одним з найефективніших механіз-
мів вирішення такого роду скарг. Усі 
ми пам’ятаємо, як на різних історич-
них етапах РФ відстоювала позицію, 
що застосування окремих судових 
інструментів та їхніх рішень не є 
для них обов’язковими. У той же час, 
ЄСПЛ має інструмент стимулювання 
та контролю за виконанням своїх рі-
шень, зокрема Комітет міністрів Ра-
ди Європи. Адже ми бачимо, як Росія 
бореться за те, щоб залишитися чле-
ном Ради Європи, аби повернутися 
до зали засідань, тому розуміємо, що 
для них невиконання рішень ЄСПЛ 
є серйозною проблемою політич-
ного характеру», – зазначила пані 
Севостьянова, коментуючи заходи, 
які були застосовані у справі захисту 
інтересів України у зв’язку з окупа-
цією частини території нашої дер-
жави зовнішнім агресором.

За словами заступника Міністра 
юстиції, перший позов подавався у 
2014 р. і включав в себе події як у 
Криму, так і на сході України. «Ми 
будували його за логікою причинно-

наслідкового зв’язку між тими дія-
ми, які «зелені чоловічки» вчиняли 
в Криму, а після цього пересувалися 
на схід країни з метою відволікти 
увагу від тих процесів, які відбували-
ся в АРК, та посилення і поглиблення 
агресії РФ. Цей позов дуже великий 
за своїм обсягом, він містить чималу 
кількість доказів, які передаються до 
ЄСПЛ в електронному форматі, а та-
кож це безпосередньо матеріали та 
докази, які мають гриф «секретно», 
тому ЄСПЛ також закрив цю справу, 
як засекречену. Ця заява має статус 
пріоритетної, охоплює різні статті 
Конвенції, починаючи від права на 
життя, заборони катування і т. д.», – 
підкреслює Наталія Севостьянова.

У цій заяві Україна заявила про 
право на власність, яке було поруше-
не так званою націоналізацією РФ та 
обмеженням доступу до державно-
го майна, котре залишилося в АРК. 
Сьогодні продовжується детальна 
робота щодо аналізу цього майна, 
його інвентаризації. 

Трильйон збитків
За словами Першого заступни-

ка Міністра юстиції, орієнтовна су-
ма збитків, яких зазнала Україна від 
агресії РФ, сягає 1 трлн грн. При цьому 
вона зазначає, що ця цифра не є кінце-
вою. «Коли вже справа по факту буде 
виграна, будуть визнані порушення 
за конкретними статтями, от тоді ми 
перейдемо на стадію сатисфакції та 
будемо визначатися з цією сумою. 
Очевидно, що на тому етапі ми буде-
мо звертатися до міжнародних екс-
пертних організацій, щоб для ЄСПЛ 
вже чітко встановити за всіма наяв-
ними у нас доказами й документами 
ту суму збитків, яку наша держава 

отримала через обмеження корис-
тування цим майном. Хочу наголо-
сити, що мова не йде ні про яку ком-
пенсацію за ці обмеження. Це наша 
принципова позиція. Ми вимагаємо 
повернення, деокупацію Криму, по-
вернення цього майна та грошову ком-
пенсацію за те, що ми не могли ним 
користуватися», – констатує експерт.

Друга заява України до ЄСПЛ бу-
ла щодо спроби російської сторони 
вивезти дітей-сиріт з окупованих 
територій до Росії без їхньої згоди. 
Завдяки оперативній реакції з боку 
України, ЄСПЛ виніс рішення повер-
нути дітей негайно. 

Щодо третьої справи України про-
ти РФ до ЄСПЛ, то вона стосувалась 
сина Мустафи Джамілєва Хайсара 
Джамілєва, який на той час пере-
бував у Сімферопольському СІЗО. 
«Ми знали від кримських татар, що 
на нього вчиняється тиск (не лише 
психологічного, а й фізичного ха-
рактеру). Тортури застосовувалися 
для того, щоб його батько змусив 
кримських татар погодитися прий-
няти так звану нову владу в Криму. 
Тоді ЄСПЛ виніс рішення, яке зобо-
в’язувало РФ не вчиняти будь-яких 
дій, що можуть зашкодити здоров’ю 
Хайсара. Ця справа досі не завер-
шена. Хайсара переміщують по те-
риторії РФ і ніяк не реагують на 
звернення нашого Міністерства», – 
зазначила пані Севостьянова.

Останній позов України проти 
РФ торкається подій 2015 р. «У ній 
все ще поєднані події в Криму та 
Донбасі, можливо надалі ЄСПЛ їх 
роз’єднає. Зі свого боку, ми не ба-
жали самостійно їх роз’єднувати, 

оскільки в такому форматі позов 
має більш логічну аргументацію та 
підтримку доказами. У заяві ми ви-
будовуємо, як пов’язані анексія Кри-
му, а потім часткова окупація східної 
території України. Сподіваємося на 
подальшу роботу в цьому напрямку 
з ЄСПЛ», – пояснює позицію Мініс-
терства чиновниця.

За словами Наталії Севостьяно-
вої, усі 4 позовні заяви перебувають 
на стадії прийнятності. «РФ щоразу 
просить на півроку відстрочку з роз-
гляду справи, для того щоб затягну-
ти її розгляд, але наразі вони вже 
надали коментарі щодо прийнят-
ності, тобто чому вони вважають, 
що ЄСПЛ не може розглядати ці за-
яви. Зі свого боку, ми повинні до 
1.09.2016 р. надати свою позицію 
на підтримку того, що усі ці заяви є 
прийнятними, а ЄСПЛ має компе-
тенцію їх розглядати. Не можу роз-
голошувати деталі позиції РФ, яку 
вони нам надіслали. Скажу лише, 
що перший лист, який ми отрима-
ли від них приблизно рік тому (це 
після року мовчання), містив лише 
2 речення, у яких їхній представник 
в ЄСПЛ зазначав: «Ми не розуміємо, 
чому до нас надходять документи з 
України, адже ми не маємо жодно-
го відношення до подій у Криму», – 
резюмувала експерт.

