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Iван БАЛАКЛИЦЬКИЙ,
Голова Державної
судової адмiнiстрацiї України,
заслужений юрист України

У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД ДСА РОБИЛА ВСЕ
МОЖЛИВЕ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОБОТИ СУДІВ
У перші місяці нового року традиційно підбиваються підсумки року попереднього. Для
Державної судової адміністрації, головний пріоритет діяльності якої полягає в надійному
організаційному забезпеченні діяльності місцевих загальних судів, це можливість не лише
проаналізувати зроблене, а й визначити основні пріоритети на наступний період,так би
мовити, розставити акценти. Це важливо не лише для ДСА, але й для всієї системи судо&
чинства, оскільки рік нинішній якогось відчутного поліпшення ситуації не обіцяє.
Тож із якими здобутками завершила проблемний 2009&й Державна судова адміністра&
ція? Рік, безперечно, був важким, як і для країни в цілому. Попри те, ДСА робила все мож&
ливе аби суди мали змогу безперебійно функціонувати, здійснюючи судочинство.

Стан фінансового забезпечення
судової системи
Почну з того, що відповідно до Закону "Про
Державний бюджет України на 2009 рік" ДСАУ на
забезпечення місцевих загальних судів були перед'
бачені асигнування в сумі 1137,5 млн грн за загаль'
ним фондом держбюджету, при цьому потреба в
коштах на дані цілі складала 3993 млн грн. Тобто в
минулому році місцеві суди були забезпечені лише
на 28,5 відсотка від потреби. Ще 66,9 млн грн були
передбачені за спеціальним фондом Державного
бюджету. В доведеному обсязі коштів 91,1 відсотка
складали соціальні видатки, на утримання припада'
ло 4,4 відсотка, комунальні послуги — 3,8 та на капі'
тальні видатки — 0,8 відсотки. Тож зрозуміло, що
ситуація була близькою до критичної.
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У четвертому кварталі 2009 року урядом було
вжито низку заходів, спрямованих на покращення
фінансування. Постановою Кабінету Міністрів Ук'
раїни від 02.12.2009 р. № 1303 "Питання викорис'
тання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду
для здійснення окремих заходів, пов'язаних із забез'
печенням діяльності органів судової влади" перед'
бачалося перерозподілити кошти Стабфонду в сумі
10 млн грн на проведення будівництва, реконструк'
ції та капітального ремонту адміністративних при'
міщень судів. А в грудні були прийняті зміни до За'
кону "Про Державний бюджет України на 2009 рік",
відповідно до яких збільшено видатки за бюджет'
ною програмою "Здійснення правосуддя місцевими
судами" на 46,8 млн грн. Зазначені кошти повинні
були забезпечити можливість вчасно розрахуватися

´¬≥ÒÌËÍ ƒÂÊ‡‚ÌÓø ÒÛ‰Ó‚Óø ‡‰Ï≥Ì≥ÒÚ‡ˆ≥ø ”Í‡øÌËª, e-mail: Uvu@yurincom.kiev.ua

π 1 (14) 2010

за комунальні послуги та енергоносії, поліпшити
ситуацію з відправленням правосуддя та погасити
кредиторську заборгованість 2008 року.
Однак за станом на 01.01.2010 р. в повному об'
сязі було профінансовані лише соціальні видатки й
видатки на оплату комунальних послуг та енергоно'
сіїв. Кошти, які передбачалися змінами до бюджету
на погашення кредиторської заборгованості та ут'
римання судів у сумі 28,8 млн грн, залишилися не'
профінансованими.
До того ж, наприкінці фінансового року органа'
ми державного казначейства платежі не проводили'
ся навіть за наявності відкритих асигнувань на ра'
хунках. Внаслідок цього до державного бюджету бу'
ли перераховані залишки невикористаних асигну'
вань:
— за загальним фондом — 898,5 тис. грн, у тому
числі на здійснення судочинства — 466,3 тис. грн, на
оплату за комунальні послуги та енергоносії — 391,4
тис. грн;
— за спеціальним фондом — 1731,37 тис. грн.
У зв'язку з цим, скажімо, ТУ ДСА в Миколаїв'
ській області було змушене навіть звернутися до ор'
ганів прокуратури з метою проведення перевірки
дотримання Головним управлінням Державного
казначейства України в області бюджетного законо'
давства та Указу Президента України від 24 грудня
2009 року щодо неоплати платежів на суму 273,7
тис. грн, а ТУ ДСА в Черкаській області подано по'
зов до Черкаського окружного адміністративного
суду про визнання протиправними дій Головного
управління Державного казначейства України в об'
ласті та зобов'язати відповідача провести оплату по
зареєстрованих бюджетних зобов'язаннях ТУ ДСА
на загальну суму 138,1 тис. грн за рахунок коштів
відповідача.
Одночасно слід зазначити, що в ТУ ДСА Пол'
тавської, Тернопільської, Хмельницької, Волин'
ської, Одеської, Кіровоградської та Луганської об'
ластей кошти використані в повному обсязі. А від'
повідно до попередніх даних фінансових звітів за
2009 рік орієнтовна сума кредиторської заборгова'
ності зменшилася, в порівнянні з початком року, на
2355,5 тис. грн і за станом на 01.01.2009 р. складала
20451,2 тис. гривень. Проведений моніторинг свід'
чить, що значна частина бюджетних асигнувань
звітного періоду спрямовувалася на погашення кре'
диторської заборгованості, що виникла внаслідок
недофінансування в 2008 році.
Через недостатній рівень фінансування пору'
шувалися, з одного боку, законні права суду на на'
лежні умови діяльності, а з іншого — законні права
громадян як сторін за судовими справами, оскільки
відсутність поштових марок та конвертів унемож'
ливлювала дотримання суддями вимог чинного за'
конодавства. Незважаючи на те, що в ряді судів та
ТУ ДСА з метою економії коштів був відключений

міжміський телефонний зв'язок та обмежено доступ
до мережі Інтернет, залишалося проблемним і пи'
тання оплати вищезазначених ресурсів. Як вихід із
ситуації ТУ ДСА в Житомирській області навіть
запропонувало, з метою зменшення витрат на теле'
фонні розмови між ТУ ДСА та місцевими судами і
ДСА України, впровадити у використання спеці'
альні системи комунікації за допомогою Інтернет
мережі — ICQ, Skype тощо.
В умовах суттєвого недофінансування ТУ ДСА
здійснювалися також відповідні заходи щодо еко'
номного витрачання фінансових ресурсів. Так, з ме'
тою недопущення збільшення кредиторської забор'
гованості за комунальні послуги було затверджено
ліміти споживання енергоносіїв, виходячи з обсягів
фінансування на поточний рік, які доведені до голів
місцевих судів. Надано доручення керівникам апа'
рату судів визначити першочергові заходи з еконо'
мії енергоносіїв, витратних матеріалів тощо. Вико'
ристовуючи позитивний досвід інших ТУ ДСА із
залучення додаткових джерел фінансування за ра'
хунок субвенцій із місцевих бюджетів, розроблені
проекти регіональних програм організаційного за'
безпечення діяльності місцевих судів.
Із метою максимально допустимої економії
бюджетних коштів у Вінницькій області видано від'
повідний наказ (від 15 січня 2009 року № 2), яким у
судах визначено відповідальних осіб щодо економії
використання тепло'та енергоносіїв, води, коштів,
передбачених на телефонний зв'язок тощо. Згада'
ним теруправлінням також стовідсотково виконано
програму по всіх судах області щодо встановлення
лічильників тепла, води, газу, електроенергії, відпо'
відно до потреби проведено їх перевірку та заміну.
Критичною залишається ситуація в Котелев'
ському районному суді Полтавської області з систе'
мою опалення, газові котли якого не лише морально
застаріли, але й фізично зносилися та є непридатни'
ми для використання. В зв'язку з цим ТУ ДСА в об'
ласті просить виділити в 2010 році 100 тис. грн для
капітального ремонту даної теплогенераторної сис'
теми.
Варто зазначити, що наявність та реалізація регі'
ональних програм суттєво покращує вирішення ба'
гатьох проблем організаційного забезпечення діяль'
ності судів. Так, для вирішення окремих питань із за'
безпечення діяльності райсудів міста Києва протя'
гом звітного періоду на виконання Міської програми
сприяння в забезпеченні діяльності судів загальної
юрисдикції та інших судових органів у місті Києві на
2008—2010 роки "Столичним судам — європейський
рівень" Київською міськдержадміністрацією виділе'
но та перераховано кошти — як субвенція для Печер'
ського районного суду міста Києва — в сумі 450 тис.
грн. На виконання "Програми профілактики та бо'
ротьби зі злочинністю" районними держадміністра'
ціями в столиці перераховано кошти — як субвенція
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для Подільського районного суду міста Києва — в
розмірі 20 тис. грн, Солом'янського райсуду — 40
тис. грн, Голосіївського районного суду — 45 тис. грн
та Печерського райсуду міста Києва — 80 тис. грн.
ТУ ДСА в АР Крим спільно з головами та керів'
никами апарату судів регіону ведеться робота по
затвердженню та реалізації регіональних програм
організаційного забезпечення діяльності місцевих
судів. Так, у 2009 році з місцевого бюджету на вико'
нання Регіональної програми забезпечення діяль'
ності судів АР Крим та заходів з профілактики зло'
чинності в регіоні призначено та профінансовано
400 тис. грн. Виділені асигнування використані в
повному обсязі.
А ТУ ДСА у Вінницькій області за рахунок
коштів (71,3 тис. грн), які надійшли в рамках місце'
вих програм, було придбано комп'ютери, оргтехніку
та проведено ремонти приміщень місцевих загаль'
них судів.

Матеріальнотехнічне
та інформаційне забезпечення судів
Із метою належного організаційного забезпе'
чення здійснення судочинства судами й підвищен'
ня рівня поінформованості учасників судового про'
цесу та громадян щодо організації діяльності судів
Державною судовою адміністрацією продовжується
впровадження процесів інформатизації, створення
Єдиної судової інформаційної системи України та
розвиток Єдиного державного реєстру судових рі'
шень. Зазначу, що одним із першочергових завдань
ДСА є повне забезпечення судів комп'ютерною тех'
нікою, локальними мережами, а також запровад'
ження новітніх інформаційних технологій. Так, ТУ
ДСА в Івано'Франківській області в 2009 році укла'
дено договір з ТОВ "Нетгруп" щодо користування
послугою доступу до мультисервісної мережі Net'
Group, завдяки чому в Івано'Франківському місь'
кому суді вперше в Україні судове засідання відбу'
лося в режимі відеоконференцзв'язку. На сьогодні
вже проведено 14 таких судових засідань.
Враховуючи обсяги надходження коштів протя'
гом 2009 року, слід зазначити, що суди опинились у
важкій ситуації. Відсутність належного фінансуван'
ня перешкоджало їх нормальному та стабільному
функціонуванню, не дозволяло забезпечити суди
найнеобхіднішим. Коштів було недостатньо не ли'
ше на покращення умов розміщення судів, а й на за'
купівлю поштових марок, паперу, CD дисків, облі'
кових карток, журналів тощо. В межах виділених
коштів здійснювалася закупівля марок та конвертів,
проте їх вистачало лише для відправлення корес'
понденції, що накопичувалася в судах.
При тому залишається високою потреба місце'
вих загальних судів в інформаційно'технічному за'
безпеченні, зокрема в забезпеченні комп'ютерною
технікою — необхідно 22198 шт., а на балансі їх пе'
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ребуває лише 8302, тобто 37,4 відсотка від потреби.
Хоча в порівнянні з 2008 роком забезпеченість цією
технікою й збільшилася на 4,2 відсотка, або на 726
комп'ютерів.
Відтак значна кількість суддів до сьогодні виму'
шена працювати на власній комп'ютерній техніці.
Це зумовлює невиправдане укладання з суддями
договорів тимчасового користування особистим
майном — комп'ютерною технікою, що тягне за со'
бою їх обслуговування та додаткове фінансове за'
безпечення з боку теруправлінь.
У зв'язку з цим ТУ ДСА в місті Києві пропонує
внести зміни в порядок розподілу коштів на інфор'
маційно'технічні потреби з метою забезпечення по'
точних потреб суду з використання коштів на цілі,
визначені Постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2005 року № 1258 "Про затвердження
Порядку оплати витрат з інформаційно'технічного
забезпечення судових процесів, пов'язаних з роз'
глядом цивільних та господарських справ, та їх роз'
мірів", тобто змінити пропорцію розподілу коштів з
50 на 50 відсотків на 65 на 35 відсотків.
Для вирішення зазначеної проблеми ТУ ДСА
у Вінницькій області в 2009 році придбано 7
комп'ютерів та 3 багатофункціональних пристрої,
ТУ ДСА в Дніпропетровській області — 34
комп'ютери та 20 багатофункціональних пристро'
їв, ТУ ДСА у Луганській області — 30 комп'ютерів
та 4 багатофункціональних пристрої, ТУ ДСА у
Тернопільській області — 16 комп'ютерів та 21 ба'
гатофункціональний пристрій, ТУ ДСА у Харків'
ській області — 21 комп'ютер.
Щодо технічних засобів фіксування судового
процесу, то ці потреби становлять 7682 одиниць. За
станом на 01.01.2010 року фактична їх наявність
складає 5360, тобто 69,77 відсотка від необхідного.
Разом із тим варто зазначити, що в порівнянні з
2008 роком забезпеченість системами фіксування
судового процесу зросла на 7,87 відсотка, або на 218
одиниць. Стовідсотково забезпечені системами фік'
сування судового процесу суди Тернопільської,
Харківської, Хмельницької областей та міста Севас'
тополя; найгірша ситуація склалася в Дніпропет'
ровській (45,4 %) та Чернігівській (46,8 %) облас'
тях. ТУ ДСА у Вінницькій області з метою вирішен'
ня проблеми звукозапису в судах придбало 20 прис'
троїв з умовною назвою "Гідра", що включає в себе
спеціальну плату 'мікшер (може бути інтегрована в
будь'який комп'ютер), три мікрофони та відповідну
програму, що забезпечує звукозапис на рівні систем
"Оберіг".
На виконання рішення Ради суддів України від
20 квітня 2007 року № 32 та з метою забезпечення
виконання вимог Закону "Про доступ до судових рі'
шень" щодо своєчасного та повного наповнення
Єдиного державного реєстру судових рішень (далі
— Реєстр) впроваджується практика відправлення
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судами ухвалених рішень до Реєстру в електронно'
му вигляді, що значно прискорює їх внесення, зни'
жує витрати коштів на поштові послуги та витрати,
пов'язані з виготовленням паперових копій судових
рішень. Як на нашу думку, загальна норма щодо
направлення рішень до Реєстру, яка передбачена
вищевказаним законом, є надто затратною, а тому
ДСА України працює над вирішенням питання по
запровадженню критеріїв відбору рішень для опуб'
лікування й надання загального доступу після їх ре'
єстрації в Реєстрі. При тому на постійному контро'
лі ТУ ДСА залишається завдання своєчасного на'
повнення Реєстру, зокрема, здійснено низку органі'
заційних заходів, спрямованих на встановлення
постійного контролю за данним процесом, навчання
та надання практичної допомоги спеціалістам з ін'
формаційних технологій у виконанні цієї роботи то'
що.
Окремі ТУ ДСА вказують на постійні проблеми
із направленням рішень до Реєстру в зв'язку із за'
кінченням строків дії цифрових ключів суддів та
невчасним виготовленням виробником нових. А в
зв'язку із призупиненням у 2009 році роботи регіо'
нальної служби підтримки виникла проблема з тех'
нічним забезпеченням судів через неможливість ви'
їзду працівників ДП "ІСС" безпосередньо до суду.
Неякісний підбір кадрів головами судів, невідповід'
ність кваліфікації спеціалістів з інформаційних тех'
нологій негативно впливає на роботу з інформати'
зації судів та ускладнює співпрацю з працівниками
ДП "ІСС".
Зазначу також, що за станом на 01.01.2010 року
всі місцеві загальні суди, окрім Дарницького райсу'
ду Києва, надсилають копії судових рішень до Реєс'
тру в електронному вигляді, що складає 69 відсотків
від загальної кількості рішень, ухвалених судами.
Важкою залишається ситуація в судах з обслу'
говуванням комп'ютерної та оргтехніки, яка потре'
бує ремонту, своєчасної заміни витратних матеріа'
лів, а виділених коштів ледве вистачає на обслуго'
вування лише декількох одиниць техніки в кожно'
му суді. При цьому ремонт деяких моделей техніки
є недоцільним, бо його вартість, подекуди, переви'
щує вартість самої техніки більш новітнього зразка.
Крім того, програми, які застосовуються в судах,
потребують обладнання зі значно вищими парамет'
рами, в т.ч. і для підсистеми "Судова статистика".
Істотною проблемою для нас є заповнення в су'
дах вакансій спеціаліста з інформаційних техноло'
гій. Причина — низька заробітна плата.
Разом із тим ТУ ДСА в місті Києві вказує й на
позитивні зрушення. До судів передано активне ме'
режеве обладнання, комп'ютери та сервери. Прове'
дено обстеження локальних комп'ютерних мереж
судів та ведуться роботи по їх налаштуванню й мо'
дернізації. Здійснюється діяльність по своєчасному
забезпеченню судів належними паливно'мастиль'