Поряд з цим, пані Севостьяно-
ва не змогла назвати приблизної 
дати завершення розгляду вказа-
них справ, оскільки всі вони є дуже 
об’ємними. Як приклад, вона навела 
Грузію, яка подала заяву до ЄСПЛ 
проти РФ ще у 2008 р., але рішення 
щодо неї досі не винесено.

Україна проти Росії: 
сподівання на ЄСПЛ не марні?

Тетяна ПАШКОВСЬКА, 
журналіст «Юридичної газети»

Подія | ЄСПЛ
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15-19.06.2016 р. з беззапереч-
ним успіхом вперше відбувся IBA 
ЄКА (Європа-Кавказ-Азія) Форум, 
що проходив у Києві (15-17 черв-
ня) та Львові (18-19 червня), у яко-
му взяли участь більше сотні лі-
дерів юридичної професії з 27-ми 
країн світу.

Форум був присвячений низ-
ці важливих питань і глобаль-
них тенденцій, що впливають 
на юридичну професію: управ-
ління юридичною фірмою та ін-
новації в юридичній практиці, 
лобіювання, жінки в юридичній 
професії, вплив послуг аутсор-
сингових компаній на юридичну 
практику, розвиток регіональної 
інфраструктури й нових галузей 
промисловості, які впливають на 
економіку регіону, а також до-
ступ суб’єктів малого та серед-
нього бізнесу до інвестиційного 
арбітражу. 

Мартін Шольц, віце-президент 
Міжнародної асоціації юристів, 
разом з доктором Іриною Палі-
ашвілі, які були рушійною силою 
Форуму, звернулися до делегатів, 
аби підкреслити важливість спіл-
кування між юристами з різних 
країн заради об’єднання зусиль 
для спільного обговорення стра-
тегічних питань, з яким зіштов-
хується ЄКА регіон в юридичній 
практиці.

Поряд з інтенсивною робочою 
програмою, IBA ЄКА Форум запро-
понував своїм делегатам відмін-
ну культурну програму з низкою 

IBA ЄКА Форум у Києві та Львові: 
стратегічні напрямки обговорено

Подія | Юридичний бізнес
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місцевих культурно-масових за-
ходів у Києві та Львові. Зокрема, 
делегати відвідали Національний 
спортивний комплекс «Олімпій-
ський», художні виставки та мали 
можливість насолодитися модним 
показом молодих українських ди-
зайнерів у відомому мистецько-
му й історичному центрі Києва – 
Мистецькому Арсеналі.

У Львові на ЄКА Форумі обгово-
рювались питання регіонального 
розвитку. Учасники також мали 
можливість відчути динамічну 
атмосферу сучасного Львова, на-
солодитись неймовірною красою 
Карпатських гір та вишуканим 
смаком української кухні.

IBA ЄКА Форум є правонаступ-
ником Форуму юридичних фірм 
країн СНД, який протягом 10-ти 
років був успішною платформою 
для обговорення найактуальні-
ших питань для провідних юрис-
тів, професійних засобів масової 
інформації, державних посадових 
осіб та інших учасників, зацікав-
лених у розвитку юридичної прак-
тики в ЄКА регіоні. 

Природне розширення своєї гео-
графії в сусідні країни сприятиме 
становленню IBA ЄКА Форуму, як 
опори між Азією та Європою по лі-
нії нового Шовкового шляху після 

передачі ЄКА Форуму Міжнарод-
ній асоціації юристів. 

Це є своєчасним і важливим 
досягненням як для юридичної 
спільноти регіону, так і для Між-
народної асоціації юристів. Ад-
же ЄКА регіон охоплює нову ве-
лику область на глобальній карті 
IBA. Водночас IBA забезпечує гло-
бальну платформу для юридичної 
спільноти ЄКА регіону задля по-
дальшого зміцнення співпраці та 
діалогу через кордони.

За підтримки IBA, Форум має 
неповторний потенціал для пе-
ретворення в платформу не лише 
для залучення нових великих ідей, 
а й для їх перетворення в реальні 
значущі проекти. Повчальні дис-
кусії та інноваційні пропозиції, які 
були зроблені на Форумі, довели, 
що Форум має великий потенці-
ал, а весела і відкрита атмосфера 
на відкритті й закритті Форуму в 
Києві та Львові підтвердили, що 
Форум зберігає свою неофіційну 
назву «танцюючого» Форуму.

Співголови Форуму висловили 
подяку всім присутнім, а особливу 
подяку – місцевому організаційно-
му комітету та приймаючим юри-
дичним фірмам в Україні (Arzinger 
і «Саєнко Харенко») за те, що зро-
били захід таким успішним. 
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Вітчизняне антимонопольне за-
конодавство України характеризу-
ється численними корупційними 
ризиками, більшість з яких зосере-
джені в Законі України «Про захист 
економічної конкуренції». Закон 
містить велику кількість оціноч-
них понять, які АМКУ та Кабмін 
можуть трактувати, фактично, на 
власний розсуд. Разом з іншими 
недоліками закону, це загрожує 
упередженістю та суб’єктивністю 
при прийнятті державних рішень 
щодо захисту економічної конку-
ренції. Про це «Юридичній газеті» 
розповіли директор з наукового 
розвитку Центру політико-право-
вих реформ Микола Хавронюк та 
експерт Центру політичних студій 
та аналітики Роман Скляров, який 
безпосередньо здійснював антико-
рупційну експертизу законів.