ними матеріалами для наявного автотранспорту,
але відсутність коштів негативно відбивається на
своєчасній заміні вузлів і механізмів, ремонті тран'
спортних засобів тощо. ТУ ДСА в Полтавській об'
ласті як позитив відзначає, що додаткове встанов'
лення в судах міні'локальних мереж значно покра'
щило ефективність роботи місцевих судів області.

Забезпечення судів приміщеннями
З огляду на зазначене вище та враховуючи пос'
танову Кабінету Міністрів України від 22 жовтня
2008 року № 943 "Про економію бюджетних коштів,
передбачених для утримання органів державної
влади та інших державних органів", у 2009 році ро'
боти з поточного та капітального ремонтів так і не
розпочиналися. У зв'язку з відсутністю фінансуван'
ня протягом 2009 року здійснювалися лише заходи,
що не потребували фінансування, або виконання
яких було розпочато в 2008'му.
У звітному періоді з місцевого бюджету АР
Крим виділено 190 тис. грн для проведення ремон'
тів у 5 судах, а саме: Ленінському, Білогірському,
Сімферопольському, Кіровському районних та Єв'
паторійському міському судах, та на придбання
меблів для Ради суддів АРК. Окрім того, ТУ ДСА в
автономії отримано 4 свідоцтва про право власності
на будівлі — Красногвардійського та Роздольнен'
ського районних судів, Ялтинського міського суду
та Київського районного суду Сімферополя.
Із метою впорядкування правових засад вико'
ристання приміщення Літинським районним судом
ТУ ДСА у Вінницькій області розпочато процедуру
передачі частини будівлі із комунальної в державну
власність з її подальшим віднесенням до сфери уп'
равління ДСА. За результатами проведених перего'
ворів ТУ ДСА у Дніпропетровській області з балан'
соутримувачами та власниками приміщень, за їхні
кошти проведено поточні ремонти в 9 приміщеннях
— Межевському, Покровському, Солонянському,
Софіївському районних та Тернівському міському
судах, Заводському районному суді Дніпродзер'
жинська, Красногвардійському районному суді
Дніпропетровська, Довгінцівському та Дзержин'
ському районних судах Кривого Рогу. Окрім того,
теруправлінням організовано проведення поточних
ремонтів 7 приміщень — Апостолівського, Петри'
ківського та Софіївського районних і Павлоград'
ського міськрайонного судів, Амур'Нижньодніп'
ровського та Самарського районних судів Дніпро'
петровська, Заводського районного суду міста Дніп'
родзержинська — на загальну суму 126 тис. грн з
держбюджету.
ТУ ДСА у Житомирській області витрачено 8,9
тис. грн. на закупівлю будівельних матеріалів для
потреб Коростенського, Малинського, Олевського,
Радомишльського, Романівського та Чуднівського
районих судів, Богунського та Корольовського рай'
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судів м. Житомира, в яких власними силами прове'
дено поточні ремонти. Водночас Черняхівською
райрадою виділено зі спеціального фонду 10 тис.
грн на здійснення поточного ремонту приміщення
місцевого районного суду. Протягом 2009 року про'
ведено відповідну роботу щодо оформлення 3 сві'
доцтв про права власності на будівлі, в яких розмі'
щено Баранівський, Володарсько'Волинський, Ко'
ростенський районні суди, а також 6 державних ак'
тів на право постійного користування земельними
ділянками, на яких розташовано будівлі Володар'
сько'Волинського, Лугинського, Любарського,
Олевського, Радомишльського та Ружинського рай'
судів області. Також ТУ ДСА розпочато процедуру
впорядкування правових засад використання при'
міщення Попільнянським районним судом.
ТУ ДСА в Запорізькій області в 2009 році отри'
мано свідоцтво про право власності на приміщення
Шевченківського районного суду міста Запоріжжя.
Окрім того, рішенням Господарського суду Запо'
різької області від 26.11.2009 року визнано право
власності за державою на частину будівлі, яку зай'
має Бердянський міськрайонний суд.
За інформацією ТУ ДСА в Полтавській області
у звітному періоді з місцевого бюджету виділено
кошти на проведення благоустрою території, при'
леглої до будівлі Лубенського районного суду. Уп'
родовж звітного періоду ТУ ДСА в Чернівецькій
області коштами спецфонду на загальну суму 8 тис.
грн. проведено поточні ремонти приміщень Застав'
нівського та Хотинського райсудів. Водночас за
кошти Чернівецької обласної ради проведено ре'
монтні роботи на загальну суму 50 тис. грн у примі'
щеннях Першотравневого та Шевченківського ра'
йонних судів Чернівців.
ТУ ДСА у Черкаській області за рахунок коштів
спеціального фонду на загальну суму 376,4 тис. грн
проведено поточний ремонт у 7 приміщеннях — Ва'
тутінського міського, Жашківського, Звенигород'
ського, Черкаського районних та Уманського
міськрайонного судів, Придніпровського й Соснів'
ського райсудів міста Черкаси.
ТУ ДСА в м. Києві, співпрацюючи з органами
виконавчої влади міста, вирішує питання стосовно
відведення вільних земельних ділянок для будів'
ництва нових приміщень судів. Так, для зведення
новобудови Солом'янського районного суду столи'
ці укладено угоду на виготовлення передпроектних
пропозицій щодо зміни цільового призначення
запропонованої земельної ділянки. Отримано згоду
Київського міського голови на відведення земельної
ділянки під спорудження будинку Шевченківсько'
го районного суду міста Києва. Триває й робота сто'
совно відведення земельної ділянки під будівниц'
тво Подільського районного суду столиці.
ТУ ДСА в місті Севастополі отримано держав'
ний акт на право постійного користування земель'
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ною ділянкою для проведення реконструкції будів'
лі під Будинок правосуддя в Балаклавському райо'
ні Севастополя. Триває робота щодо оформлення
державного акта на право постійного користування
земельною ділянкою, на якій розташована будівля
Гагарінського районного суду міста. За кошти міс'
цевого бюджету проведено капітальні ремонти в
приміщеннях Гагарінського і Ленінського районних
судів Севастополя.
Нагадаю, що за станом на 01.01.2010 року за'
гальна кількість приміщень судів, які задіяні для
здійснення правосуддя, становила 731, що на 7 при'
міщень більше, аніж станом на звітну дату 2009'го.
Зокрема, в Дніпропетровській області ця кількість
збільшилася на 2 приміщення, в Донецькій, Львів'
ській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харків'
ській, Хмельницькій областях та місті Києві — на 1,
а в Полтавській та Запорізькій областях вона змен'
шилася, відповідно, на 2 та 1 приміщення.
За даними ТУ ДСА, на звітний період загаль'
на площа приміщень судів складає 555804,41 кв. м,
що на 10752,42 кв. м більше, ніж за станом на звіт'
ну дату 2009 року. У Донецькій області площа
приміщень судів збільшилася на 5810,76 кв. м, у
Дніпропетровській — на 1287,5. Відповідно збіль'
шилась і кількість квадратних метрів загальної
площі приміщень судів, що припадає на одного
суддю — із 116,5 до 117,94 кв. м. Найкраща ситуа'
ція склалася в Кіровоградській — 146,2 кв. м. та
Івано'Франківській областях — 145,3 кв. м. на од'
ного суддю, а найгірша в місті Києві — 70 кв. м. на
одного суддю.
На жаль, за станом на 01.01.2010 р. із 666 місце'
вих загальних судів лише 94 суди (14,3 відсотка від
їх загальної кількості) мають приміщення, які від'
повідають вимогам щодо здійснення правосуддя. Це
всього на 3 приміщення більше, ніж у минулому ро'
ці. Решта приміщень судів потребують реконструк'
ції або добудови.
Найкращий показник забезпечення судів при'
міщеннями, що відповідають вимогам щодо здій'
снення правосуддя, мають Рівненська область
38,9% (7 судів з 18), Миколаївська — 29,2% (7 з 24),
Чернівецька — 28,6 % (4 з 14), Херсонська — 27,3%
(6 з 22), Черкаська — 26,1 % (6 з 23), Чернігівська —
25,0% (6 з 24). Водночас протягом 2009 року жоден
із судів у Харківській області, містах Києві та Севас'
тополі не був забезпечений належним приміщен'
ням.

Забезпечення безпеки суддів
та охорони приміщень судів
За станом на 1 січня 2010 року спеціальним під'
розділом судової міліції "Грифон" (далі — СПСМ
"Грифон") охороняється 397 приміщень судів, тобто
54,3 відсотка від загальної кількості приміщень су'
дів, які задіяні для здійснення правосуддя, з них ці'
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лодобово — 161 приміщення, тобто лише 22 відсот'
ки від загальної кількості.
Стовідсотково СПСМ "Грифон" охороняються
приміщення судів Івано'Франківської (17 примі'
щень всього/6 цілодобово), Рівненської (18/3),
Тернопільської (17/4), Чернівецької (14\6) облас'
тей та міста Севастополя (4/3).
Найменші показники в — Полтавській —
СПСМ "Грифон" здійснює охорону приміщень ли'
ше у 8 місцевих загальних судах із 31, тобто 23,5 %,
Миколаївській — 7 із 24 (29 %), Житомирській — 8
із 26 (30 %).
Пов`язано це, в першу чергу, з недостатнім фі'
нансуванням, невідповідністю окремих приміщень
судів вимогам спільного наказу МВС України та
ДСА України від 06.09.04 № 1003 дск/149 "Про зат'
вердження Інструкції про порядок організації під'
тримки громадського порядку в суді, запобігання
проявам неповаги до суду, а також охорони примі'
щень суду" та недоукомплектованістю особового
складу батальйону. Актуальним залишається й пи'
тання щодо збільшення штатної чисельності праців'
ників СБСМ "Грифон" та звільнення їх від вико'
нання невластивих їм функцій по охороні інших
об'єктів.
Ряд ТУ ДСА пропонує вирішити питання забез'
печення належної безпеки в приміщеннях судів
шляхом введення штатних одиниць нічних сторо'
жів за рахунок економії заробітної плати вакантних
посад суддів.
За станом на 01.01.2010 року:
1. Кількість приміщень судів, обладнаних охо'
ронною сигналізацією — 620 (84,8 %). Стовідсотко'
во обладнані суди Івано'Франківської, Луганської,
Херсонської, Чернівецької областей та міста Севас'
тополя, а найменше — Київської (56,3 %) та Донець'
кої (60,7 %) областей.
2. Кількість приміщень судів, обладнаних про'
типожежною сигналізацією в робочому стані — 228
(31 %). Стовідсотково обладнані лише суди Черні'
вецької області. Зовсім необладнані суди Полтав'
ської, Херсонської областей та міста Севастополя.
3. Кількість судів, в яких встановлено стаціонар'
ні металодетектори, — 291 (39,8 %). Стовідсотково
забезпечені суди Івано'Франківської області та міс'
та Севастополя, а в Тернопільській області метало'
детектори не встановлені в жодному суді.
Відповідно до рішення Дніпропетровської обл'
ради №507'18/V від 29.01.2006 року "Про обласний
бюджет на 2009 рік" та виконання заходів Регіо'
нальної програми "Організаційного забезпечення
діяльності судів Дніпропетровської області на 2006'
2010 рр.", у вересні 2009 року було виділено 200 тис.
грн, які використані ТУ ДСА в Дніпропетровській
області на закупівлю та встановлення системи без'
дротової тривожної сигналізації в усіх залах судо'
вих засідань 50 приміщень судів, тобто в 100 % при'

міщень судів, в яких розташовуються зали судових
засідань.
У зв'язку з відсутністю фінансування ТУ ДСА
в Львівській області з 1 липня 2009 року розірвано
угоди з Державною службою охорони при ГУ
МВС України області на охорону приміщень 16
судів, в яких було встановлено централізоване
спостереження. На даний час приміщення судів
взято під охорону РВ УМВС України шляхом
встановлення системи тривожних кнопок. Вони
задіяні на лінію телефонного зв'язку чергових час'
тин РВ УМВС України у Львівській області з го'
лосовим повідомленням по автододзвону в чергову
частину.
Гострим залишається й питання обладнання в
судах конвойних приміщень, оскільки підрозділами
органів внутрішніх справ надсилаються поперед'
ження про недоставку підсудних в судове засідання
в разі невиконання вимог до цих приміщень.

Соціальнопобутове
забезпечення суддів
Забезпечення суддів житлом у шестимісячний
термін і надалі залишається одним із проблемних
питань соціального захисту суддів, особливо з огля'
ду на припинення фінансування програми забезпе'
чення суддів житлом у зв'язку з фінансовою кри'
зою. За станом на 01.01.2010 року кількість суддів,
які перебувають на квартирному обліку, становить
678 осіб. Регіональними програмами протягом звіт'
ного періоду передбачено надання житла 92 суддям,
натомість надано лише 45: у Донецькій області — 9
суддям, в місті Києві — 7, в Київській області — 6, в
Одеській та Харківській областях — по 5 суддів от'
римали житло, в Дніпропетровській та Івано'Фран'
ківській — по 3, в АР Крим та Миколаївській облас'
ті — по 2, в Луганській, Тернопільській та Херсон'
ській областях — по 1. Поліпшення житлових умов
передбачено 13 суддям. З них поліпшено 4 — 2 суд'
дям у Херсонській області та 2 у місті Києві.
У 2009 р. ТУ ДСА в місті Києві отримано зго'
ду Київського міського голови (від 23.07.2009 року
№ Д'4486) на розроблення документації із земле'
устрою по вул. Севастопольська, 14 для будівниц'
тва житлового будинку для суддів та працівників
апарату судів столиці. В даний час ведеться робота
по отриманню дозволу на відведення земельної ді'
лянки.