Приміром, відповідно до ст. 1 
Закону України «Про захист еконо-
мічної конкуренції» (далі – Закон), 
«малий та середній підприємець – 
це суб’єкт господарювання, доход 
(виручка) від реалізації продук-
ції (товарів, робіт, послуг) за ос-
танній фінансовий рік чи вартість 
активів якого не перевищує суми, 
еквівалентної 500 тис. євро, ви-
значеної за курсом НБУ, що діяв в 
останній день фінансового року, 
якщо на ринках, на яких діє цей 
підприємець, є конкуренти зі знач-
но більшою ринковою часткою». 
При цьому поняття «значно більшої 

ринкової частки» законодавчо не 
визначено. Використання такого 
поняття без встановлення чітких 
кількісних рамок може призвести 
до оціночного трактування цього 
поняття, що може бути використа-
но відповідними посадовими осо-
бами з метою отримання неправо-
мірної вигоди.

Оціночне трактування
Відповідно до ст. 10 Закону уз-

годжені дії можуть бути дозволені 
відповідними органами АМКУ, якщо 
учасники доведуть, що ці дії сприя-
ють вдосконаленню виробництва, 
техніко-технологічному й економіч-
ному розвитку, розвитку малих або 
середніх підприємців та раціоналі-
зації виробництва. Однак критеріїв 
«доведення» зазначених пунктів 

Закон не містить, що створює ризи-
ки для оціночного трактування цих 
вимог посадовими особами АМКУ 
з метою отримання неправомірної 
вигоди при видачі відповідного доз-
волу на узгоджені дії.

Крім того, відповідно до Закону, 
КМУ може дозволити узгоджені дії, 

на які Антимонопольним коміте-
том України не було надано дозво-
лу, якщо учасники узгоджених дій 
доведуть, що позитивний ефект 
для суспільних інтересів перева-
жає негативні наслідки обмеження 
конкуренції. Водночас, як саме це 
має доводитись та які є вимірюва-
ні критерії «позитивного ефекту» 
для суспільних інтересів» – у За-
коні не вказано. За словами Рома-
на Склярова, право КМУ надавати 
дозвіл на узгоджені дії всупереч 
рішенню АМК, на основі такого 
оціночного поняття як «позитив-
ний ефект для суспільних інтере-
сів» без конкретних вимірюваних 
критеріїв цього ефекту, створює 
ризики, що урядові функціонери 
зможуть видавати вказані дозволи 
на власний розсуд.

У Законі також вказано, що згід-
но з ч. 3 ст. 10 дозвіл не може бути 
наданий, якщо учасники узгодже-
них дій застосовують обмеження, 
які не є необхідними для реалізації 
узгоджених дій, а також якщо об-
меження конкуренції становить за-
грозу системі ринкової економіки. 

Втім, що розуміти під «системою 
ринкової економіки» та як визна-
чається загроза для неї – із Закону 
також не зрозуміло.

Як усунути ризики?
Загалом, фахівці налічили 23 нор-

ми в Законі України «Про захист 
економічної конкуренції», які по-
требують суттєвого уточнення та 
до опрацювання.

Озвучуючи рекомендації для 
усунення зазначених корупціоген-
них чинників, Микола Хавронюк 
відзначив, що необхідно: 

• звузити дискрецію органів 
АМКУ та КМУ, замінивши повно-
важення за формулою «має пра-
во» на вичерпний перелік підстав, 
коли вказані органи зобов’язані 
прий няти відповідне рішення; 

• дати визначення (включно з 
конкретними кількісними характе-
ристиками) таких понять: «суттєве 
обмеження конкуренції», «об’єк-
тивно визначені причини», «знач-
на частина ринку», «позитивний 
ефект для суспільних інтересів», 
«загроза системі ринкової еконо-
міки», «відчутний вплив на умови 
конкуренції»; 

• встановити нижню межу у роз-
мірах штрафів за порушення зако-
нодавства про захист економічної 
конкуренції;

• встановити конкретні профе-
сійні, освітні вимоги до експертів, 
що залучаються до здійснення екс-
пертиз; 

• доопрацювати корупціогенні 
вади законодавчої техніки, що міс-
тяться в Законі.

Закон «Про захист економічної конкуренції»: 
необмежені можливості для корупції?

Тетяна ПАШКОВСЬКА, 
журналіст «Юридичної газети»

»Фахівці налічили 23 норми 
в ЗУ «Про захист економічної 

конкуренції», які потребують 
суттєвого доопрацювання
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Микола ХАВРОНЮК,
директор з наукового 
розвитку Центру політико-
правових реформ

Закон «Про захист економічної 
конкуренції» написаний так, що 
він надає занадто широку свободу 
регулюючим органами при вида-
чі дозволів чи визначенні факту, 
що певний суб’єкт господарюван-
ня порушує антимонопольне за-
конодавство. Це створює широке 
поле для зловживань з боку органів 
АМКУ, а в деяких випадках і Кабі-
нету Міністрів України. Загалом, в 
Україні є три ключові закони, які 
регламентують антимонопольне 
регулювання та діяльність відпо-
відних органів влади, а саме: За-
кон «Про Антимонопольний комі-
тет України», Закон «Про захист від 
недобросовісної конкуренції» та 
Закон «Про захист економічної кон-
куренції». Перші два закони також 
містять певні технічні недоліки, що 
можуть призвести до корупційних 
ризиків. Однак ключові корупціо-
генні фактори зосереджені саме 
в Законі «Про захист економічної 
конкуренції».