Кадрове забезпечення
Через недостатнє фінансування не всі судді та
працівники апарату судів мають можливість для
проходження навчання. Основним чинником, який
обумовив неможливість підвищення кваліфікації
суддів та працівників апарату, є відсутність коштів
на оплату відряджень, а також зменшення в 2009 ро'
ці розміру заробітної плати суддів та працівників
апарату судів, що унеможливлювало участь слуха'
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чів у навчальних курсах за власний рахунок із по'
дальшим погашенням заборгованості.
Проблемним є й питання звільнення суддів у
відставку при досягненні 65'річного віку та за ста'
ном здоров'я, оскільки саме ця процедура займає
чимало часу, вимагає проходження багатьох не'
виправдано "необхідних" інстанцій. Так, суддя Ви'
ноградівського районного суду Закарпатської об'
ласті П.О. Назаров 26.01.2009 р. подав на адресу
Верховної Ради заяву про звільнення у відставку
відповідно до п. 9 ч. 5 ст. 126 Конституції України та
ст. 43 Закону "Про статус суддів". А 25 травня того
ж року йому виповнилося 65 років і з 26.05.2009 р.
до 08.10.2009 р. він не відправляв правосуддя, але,
при тому, отримував заробітну плату. І такі прикла'
ди непоодинокі. Тому складна процедура звільнен'
ня суддів у відставку при досягненні 65'річного віку
та за станом здоров'я потребує негайного вирішення
(спрощення) на законодавчому рівні.
Процедура першого призначення на посаду суд'
ді з моменту рекомендації кваліфікаційною комі'
сією до видання Указу Президента України триває
в часі від 6 до 10 місяців, іноді — до одного року, що,
звісно, збільшує навантаження на інших працюю'
чих суддів. Інша проблема, що стосується кадрових
питань. Так, за даними ТУ ДСА в Івано'Франків'
ській області у двох суддів місцевих судів закінчив'
ся термін повноважень відповідно 04.08.2008 та
20.12.2008 рр. Обидва вони рекомендовані Вищою
кваліфікаційною комісією суддів України для об'
рання на посади безстроково, однак до цього часу їх
документи перебувають у профільному комітеті
Верховної Ради України.
Загалом у 2009 році ТУ ДСА було підготовлено
284 матеріалів щодо призначення на посаду судді
вперше. Із них ДСАУ до ТУ ДСА було повернуто 32
матеріали, Секретаріатом Президента України на
доопрацювання — 60. При підготовці 268 матеріалів
щодо обрання суддів безстроково 52 рази були по'
рушені строки подання документів до ДСА Украї'
ни.
Назву ще декілька проблем, які стосуються кад'
рових питань. Враховуючи той факт, що служба су'
дових розпорядників є дієвим підрозділом по за'
безпеченню належного порядку в судовому засі'
данні, є потреба запровадження в судах додаткових
посад старших судових розпорядників та судових
розпорядників. А зважаючи на значне підвищення
навантаження, а також на збільшення складу суддів
місцевих загальних судів, виникає необхідність у
забезпеченні відповідною кількістю працівників
апарату суду для належного відправлення право'
суддя. Загальна кількість судів, які потребують
збільшення чисельності працівників апарату, скла'
дає 450 (67,6 %) — на 1462 штатні одиниці (7 %) від'
повідно до обґрунтованих пропозицій.
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Окрім того, протягом останніх років зберігаєть'
ся незмінна тенденція зростання надходження до
місцевих загальних судів усіх категорій справ та ма'
теріалів, у зв'язку з чим ряд ТУ ДСА пропонує ввес'
ти у судах посаду архіваріуса.
Продовжуючи цю тему, зазначу, що ТУ ДСА
протягом трьох кварталів 2009 року здійснено пе'
ревірки стану організації роботи з кадрами та ве'
дення кадрового діловодства в 224 судах із виїз'
дом на місце. В ході проведених перевірок праців'
никам апарату судів вказано на недоліки та пору'
шення в організації даної роботи й ведення кадро'
вого діловодства, надано терміни для усунення не'
доліків, а незначні упущення працівниками місце'
вих судів усунуто під час перевірки. Так, під час
перевірки Підгаєцького районного суду Терно'
пільської області працівниками ТУ ДСА в області
виявлено порушення своїх службових обов'язків
помічником судді І.Т. Манюком, який від імені су'
ду виносив рішення та видавав їх громадянам. За
результатами перевірки підготовлено відповідну
довідку, яку адресовано органам внутрішніх справ
та в. о. голови Підгаєцького районного суду, щодо
І.Т. Манюка порушено кримінальну справу, керів'
нику апарату винесено догану, а старшого секрета'
ря суду переведено на посаду секретаря судового
засідання.
Із метою недопущення подібного, необхідно чіт'
ко визначити на законодавчому рівні повноваження
ДСА щодо проведення перевірок стану ведення ді'
ловодства та інших питань, оскільки іноді неможли'
во провести перевірку фактів, викладених у скаргах
громадян, позаяк суди трактують таку перевірку, як
втручання у процесуальні дії судді. Тим часом пору'
шення не усуваються, бо негативні висновки переві'
рок не мають ніякого значення для голів судів. Від'
сутній механізм та законні підстави для відпові'
дальності працівників апарату судів, що допускають
порушення.
ТУ ДСА в місті Києві пропонує ініціювати
притягнення до дисциплінарної відповідальності
працівників апарату судів у разі виявлення пору'
шень вимог Інструкції з діловодства в місцевому
загальному суді, при цьому чітко передбачити по'
рядок виявлення та фіксації таких порушень — пе'
ревірки, протоколи тощо. Враховуючи наванта'
ження, ТУ ДСА в Івано'Франківській області про'
понує ввести в практику залучення працівників
юридичного управління ДСА України для пред'
ставлення інтересів ТУ ДСА в судах міста Києва,
що дасть змогу оперативніше реагувати на прийня'
ті рішення по справах.
Наостанок зазначу, що попри всі наявні пробле'
ми, зокрема фінансові, Державна судова адміністра'
ція робить і робитиме надалі все можливе для своє'
часного й належного забезпечення судів України.
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ЧИ МОЖЕ НОРМАТИВНО
ПРАВОВИЙ АКТ КАБІНЕТУ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ЗУПИНИТИ ДІЮ ЗАКОНУ?

На сьогодні основні засади матеріального забезпечення суддів визначені відповідно до
статті 44 Закону України "Про статус суддів". Згідно з частиною першою зазначеної
статті встановлено, що заробітна плата суддів складається з посадового окладу, пре&
мій, доплат за кваліфікаційні класи, надбавок за вислугу років та інших надбавок. Тобто
закон лише встановлює структуру виплат, з яких складається заробітна плата. Кон&
кретні ж розміри таких виплат, у тому числі посадових окладів суддів, установлюють&
ся підзаконними нормативними актами.
У вересні 2005 року була прийнята постано'
ва Кабінету Міністрів України № 865 "Про оп'
лату праці суддів", відповідно до якої нові поса'
дові оклади визначені не в абсолютних величи'
нах, а в коефіцієнтах до мінімальної заробітної
плати. Також у цей час уряд приймає ще декіль'
ка постанов щодо оплати праці керівників дер'
жави та органів влади, де також передбачає роз'
рахунок їх посадових окладів від мінімальної
заробітної плати.
Стаття 3 Закону України "Про оплату пра'
ці" говорить про те, що мінімальна заробітна
плата є державною соціальною гарантією. Тоб'
то підвищення її розміру повинно підтримувати
вже досягнутий рівень життя. Однак у грудні
2005 року уряд приймає постанову № 1243 "Пи'
тання оплати праці вищих посадових осіб Ук'
раїни, окремих керівних працівників органів
державної влади і органів місцевого самовряду'
вання та судів", відповідно до якої відбувається
фіксування розміру мінімальної заробітної пла'
ти для високопосадовців та суддів на рівні 332
гривень (мінімальна заробітна плата за станом
на 01.09.2005 р.). Внаслідок чого постанову
КМУ від 03.09.2005 р. № 865 доповнено пун'

ктом 41 такого змісту: "Установити, що розміри
посадових окладів, передбачених цією постано'
вою, встановлюються виходячи з розміру міні'
мальної заробітної плати 332 гривні і в подальшо'
му при підвищенні мінімальної заробітної плати
їх перерахунок не провадиться" (зміни внесені
згідно з постановою КМУ від 31.12.2005 р.
№ 1310).
При цьому було проігноровано той факт, що
відповідно до статті 11 Закону України "Про
статус суддів" матеріальне й соціальне забезпе'
чення суддів виступає однією з гарантій їх неза'
лежності, які не можуть бути скасовані чи зни'
жені іншими нормативними актами, а відповід'
но до статті 126 Конституції України незалеж'
ність і недоторканність суддів гарантуються
Конституцією і законами України.
19 березня 2007 року Печерським районним
судом м. Києва було винесено рішення в адмі'
ністративній справі за позовом О.О. Одинака
до Держави Україна та Кабінету Міністрів Ук'
раїни. Однією із вимог вказаного позову було
визнання протиправними окремих положень
постанови Кабінету Міністрів України від
31.12.2005 р. № 1310 "Про внесення змін до пос'
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танови Кабінету Міністрів України від 3 верес'
ня 2005 року № 865". Зазначена вимога судом
була задоволена. Відповідно до ухвал Київсько'
го апеляційного адміністративного суду від
03.12.2007 р. та Вищого адміністративного суду
України від 29.10.2009 р. вказане судове рішен'
ня в частині скасування пункту 41 постанови
Кабінету Міністрів України від 03.09.2005 р.
№ 865 залишено без змін.
21 травня 2008 року окружним адміністра'
тивним судом м. Києва винесено рішення у
справі за позовом до КМУ, відповідно до якого
визнано незаконними постанову Кабінету Мі'
ністрів України від 21.12.2005 р. № 1243 "Пи'
тання оплати праці вищих посадових осіб Ук'
раїни, окремих керівних працівників органів
державної влади і органів місцевого самовря'
дування та суддів" щодо встановлення розміру
посадового окладу суддів; пункт 4'1 постанови
Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 р.
№ 1310 "Про внесення змін до постанови Кабі'
нету Міністрів України від 3 вересня 2005 р.
№ 865" та пункт 4'1 постанови Кабінету Мініс'
трів України від 03.09.2005 р. № 865 "Про опла'
ту праці та щомісячне грошове утримання суд'
дів". Зазначена постанова набрала чинності
19.08.2009'го, оскільки залишена в силі ухва'
лою Київського апеляційного адміністративно'
го суду.
На сьогодні постає закономірне питання
щодо виконання вказаних судових рішень. Як
уже зазначалося, судові рішення окружного ад'
міністративного суду м. Києва від 21.05.2008 р.
та Печерського районного суду м. Києва від
19.03.2007 р. винесені у справах за позовами до
Кабінету Міністрів України. Відповідно до

статті 117 Конституції України та статті 52 За'
кону "Про Кабінет Міністрів України" прий'
няття постанов Кабінету Міністрів є його вик'
лючною компетенцією. Державна судова адмі'
ністрація України, як орган виконавчої влади,
діє лише в межах повноважень, визначених За'
коном "Про судоустрій України", зокрема його
статтями 119 та 126, а також Положенням про
Державну судову адміністрацію України, зат'
вердженим постановою Кабінету Міністрів Ук'
раїни від 14.01.2009 р. № 14.
Так, у 2008 році ДСА України було розроб'
лено проект постанови Кабінету Міністрів Ук'
раїни щодо скасування обмеження при обчис'
ленні посадових окладів суддів виходячи із мі'
німальної заробітної плати 332 гривні. Відпо'
відно до Регламенту Кабінету Міністрів Украї'
ни, затвердженого постановою КМУ від
18.07.2007 р. № 950, зазначений проект у жов'
тні 2008'го був надісланий на погодження до
відповідних органів, а саме: Міністерства фі'
нансів, Міністерства праці та соціальної політи'
ки та Міністерства економіки. Жодним із вказа'
них міністерств проект постанови не підтрима'
но.
На сьогодні ДСА України ще раз підготов'
лено проект змін до постанов КМУ від
03.09.2005 р. № 865 та від 21.12.2005 р. № 1243.
Додамо, що позитивне вирішення цього питан'
ня потребуватиме додаткового фінансування з
державного бюджету в сумі 2987,1 млн грн (на 9
місяців 2010 року). На сьогодні, коли всі дер'
жавні механізми разбалансовані, а фінансового
ресурсу не вистачає, розв'язання даного питан'
ня залишається однією з найскладніших та най'
гостріших проблем.

КОРОТКО

ОДЕСЬКИМ СУДДЯМ СТАЛО ЛЕГШЕ
Як розповіла на прес&конференції начальник територіального управління Державної
судової адміністрації в Одеській області Лариса Єршова, протягом 2009 року до
Апеляційного (по першій інстанції) та місцевих судів Одеської області надійшло 286 973
справи та матеріали, що на 54,77% менше, ніж у 2008 році (634 463). Таке значне
зменшення кількості справ і матеріалів пов'язане зі змінами, внесеними наприкінці 2008
року до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Така ж тенденція спостерігається і по всій Ук'
раїні: 2009 р. — 1,6 млн справ і матеріалів, 2008 р. —
6,6 млн. У 2009 році справ по адміністративних
правопорушеннях — 97 346, у той час як у 2008 —
474 904. Місцеві та апеляційні суди розглянули
282 301 справ і матеріалів (2008 р. — 627 666). Се'
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редньомісячне навантаження на одного суддю міс'
цевого загального суду становить близько 95 справ
і матеріалів (2008 р. — понад 215).
Найбільше навантаження на одного суддю в
Іллічівському міському суді — понад 135, наймен'
ше — у Теплодарському міському суді — 23.
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Михайло ЦУРКАН,
заступник Голови Вищого
адміністративного суду України

Володимир ПЕРЕПЕЛЮК,
радник Голови Вищого
адміністративного суду України

Результатом здійснення правосуддя, тобто наслідком встановлених у справі обста&
вин, є ухвалений відповідно до норм матеріального та процесуального права акт — судове
рішення. Пленум Верховного Суду України в постанові від 29 грудня 1976 р. № 11 "Про су&
дове рішення" зазначив, що судове рішення є найважливішим актом правосуддя, поклика&
ним забезпечити захист гарантованих Конституцією України прав і свобод людини, пра&
вопорядку та здійснення проголошеного Конституцією принципу верховенства права [1].
У законодавстві термін "судове рішення" не виз'
начений. За змістом частини 5 статті 124 та частини
З статті 129 Конституції України поняття "судове рі
шення" та "рішення суду" вжиті як синоніми й визна'
чають загальну назву акта застосування права судом.
Узагальнюючий підхід до визначення цих термінів
збережено і в пункті 7 частини 1 статті 7, пункті 12
частини 1 статті 3 Кодексу адміністративного судо'
чинства України (далі — КАС). Поряд із цим, на від'
міну від Цивільного процесуального та Господар'
ського процесуального кодексів, КАС містить визна'
чення видів судового рішення (стаття 158). У ньому
розкриті поняття постанови та ухвали (пункти 13, 14
частини 1 статті 3), що дає змогу вести мову про різ'
новиди судових рішень, залежно від форми, способу

прийняття, за обсягом вирішених у них питань, юри'
дичними наслідками тощо.
Оскільки судове рішення — це правовий (право'
застосовний) персоніфікований акт, прийнятий су'
дом на основі нормативно'правових актів, який має
разовий характер та є обов'язковим до виконання, то
законодавець визначив низку вимог, яким повинні
відповідати рішення.
При складанні судового рішення необхідно
дотримуватися загальних вимог, що висуваються до
форми правових, у тому числі судових актів. Ці ви'
моги традиційно іменуються правилами юридичної
техніки та розподілені на такі групи: а) правові вимо'
ги; б) логічні вимоги; в) структурно'композиційні
вимоги; г) мовностилістичні вимоги [2]. У судовій
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практиці зустрічаються приклади як вдалого засто'
сування судами вимог кожної із наведених груп, так і
їхнього ігнорування.