КО
М

ЕН
ТА

Р

Микола ХАВРОНЮК, Роман СКЛЯРОВ,
експерт Центру 
політичних студій 
та аналітики

Очевидно, що законодавець свідо-
мо закладав подібну дискрецію у За-
кон, який був прийнятий ще у 2001 р., 
з метою максимально розв’язати руки 
регулюючим органам. Закон, який 
містить дуже широкі й нечіткі вимо-
ги, за порушення яких передбачені 
штрафи, завжди можна використати 
на благо наближеному до влади біз-
несу та на шкоду конкурентам. Крім 
цього, повноваження органів АМКУ 
та Кабінету Міністрів у деяких випад-
ках визначені так, що вони можуть 
прийняти певне рішення стосовно 
суб’єктів господарювання, а можуть 
і не прийняти, адже вичерпних під-
став, коли вони зобов’язані це зро-
бити, закон не містить. Це створює 
підґрунтя для неоднакового підходу та 
вибірковості, що є основою корупції. 
З розміром штрафів також є нюанси. 
За певні порушення передбачені штра-
фи у розмірі до 10% доходу суб’єкта 
гос подарювання за останній рік та до 
20 тис. неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. Однак нижньої ме-
жі розміру штрафу закон не містить. 
Відповідно, це також залишається 
на розсуд посадових осіб АМКУ.

КО
М

ЕН
ТА

Р

Роман СКЛЯРОВ,
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28 червня Україна відсвяткувала 
20-річчя Основного Закону, який 
нещодавно зазнав істотних змін у 
частині правосуддя. Серед іншого, 
реформаторство торкнулось по-
ложень про Конституційний Суд 
України, що обумовлює потребу у 
створенні нового профільного за-
кону. Хто писатиме закон про КСУ, 
яким чином впроваджуватиметь-
ся новий інститут конституційної 
скарги та чи достатньо відкритим є 
Суд для української громадськості, 
розбиралась «ЮГ» під час науково-
практичного семінару з питань 
нормативно-правового забезпе-
чення діяльності КСУ. 

На роботу за порядком
Відбувся захід 17.05.2016 р. в 

будівлі Суду. Участь у ньому взяли 
чинні «конституційники» та воло-
дарі мантій у відставці. Модеру-
вав зустріч голова установи Юрій 
Баулін разом із заступником Глави 

«Якщо ми не напишемо закон, 
його напишуть за нас», – Ю. Баулін

Катерина БЄЛЯЄВА, 
журналіст «Юридичної газети»

®

Подія | Судова система



51Юридична Газета    05 липня 2016 р., №27-28 (525-526)

Адміністрації Президента Украї-
ни Олексієм Філатовим. У роздат-
кових матеріалах присутнім були 
представленні напрацювання, які, 
можливо, складуть основу нового 
закону про КСУ. Робоча назва тек-
сту – «Закон про Конституційний 
Суд України і засади конституцій-
ного судочинства». При чому на 
слові «засади» доповідач Ю. Ба-
улін зробив особливий наголос, 
оскільки саме така назва, на його 
думку, найбільш повно демонструє 
зміст акту.

Під час обговорення кілька разів 
було зауважено, що доробки авто-
рів тексту є лише своєрідним век-
тором, який покаже реформаторам 
напрямки подальшої роботи. На-
разі є кілька основних питань, що 
вимагають пошуку консенсусу. На-
приклад, формування складу КСУ. 
У новій редакції Конституції в ча-
стині правосуддя зазначається, що 
отримати мантію «конституційни-
ка» буде можливо за результатами 
конкурсу, проведеного у порядку, 
визначеному законом. 

Однак який закон має визна-
чати порядок проведення такого 
конкурсу, поки не відомо, адже 
серед 3-х суб’єктів формування 
суддівського колективу (Верхов-
ної Ради, Президента та З’їзду суд-
дів України) «власний» закон має 
лише Парламент. Відтак, логічно 
припустити, що такий порядок має 
бути визначений у законі про КСУ 
або у підзаконних актах Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів Украї-
ни, яка, власне, і перейматиметься 
відбором. Поки ж напрацювання 
стосовно цього питання відсутні.

Скаржницькі перспективи
Також не визначеним залиша-

ється механізм конституційної 
скарги, впровадження якого ста-
ло новаторством у національно-
му конституційному праві та було 
високо оцінене закордонними екс-
пертами. В самому Суді цю скаргу 
уявляють, як нормативну, тобто 
коли визначений законом суб’єкт 
звертається до КСУ, і якщо наслід-
ком цього звернення стане вияв-
лення суперечностей тієї чи іншої 
законодавчої норми закону, його 
справа переглядатиметься у суді 
за нововиявленими обставинами. 
Однак вже тут виникає низка вель-
ми серйозних проблем.  

По-перше, хто зможе скаржи-
тись до КСУ? В тексті закону зазна-
чено, що скаржником може висту-
пати кожен (тобто як фізична, так 
і юридична особа). Та чи доцільно 
надавати можливість ремствувати 
до КСУ юридичними особам, адже 
інститут скарги розроблявся пере-
дусім «для громадян». До того ж 
доцільно було б конкретизувати 
суб’єктів подання, включивши до 
переліку не лише громадян, іно-
земців та осіб без громадянства, 
а й інших суб’єктів, скажімо, бі-
женців чи тимчасово переміщених 
осіб. Однак тоді доведеться дума-
ти, наприклад, над тим, чи мають 

іноземці отримувати перекладача, 
і хто повинен цим перейматись.

По-друге, із запропонованої в Ос-
новному Законі моделі випливає, що 
конституційна скарга має зв’язок з 
остаточним судовим рішенням, а 
не з основними правами людини, 
як це прийнято у Старому Світі. 

По-третє, при обговоренні кон-
ституційної скарги експерти завж-
ди забувають про процесуальні 
строки, які змогли б стати своєрід-
ним фільтром від навали ремств, 
що очікується найближчим часом. 
До слова, з тим, що скарг буде бага-
тенько, охочих сперечатися немає. 
З цим погоджуються і «конститу-
ційники» на чолі з Ю. Бауліним, і 

реформатори на чолі з О. Філато-
вим, який вже заявляв про це в од-
ному з інтерв’ю. Відтак, основним 
питанням, яке постає у цій частині, 
є питання забезпечення оператив-
ності розгляду. Адже не годиться, 
на думку голови КСУ, щоб консти-
туційна скарга очікувала на вирі-
шення кілька місяців.