—”ƒŒ◊»Õ—“¬Œ

Щодо дотримання правових вимог
Основними є вимоги про законність та обґрун
тованість судового рішення. Вимоги щодо законнос'
ті та обґрунтованості рішень суду містилися і в Ци'
вільному процесуальному кодексі 1963 р. (стаття
202), за правилами якого розглядалися справи, що
виникали з адміністративно'правових відносин.
Проте з прийняттям КАС поняття "законність" та
"обґрунтованість" набули законодавчого визначення.
Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до
норм матеріального права при дотриманні норм про'
цесуального права, а обґрунтованим може визнавати'
ся лише рішення, ухвалене на підставі повно й усе'
бічно з'ясованих обставин в адміністративній справі,
підтверджених тими доказами, які були досліджені в
судовому засіданні (стаття 159 КАС).
Розкриваючи поняття законності рішення, необ'
хідно виходити з того, що суди, виконавши вимоги
процесуального законодавства, постановляють рі'
шення не лише на підставі закону, що регулює спірні
правовідносини, подібні правовідносини (аналогія
закону), або за відсутності такого закону — на підста'
ві конституційних принципів і загальних засад права
(аналогія права), а й керуються принципом верхо'
венства права, з урахуванням судової практики Єв'
ропейського суду з прав людини.
Концепція справедливого судового розгляду, яку
сповідує Європейський суд з прав людини, передба'
чає право на обґрунтоване судове рішення, оскільки
просте посилання на положення законодавства не
може вважатися таким обґрунтуванням. Зокрема, в
справі Хаджианастасіу проти Греції Суд зауважив,
що договірні держави користуються повною свобо'
дою у виборі належних засобів для забезпечення від'
повідності їхніх судових систем вимогам ст. 6 Євро'
пейської конвенції про захист прав людини та осно'
воположних свобод. Національні суди повинні, од'
нак, наводити з достатньою чіткістю підстави, на
яких ґрунтується їхнє рішення. Саме це, зокрема, ро'
бить можливим для обвинуваченого ефективно ви'
користати власне право на апеляцію [3].
Особливо старанно слід обґрунтовувати рішен'
ня, прийняті судом в результаті виходу за межі по'
зовних вимог. Принцип офіційності дозволяє суду
вийти за межі позовних вимог, якщо це необхідно
для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін
чи третіх осіб (частина 2 статті 11 КАС). Закон не
розкриває зміст цього повноваження суду. Букваль'
не тлумачення терміну "позовна вимога", що вико'
ристаний у статтях 11 та 105 КАС, обмежує його
зміст лише предметом позову, тобто певним прохан'
ням позивача щодо способу вирішення спору по суті.
Проте стаття 51 (права та обов'язки сторін) та стаття
137 КАС (зміна позовних вимог) допускає розшире'
не тлумачення цього терміну та можливість охоплен'
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ня ним як предмету, так і підстав позову. Закон не
тільки не обмежує суд колом обставин, які заявлені
як підстава позову, але й зобов'язує його вийти за ме'
жі цього кола і дослідити всі обставини, що мали зна'
чення при вчиненні відповідачем дії (бездіяльності)
чи прийнятті рішення (частина 3 статті 2 КАС). Та'
ким чином, частина 2 статті 11 КАС передбачає пра'
во суду вийти за межі предмету позову, оскільки йо'
го право (і обов'язок) на вихід за межі підстав позову
і так передбачене частиною 3 статті 2 цього Кодексу.
Отже, якщо суд вийде за межі предмету позову, то в
описовій частині постанови він має зафіксувати факт
виходу і його зміст, а в мотивувальній частині — на'
вести обставини, якими він доводитиме правомір'
ність такого кроку.
Нерідко суди включають до описової частини рі'
шення також іншу інформацію про дії учасників про'
цесу та рішення суду, що були вчинені на стадіях, які
передували судовому засіданню, про дії учасників
процесу та рішення суду, що були вчинені під час су'
дового розгляду (наприклад, факт відкриття провад'
ження, призначення попереднього судового засідан'
ня, залучення до справи третіх осіб, призначення су'
дового засідання, оголошення перерв у судовому за'
сіданні [4], надходження та зміст заяви сторони про
підтвердження повноважень представника тощо). На
нашу думку, ці відомості є зайвими в тексті постано'
ви. Як уже було зазначено, вона є результатом судо'
вого розгляду, а не формою фіксації його перебігу. На
момент ухвалення постанови усі згадані факти вже
зафіксовані або в ухвалах суду, або в журналі судово'
го засідання та спеціальному носії інформації.
Проте в постанові суду слід відобразити факт її
ухвалення на попередньому судовому засіданні, як'
що заява відповідача про визнання позову надійшла
саме на цій стадії провадження справи [5].
При прийнятті постанови суд, за наявності під'
став, вирішує питання про допуск її негайного вико'
нання (пункт 6 частини 1 статті 161 КАС). Зауважи'
мо, що в даному приписі йдеться лише про підстави,
які, безумовно, тягнуть за собою негайне виконання
(частина 1 статті 256 КАС). Із решти підстав, що пе'
редбачені частиною другою статті 256 КАС, негайне
виконання може бути допущене ухвалою суду. У су'
довій практиці при позитивному вирішенні цього пи'
тання в резолютивній частині рішення зазвичай зус'
трічаємо таке формулювання: "Допустити негайне
виконання даного судового рішення" [6]. Якщо всі чи
деякі позовні вимоги задоволено, то суд у резолютив'
ній частині рішення має зазначити, до якої вимоги
(вимог) допускається негайне виконання [7].
Інколи питання про допуск негайного виконання
суд вирішує постановою, хоча КАС вимагає у відпо'
відному випадку постановлення ухвали. Так, Орджо'
нікідзевський районний суд м. Харкова постановою
допустив негайне виконання свого висновку щодо
вимоги Орджонікідзевського РВ ГУМВС України в
Харківській області до громадянина Республіки
Азербайджан ОСОБА_1 про примусове видворення

ì¬≥ÒÌËÍ ƒÂÊ‡‚ÌÓø ÒÛ‰Ó‚Óø ‡‰Ï≥Ì≥ÒÚ‡ˆ≥ø ”Í‡øÌËî, e-mail: Uvu@yurincom.kiev.ua

його з України [8]. Слід визнати, що сам же Кодекс
підштовхує суд до такого процесуального порушен'
ня. Негайне виконання вимоги, зокрема про приму'
сове видворення з України, допущене ухвалою, як то'
го й вимагає КАС, може бути реалізоване лише після
набрання нею законної сили (тобто за наявності обс'
тавин, пов'язаних із її оскарженням — ст. 254 КАС).
У такому випадку не забезпечується основне призна'
чення ухвали — негайність виконання.
Якщо наведена процесуальна помилка стане під'
ставою для апеляційного оскарження постанови, яке
рішення має ухвалити суд апеляційного інстанції?
На нашу думку, в разі правильного по суті вирішен'
ня питання про негайне виконання має бути ухвале'
на постанова про зміну оскарженої постанови шля'
хом вилучення висновку з цього питання та одночас'
но постановлена ухвала про допуск (відмову в допус'
ку) негайного виконання постанови. Якщо висновок
суду першої інстанції зі згаданого питання є помил'
ковим, то суд апеляційної інстанції має скасувати ос'
каржену постанову у відповідній частині.
Допускаючи негайне виконання, окремі суди в
резолютивній частині постанови одночасно вирішу'
ють питання про видачу виконавчого листа [9]. Та'
кий підхід порушує як процедуру вирішення цього
питання, так і диспозитивне право сторони (третьої
особи) на ініціювання примусового виконання рі'
шення суду. Стаття 258 КАС передбачає, що вико'
навчий лист видається лише за заявою особи, на ко'
ристь якої ухвалено судове рішення; власна ініціати'
ва суду не може бути приводом для розгляду цього
питання. Наведене положення відображає одну із ви'
мог принципу диспозитивності: за загальним прави'
лом процесуальна діяльність суду (процес у цілому
чи окрема група дій) розпочинається лише за ініціа'
тивою заінтересованої особи. До того ж, висновок су'
ду щодо видачі виконавчого листа є зайвим з огляду
на системні зв'язки між структурними елементами
постанови. Висновки суду з цього питання, викладе'
ні в резолютивній частині, не мають своїх засновків
(підстав та приводів його розгляду), які були б зафік'
совані в попередніх частинах постанови. Висновки
суду мають відповідати позовним вимогам, відобра'
женим у вступній частині постанови. В той же час,
питання про видачу виконавчого листа до позовних
вимог не відноситься.
Окремі суди свої висновки щодо негайного вико'
нання постанови викладають не в резолютивній, а в
мотивувальній частині [10]. На це необхідно заува'
жити, що допуск негайного виконання є індивідуаль'
ним правовим приписом, що адресується сторонам
(третім особам), а тому його місце в резолютивній
частині.
Стаття 161 КАС визначає, що під час прийняття
постанови суд вирішує питання щодо наявності під'
став для допуску негайного виконання судового рі'
шення. Буквальне тлумачення цього припису при'
пускає, що в резолютивній частині рішення відповідь
на це питання викладається незалежно від того, чи є