Конструктивна критика
У Суді вважають, що вирішити 

цю проблему можна, створивши 

палату, яка б переймалась лише 
розглядом конституційних ремств. 
Однак і тут не все так просто. 
По-перше, не відомо, чи доціль-
но створювати палати в КСУ, як-
що в Основному Законі про це не 
йдеться. По-друге, сама діяльність 
палат є досить невизначеною. На-
приклад, одні фахівці вважають, 
що палати можуть самостійно 
приймати рішення, а інші – ні. 
Свою думку критики обґрунтову-
ють тим, що конституційність рі-
шення, прийнятого палатою, опи-
ниться під сумнівом, і пропонують 
палатам розробляти проект вер-
дикту, який затверджуватиметься 
пленумом. 

Серед інших невизначеностей, 
з якими експертам доведеться 
зіштовхнутись найближчим часом, 
увагу присутніх привернули кіль-
ка. Так, запрошені прискіпались 
до обсягу суддівського імунітету 
«конституційників». Не сподоба-
лось спікерам те, що Суд давати-
ме згоду лише на затримання чи 
арешт суддів КСУ, у той час як при-
тягнення до кримінальної відпові-
дальності проходитиме повз ньо-
го. А це суперечить європейським 

традиціям прирівнювання консти-
туційного судді у цьому аспекті до 
члена парламенту.

Не сподобалось критикам і те, 
що повноваження з тлумачення 
законодавчих норм передаються 
від КСУ іншим судам, що може «пе-
ревернути» всю судову практику. 

Також зажадали від «конститу-
ційників» більшої гласності. Од-
нак, якщо попередні зауваження 
породили конструктивну диску-
сію, вимога гласності була сприй-
нята вкрай негативно. Володарі 
мантій застерегли, що допуск гро-
мадськості до усіх слухань зава-
лить роботу Суду. Служителі Фемі-
ди висловили нерозуміння того, а 
що власне цікавого для громадян 
може бути в обговоренні того чи 
іншого закону, адже під час за-
критого засідання «досліджується 
документ, а не докази». Наразі, як 
вважають судді, гласність КСУ є 
більше ніж достатньою, адже усі 
результати засідань оприлюдню-
ються на офіційному веб-ресурсі.

Рost scriptum
Вочевидь, ці та інші аспекти 

ще не раз обговорюватимуться у 
правничих та експертних колах. 
О. Філатов повідомив, що окрема 
робоча група із написання зако-
нопроекту про КСУ не створю-
ватиметься, тож долучитися до 
процесу матиме змогу кожен, хто 
відчуває в собі наснагу до рефор-
маторства. Однак, у Суді зауважу-
ють, що доцільніше, щоб закон пи-
сали самі судді. «Адже хоча КСУ і 
не є суб’єктом законодавчої ініціа-
тиви, та якщо ми не напишемо цей 
закон, його напишуть за нас», – 
переконаний Ю. Баулін.

»Передбачається, що в перші 
роки впровадження інституту 
конституційної скарги на КСУ 
очікує чимала навала ремств
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«В житті кожного науковця нашої 
країни (та й не тільки нашої) чи не 
однією з найважливіших можливо-
стей є можливість спілкування, об-
міну досвідом та думками», – так 
розпочала свій виступ д.ю.н., заслу-
жений юрист України, завідувач ка-
федри цивільного, господарського 
права та процесу Академії адвока-
тури України Зорислава Ромовська, 
відкриваючи круглий стіл на тему: 
«Проблеми захисту конституційних 
трудових прав, свобод та інтересів: 
європейський і національний кон-
текст». Захід відбувся 17.06.2016 р. у 
стінах Академії адвокатури України. 
За словами пані Ромовської, від круг-
лого столу вона очікує формування 
висновків і конструктивних пропо-
зицій щодо вдосконалення трудо-
вого законодавства нашої країни та 
практики його застосування. 

Надія Шишкова, директор Цен-
т ру ім. Жан-Моне з європейських 

студій на юридичному факульте-
ті Університету ім. Палацького в 
м. Оломоуці (Чехія), президент Чесь-
кої асоціації європейських студій, 
подякувала усім за допомогу в на-
писанні книги про її батька (Павла 
Заворотька – відомого українського 
правознавця. Книга має назву «Ак-
туальні проблеми правової науки. 
Пам’яті професора Павла Петровича 
Заворотька» – ред.).

Пані Шишкова переконана у важ-
ливості передачі досвіду Україні Че-
хією в контексті Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС. «В Європейсько-
му Союзі ми намагаємося підкрес-
лити думку, що Україна дійсно на-
лежить до ЄС з позиції культурного 
розвитку, зв’язків, цивілізації. Зо-
крема, передмову до цієї книги пи-
сав Європейський комісар з питань 
розширення Штефан Філе. Він є вели-
ким прибічником того, щоб Украї на 
мала можливість вступити до ЄС», – 
відзначила чеський правник. 

У своїй доповіді Надія Шишкова 
зупинилась на джерелах ЄС щодо 
захисту трудових прав, свобод та 

інтересів. За її словами, вони над-
звичайно різноманітні та навіть різ-
норівневі. Важливе місце серед них 
виділено і судовим рішеннях судів 
ЄС, насамперед тим, що стосують-
ся рівноправності та заборон дис-
кримінації. 

Але детальнішу увагу доповідач 
приділила двом іншим інструмен-
там, які формально не належать до 
вказаних джерел. Мова йде про Хар-
тію Співтовариства про основні со-
ціальні права трудящих та Хартію 
основних прав Європейського Союзу. 

Право на працю
Анна РОДЮК, 
журналіст «Юридичної газети»

Подія | Трудове право
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Перша була прийнята у 1989 р. 
як документ без обов’язкової дії. Во-
на мала велике значення для ста-
новлення й розвитку соціальних та 
економічних прав. Її наміром було 
виявити й розкрити те, наскільки 
держави-члени визнають спільні 
цінності та наскільки це може бути 
втілено в конкретних правах. «Так 
сказав Жак Делор. На той час він був 
президентом Єврокомісії», – зазна-
чила пані Шишкова. 

У процесі створенні другого доку-
менту – Хартії основних прав Євро-
пейського Союзу – її автори пішли 
інших шляхом, ніж Рада Європи. 
«Як ви знаєте, Рада Європи в рам-
ках Європейської конвенції з прав 
людини включила до каталогу прав 
людини лише найважливіші права 
особистого, політичного характеру. 
Однак цей обмежений перелік прав 
був забезпечений сильним контро-
люючим механізмом судового ти-
пу. А інші права (зокрема, соціальні 
та економічні) включили до інших 
інструментів у вигляді Хартії Спів-
товариства про основні соціальні 
права трудящих. Хартія основних 
прав Європейського Союзу виріши-
ла включити в себе усі права. Та-
ким чином, можна сказати, що вона 
стала жертвою своєї «щедрості» та 
амбіційності. Зокрема, новий текст 
Хартії, який був прийнятий у груд-
ні 2007 р., в цілому зберігає права, 
які були проголошені ще у 2000 р., 
але разом з тим додає низку мір, які 
певним чином обмежують дію цієї 
Хартії. Мова йде про роз’яснення, 
пояснення, коментарі фахівців з 
цих питань. Головна проблема в то-
му, щоб якимось чином встанови-
ти ліміти вказаних у Хартії прав», – 
підкреслила науковець. 

Голова Громадської ради при 
Комітеті ВРУ з питань соціальної 
політики, зайнятості та пенсійного 
забезпечення, в.о. секретаря Наці-
ональної тристоронньої соціально-
економічної ради Олена Степаненко 
відзначила, що під час прийняття в 
першому читанні проекту Трудового 
кодексу народні депутати надали до 
нього 1690 поправок. «Чи потрібні 
вони комусь, чи ні… Таке враження, 
що кожен депутат що хотів, те й пи-
сав. Чи розуміє людина (або той, хто 
подавав ці пропозиції), які наслідки 
можуть бути? Не знаю. Але все одно 
я дуже вдячна, що депутати коміте-
ту соціальної політики залучили до 
робочої групи не тільки народних 
депутатів та їхніх помічників, а й 
представників громадськості. Однак 
я зовсім не впевнена, що всі визна-
чення, які там проходять, та які ми 
будемо виконувати на практиці, є 
зрозумілими й такими, що будуть 
сприйматися», – додала експерт. 

Також пані Степаненко переко-
нана, що в трудовому праві варто 
перейти до меншої зарегульовано-
сті трудових відносин. І в новому 
проекті це положення закладене. 
Як експерт з медіації, вона вважає, 
що з метою врегулювання подаль-
шої конфронтації у відносинах «пра-
цівник-роботодавець» до додатко-

вих умов трудового договору варто 
включати пункти про те, що робото-
давець і працівник мають вирішува-
ти свої конфлікти шляхом медіації. 

«Праця створила людину, а без 
праці не може бути суспільства», – 
такими словами розпочав свою до-
повідь академік Національної акаде-
мії правових наук України, завідувач 
кафедри кримінального процесу та 
криміналістики Академії адвокату-
ри України Владлен Гончаренко. Так, 
на його думку, сьогодні в Україні ми 
поступово переходимо до ідеї при-
ватного права. «Те, що ми записали 
в Конституції, що найвища соціаль-
на цінність – це людина, є проявом 
пріоритету приватного права. Але це 
має бути записано в Першій статті 
Конституції України. Тоді буде зро-
зуміло, що Основний закон сповідує 
приватне право і дає можливість 
захищати інтереси людини, в тому 
числі трудові», – підкреслив Владлен 
Гнатович. Однак він вважає, що до 
ідеї приватного права ми перехо-
димо, але від публічного відійти не 
можемо, адже на кожному кроці нам 
вказують, що потрібно робити.

До дискусії про колективний за-
хист трудових прав в Україні до-
лучилась начальник відділу підго-
товки прокурорів з представництва 
інтересів громадянина або держави 
в суді Національної академії про-
куратури України, к.ю.н. Любов 
Нецька. Вона зауважила, що проф-
спілкові організації України втра-
тили роль виразників колективного 
інтересу людей найманої праці та 
знаходяться під впливом робото-
давців. Натомість існує позитив-
ний європейський досвід діяльності 
асоціацій робітників, незалежних і 
відкритих до співпраці та діалогу. За 
їх участю ефективно захищаються 
права працівників. 

Старший викладач відділу під-
готовки прокурорів з представни-
цтва інтересів громадянина або 
держави в суді Національної ака-
демії прокуратури України Наталія 
Чайковська винесла на обговорен-
ня проблему відсутності належного 
державного контролю і нагляду у 
сфері охорони праці. Тривала та не-
результативна реформа органів ви-
конавчої влади й позбавлення про-
куратури можливості реагувати на 
численні трудові правопорушення 
призвели до ослаблення індивіду-
ального і колективного захисту прав 
трудящих в Україні.

Про проблеми трудоправового 
захисту розповіла доцент кафедри 
цивільного, господарського права 
та процесу ААУ Лідія Грузінова. За 
її словами, проект ТК України щодо 
трудоправового захисту визнаєть-
ся принципом правового регулю-
вання трудових відносин. «Однак 
сучасного механізму трудоправо-
вого захисту наші законо давці так 

і не створили», – зазначила нау-
ковець.

Отже, в трудовому законодавстві 
України щодо трудоправового за-
хисту можна відзначити наступні 
проблеми:

• гармонізація трудового законо-
давства України із законодавством 
Євросоюзу;

• відмежування трудових прав, 
свобод та інтересів (взаємозв’язок і 
взаємозалежність прав та свобод – 
необхідна основа міжнародно-пра-
вових стандартів трудових прав);

• кваліфікація права на захист 
(право на захист в юрисдикційному 
розумінні означає можливість особи 
звертатись за захистом своїх прав до 
юрисдикційних органів);

• суб’єктивні трудові права та за-
конні інтереси або розмежування 
понять «суб’єктивне право» й «інте-
рес» (дослідники зазначають, що за-
конодавець часто застосовує термін 
«інтерес» досить довільно, не вкла-
даючи певного правового змісту).
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Від юстиції до справедливості

Закінчення. Початок на стор. 1

Дві різні процедури
Далі голова РСУ висловила за-

непокоєння редакцією ч. 3 ст. 56, 
у якій йдеться про те, що питання 
про звільнення судді на підставі по-
дання Дисциплінарної палати ВРП 
розглядатиме без виклику самого 
володільця мантії. На думку В. Сі-
моненко, підтриману Б. Львовим та 
Я. Романюком, служитель Феміди у 
будь-якому разі має бути проінфор-
мований про доленосне для нього 
засідання, і якщо він не виступати-
ме, то зобов’язаний бути присутнім 
на ньому. 

О. Філатов зауважив на це на-
ступне. Фактично, мова йде не про 
розгляд справи по суті, а про фор-
малізацію рішення Дисциплінарної 
палати, якому передували пояснен-
ня порушника, його виступи на за-
сіданні, надання ним доказів тощо. 
Тож чи варто затягувати процес і 
надавати судді можливість повто-
рити свої аргументи? Погодився із 
зазначеним і член Вищої Ради юс-
тиції А. Бойко. Він також не бачить 
сенсу надавати судді можливість для 
виступу у цій частині.

А ось суддя ВСУ О. Волков, який 
пройшов горнило європейського 
правосуддя, зауважив, що позбав-
лення участі у «завершальному» 
засіданні ВРП порушить права во-

лодільця мантії, оскільки фактич-
но йдеться не про одну, а про дві 
процедури. Перша є власне дисци-
плінарною і там суддя дійсно має 
можливість для захисту. А друга, 
тобто «формалізація», має зовсім 
іншу природу, оскільки вона вже є 
не дисциплінарною процедурою, а 
процедурою розірвання трудового 
договору, укладеного між служите-
лем Феміди й державою. 

Зважаючи на зауваження пана 
Олександра, присутні зійшлися на 
тому, що суддя має бути повідомле-
ний про час і дату засідання.

Порадник від Ради
Далі очільниця РСУ зажадала 

передбачити у законі можливість 
присутності члена РСУ на засідан-
нях ВРП. Тут одразу виникло кілька 
питань. Наприклад, про що власне 
йдеться? Якщо лише про присут-
ність, то як зазначив А. Бойко, за-
сідання ВРП будуть відкритими, 
присутніми на них можуть бути пред-
ставники РСУ, громадськості тощо. 
Якщо ж про участь з правом голосу, 

то чому б тоді не поставити питання 
про присутність інших суб’єктів (ска-
жімо, Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України чи Національної шко-
ли суддів України), аби не надавати 
РСУ додаткових привілеїв. 

Не зважаючи на іронію, яка 
пролунала в останній пропозиції, 
до можливості представника РСУ 
брати участь у засіданнях ВРП біль-
шість поставилась вельми серйоз-
но. По-перше, Б. Львов вважає, що 
участь представника РСУ забезпе-
чить більшу прозорість діяльно-
сті ВРП. По-друге, на переконання 

ректора НШСУ М. Оніщука, такий 
крок створить сприятливе вражен-
ня перед іноземними інституціями. 
І нарешті, по-третє, як упевнений 
О. Волков, присутність РСУ у ВРП 
вирішить проблему підзвітності. Так, 
ДСАУ підзвітна РСУ, але не підзвітна 
ВРП. У той же час, керівництво ДСАУ 
призначається ВРП. А ВРП, у свою 
чергу, має затверджувати окремі по-
дання ДСАУ. За таким механізмом 
підзвітність виходить в нікуди. 

Зваживши на озвучене, експерти 
звернулись до В. Сімоненко з тим, 
щоб РСУ сформувала норму, яка за-
безпечувала б участь її представника 
на засіданнях ВРП.

Доброчесність та статус
Далі дискусія розгорнулась 

навколо декларацій доброчесності 
суддів. Під час конкурсного відбо-
ру ці папірці зобов’язані подавати 
лише володільці мантій, тоді як їхні 
майбутні колеги (юристи, прокуро-
ри та науковці) від такого обов’язку 
звільнені. У цьому присутні побачи-
ли дискримінацію. Однак у процесі 
дослідження питання виявилось, 
що тому, хто не є суддею, нема чого 
вписувати у суддівську декларацію. 
Однак, аби забезпечити рівність, 
члени ВРП-не судді також їх запов-
нюватимуть.

Не однозначно сприйняли за-
прошені й наступну проблему, а са-
ме віднесення дисциплінарних ін-
спекторів до патронатної служби. 
З одного боку, такий інспектор має 
бути підзвітним конкретному чле-
ну ВРП, що не в’яжеться зі стату-
сом держслужбовця. З іншого боку, 
статус «патронатного» службов-
ця дозволить запрошувати суддів 
у відставці, які мають неабиякий 
досвід і зможуть налагодити робо-
ту департаменту дисциплінарних 
інспекторів належним чином. Крім 
того, як зазначив голова Вищого ад-
міністративного суду України Олек-
сандр Нечитайло, враховуючи 4-річ-
ний строк виконання членами ВРП 
своїх повноважень, у держави не 
виникатиме проблем зі звільненням 
«патронатників».

Водночас, на переконання М. Оні-
щука та Я. Романюка, особи, які фак-
тично здійснюють функції дізнан-
ня, мають відношення до матеріалів 
справи, мусять витребовувати ті чи 
інші документи тощо, просто зо-
бов’язані бути державними служ-
бовцями. До того ж відношення ін-
спекторів до державного сектору 
спростить уніфікацію дисциплінар-
ної практики та забезпечить належ-
ний механізм відповідальності. 

Консенсус з цього питання при-
сутні на засіданні знайти не змог-
ли. Тож воно опрацьовуватиметься 
додатково.

Найближчі перспективи
Також були обговорені питання 

комунікації та відкритості судової 
влади й окремі редакційні нюанси. 
В цілому, текст документу вже напи-
саний. Зважаючи на темп, який взя-
ли реформатори ще на старті, його 
проходження у Парламенті можна 
очікувати вже найближчим часом. 
На черзі – законопроект про Консти-
туційний Суд України, до написання 
якого О. Філатов закликав долучи-
тись присутніх на засіданні.

Катерина БЄЛЯЄВА, 
журналіст «Юридичної газети»

»«Безпека є однією з ознак 
незалежності судів. 

Від окремого зазначення у законі 
вона не посилиться», – Б. Львов

Подія | Судова система
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В Україні продовжує функціону-
вати успадкована від СРСР застаріла 
державна система охорони здоров’я, 
побудована на основі командно-
адміністративної моделі управління. 
У зв’язку з цим наразі гостро стоїть 
питання модернізації системи охо-
рони здоров’я, що надасть можли-
вість створити нову сучасну модель 
функціонування системи охорони 
здоров’я, яка передбачає чіткі гаран-
тії щодо обсягу медичної допомоги, 
фінансовий захист громадян у ви-
падку хвороби, ефективний розподіл 
ресурсів. Про це йшла мова під час 
круглого столу «Старт громадських 
обговорень Концепції розвитку охо-
рони здоров’я м. Києва», організа-
торами якого виступили Комітет 
з медичного права АПУ спільно з 
Комітетом з питань охорони здо-
ров’я та медичного забезпечення 
Громадської ради при КМДА за під-
тримки Постійної комісії з питань 
охорони здоров’я Київської міської 
ради, Департаменту охорони здо-
ров’я Виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації), ГО «Громад-
ська ініціатива «Право на здоров’я» 
та Комітету з питань розвитку само-
врядування в охороні здоров’я ради 
Громадської ради при МОЗ України. 
Захід став початком громадського 
обговорення Концепції розвитку 
охорони здоров’я м. Києва, що за-
пропонована Департаментом охо-
рони здоров’я Виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації).

Сьогодні законодавчо не визна-
чено напрями подальшого рефор-
мування галузі охорони здоров’я та 
поняття «медична послуга», відсут-
нє нормативне врегулювання роз-
рахунку тарифів на платні медичні 
послуги, немає системи контролю 
якості медичних послуг та виробів. 

Повноваження місцевих органів ви-
конавчої влади щодо встановлення 
тарифів на платні медичні послу-
ги не відповідають вимогам Зако-
ну України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я».

Зазначені проблеми унеможли-
влюють ефективне функціонуван-
ня системи охорони здоров’я, в ре-
зультаті чого і виникла нагальна 
потреба у розробці нових сучасних 
підходів до модернізації системи 
охорони здоров’я м. Києва, спря-
мованих на визначення нового ба-
чення подальшого розвитку сфери 
охорони здоров’я столиці. Так, Кон-
цепція розвитку охорони здоров’я у 
м. Києві спрямована на забезпечення 
доступної кваліфікованої медичної 
допомоги кожному киянину, ство-
рення умов для формування здоро-
вого способу життя. Однак в умовах 
сьогодення існує низка проблемних 
питань, які перешкоджають реаліза-
ції завдань, визначених зазначеним 

документом, а також ефективному 
функціонуванню системи охорони 
здоров’я у м. Києві в цілому.

Як йдеться у документі, наразі 
немає чітко визначеного обсягу га-
рантій щодо забезпечення громадян 
безоплатною медичною допомогою. 
Не обмежений Конституцією обсяг 
цих гарантій неможливо покрити 
лише завдяки публічним фінансам, 
тому громадяни зазнають значних 
витрат на оплату медичних послуг 
та лікарських засобів. Неефектив-
на модель фінансового забезпечен-
ня формує структурну неефектив-
ність системи в цілому. Саме тому 
Концепція передбачає проваджен-
ня нових механізмів фінансування, 
укладання договорів про надання 
медичних послуг, що входитимуть 
до гарантованого пакету медичних 
послуг, впровадження методики об-
числення вартості медичної послуги 
та ефективних форм оплати на осно-
ві методики DRG.

Крім того, впроваджується ме-
ханізм медичного страхування, що 
має забезпечити право кожного 
громадянина на одержання медич-
ної допомоги. Для цього буде ви-
значено основні медичні послуги 
для розробки базового соціально-
го пакету, розроблено норматив-
но-правову базу для створення і 
впровадження механізму страху-
вання в систему охорони здоров’я 
та ініційовано перед Урядом пи-
тання щодо включення м. Києва в 
якості пілотного проекту щодо за-
провадження страхової медицини.

В рамках модернізації системи 
охорони здоров’я в столиці запро-
вадять електронну систему обслу-
говування пацієнтів: електрон-
ну реєстратуру, медичні картки, 
рецепти, єдину онлайн-систему 
обліку. Завдяки введенню такої 
системи громадяни зможуть дис-
танційно записуватися на прийо-
ми до лікарів.

Модернізація охорони здоров’я: 
страхування, електронні картки, оплата DRG
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