вона позитивною, а чи негативною. Очевидно, вихо'
дячи саме із таких міркувань окремі суди закріплю'
ють у резолютивній частині постанови негативну від'
повідь і формулюють її, зокрема, таким чином: "У до
пущенні негайного виконання рішення суду — відмови
ти" [11]. У наведений спосіб суд дав свій висновок
щодо клопотання позивача про допуск негайного ви'
конання. На нашу думку, за загальним правилом у
постанові немає сенсу викладати негативну відпо'
відь, оскільки вона не є індивідуальним правовим
приписом і не може бути виконана. Суду достатньо в
мотивувальній частині постанови викласти свої до'
води про відсутність підстав для її негайного вико'
нання. Проте, в разі заявлення клопотання про до'
пуск до негайного виконання, суд, як виняток, зак'
ріплює негативний висновок із цього питання в резо'
лютивній частині постанови.
До "інших правових наслідків ухваленого рішен'
ня" також слід віднести припис суду щодо порядку та
строків його виконання. Так, у справі за позовом Ко'
вельської міжрайонної державної податкової інспек'
ції до Сільськогосподарського виробничого коопера'
тиву "В" про стягнення 28995,89 грн з активів суд по'
зов задовольнив і визначив такі порядок і строки ви'
конання постанови: "Виконання рішення розстрочи
ти за слідуючим графіком: — червень 2006 р. — 2000
грн; — липень 2006 р. — 5000 грн; — серпень 2006 р. —
10000 грн.; — вересень 2006 р. — 11995 грн" [12]. Час'
тина 1 статті 257 КАС передбачає, що спосіб, порядок
та строки виконання визначаються судом у разі необ'
хідності. Очевидно, така необхідність присутня, коли
закон не врегулював ці питання, або ж передав їх ви'
рішення на розсуд суду. Інколи суди не визначають
строк для добровільного виконання постанови, що не
сприяє якнайшвидшому поновленню порушених
прав позивача (третьої особи). Наприклад, у справі за
позовом фізичної особи до митниці суд поклав на
відповідача такий обов'язок: "…прийняти рішення про
визначення коду товару за кодом УКТЗЕД 8704 та про
вести митне оформлення автомобіля марки "Ford"2005
року випуску, кузов №1FTPX14515FB65324, об'єм 5400
см. куб. за кодом УКТЗЕД №8704313900" [13]. При
цьому не було встановлено строк виконання поста'
нови, хоча Митний кодекс України його також не
визначив. Отже, його відсутність як у постанові су'
ду, так і в законі, є передумовою для затягування в
поновленні прав позивача. Тому судам варто у всіх
постановах про присудження, які передбачають
добровільність виконання, визначати строк такого
виконання, за винятком випадків, коли він закріп'
лений у законі.
Судове рішення має бути категоричним, тобто
повинне дати таку відповідь на позовні вимоги, яка б
зняла невизначеність у взаємовідносинах між сторо'
нами спору [14]. Це завдання забезпечується, зокре'
ма, шляхом закріплення в резолютивній частині пос'
танови ясного й однозначного за формулюванням
способу її виконання. Інколи суд свідомий того, що
через об'єктивні чи суб'єктивні причини визначений
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ним спосіб виконання може й не привести до реаль'
ного поновлення прав позивача. В такому випадку
рекомендується, поряд із основним способом вико'
нання, передбачати факультативний, що застосову'
ватиметься, якщо основний не спрацює. В адмініс'
тративному судочинстві ще не склалася практика
закріплення в постанові суду одночасно декількох
способів її виконання. Проте існують непоодинокі
приклади фіксації основного та факультативного
способів захисту права, що пов'язані із наданням по'
зивачу певного матеріального блага (квартири [15],
путівки на оздоровлення [16]) або грошових коштів
як компенсації його вартості. В ідеалі резолютивна
частина рішення має містити вичерпні й остаточні
відповіді на всі вимоги, розглянуті судом, тобто лікві'
дувати існуючий між сторонами адміністративний
спір.
Якщо суд залучив до справи оригінали письмо'
вих доказів, речові докази, то перед ним постає пи'
тання про порядок їх повернення. Частина 4 статті 79
та частина 3 статті 80 КАС передбачає, що ці докази
повертаються судом після їх дослідження, або після
набрання законної сили судовим рішенням у справі
за клопотанням осіб, які їх надали. Наведене поло'
ження дозволяє стверджувати, що питання про долю
оригіналів письмових доказів не слід вирішувати в
постанові; воно підлягає вирішенню в ухвалі, яка
постановляється, або до прийняття завершального
рішення у справі, або після набрання ним законної
сили. Це ж правило застосовується до порядку по'
вернення тих письмових чи речових доказів, які були
тимчасово вилучені на підставі статті 271 КАС.

Дотримання логічних вимог
Мові юридичних документів властива послідов'
ність та логічність викладу. Текст документу має ві'
дображати причинно'наслідкові зв'язки в межах ре'
чення чи в повному тексті. Зокрема, мотивувальна
частина рішення має відповідати його резолютивній
частині. Інколи суди не дотримуються цього правила,
що призводить до неясності постанови. Зокрема, в
одному із судових рішень знаходимо:
"За таких обставин, постанову суду першої інс
танції не можна визнати законною і обґрунтованою,
така постанова підлягає скасуванню з ухваленням но
вої про часткове задоволення позовних (виділено авт.
— М.Ц., В.П.) вимог ОСОБА_1. На підставі наведе
ного, керуючись ст.ст.13, 83, 100 Закону України "Про
пенсійне забезпечення", ст.ст. 198, 202, 205, 207 КАС
України, апеляційний суд —
ВИРІШИВ:
Апеляційну скаргу ОСОБА_1 — задовольнити
частково.
Постанову Борзнянського районного суду Черні
гівської області від 23 травня 2006 року — скасувати
(виділено авт. — М.Ц., В.П.).
Визнати неправомірними дії управління Пенсійно
го фонду України в Борзнянському районі Чернігівської
області щодо відмови в призначенні ОСОБА_1 пенсії
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за віком на пільгових умовах" [17]. Як видно із моти'
вувальної частини рішення, суд встановив підстави
для задоволення позовних вимог лише частково, од'
нак у резолютивній частині він зазначив тільки задо'
волені вимоги й не вказав, які ж позивні вимоги зали'
шено без задоволення.
Нелогічність судового рішення може виявитися
в невдалій аргументації, зокрема у використанні су'
дом неналежного доказу для обґрунтування своїх
висновків. Наприклад, у справі за позовом юридич'
ної особи до митниці про визнання недійсним рішен'
ня про визначення коду товару та талону відмови в
митному оформленні вантажу суд, при ухваленні рі'
шення, послався на відповідну довідку експерта. При
цьому не було взято до уваги, що в зазначеній довід'
ці чітко не вказувалося, під який код УКТ ЗЕД підпа'
дав товар, що перевозився позивачем. Наведене по'
рушення статті 70 КАС стало однією із підстав для
скасування судового рішення та направлення справи
на новий розгляд [18].
Логічні помилки можуть призвести до "неквалі'
фікованої розробки теми" [19], тобто обґрунтування
висновку про наявність певної обставини за допомо'
гою доказів, яких недостатньо для цього. Наприклад,
обставина правомірності проведення органом подат'
кової служби планової перевірки має підтверджува'
тися низкою фактів, зокрема надсиланням відповід'
ному платнику податків письмового повідомлення із
зазначенням дати початку та закінчення проведення
такої перевірки. Вирішуючи справу за позовом при'
ватного підприємця до державної податкової інспек'
ції про визнання протиправними рішень щодо засто'
сування штрафних санкцій, суд не з'ясував цей факт
і відмовив у задоволенні позову. Суд апеляційної інс'
танції виявив недоведеність такої обставини як пра'
вомірність податкової перевірки та ухвалив нову пос'
танову у справі — про задоволення позову [20].
Порушення судом законів логіки інколи одно'
часно є порушенням правових приписів. Зокрема, це
стосується висновків суду за результатами судового
розгляду чи перегляду судових рішень; постановлен'
ня одного висновку виключає можливість застосу'
вання інших, що передбачені КАС. Наприклад, суд за
результатами апеляційного перегляду не може одно'
часно змінити постанову суду першої інстанції та
скасувати її частково із ухваленням [21] нової поста'
нови. Ці два висновки виключають один одного, а їх
одночасна фіксація в постанові призводить до невиз'
наченості судового рішення, втрати ним категорич'
ності.
Судове рішення, зокрема, є законним та обґрун'
тованим лише в тому випадку, якщо висновки суду
ґрунтуються на логічних доводах. Нерідко суд обме'
жується лише вказівкою на докази, які, на його пере'
конання, є достатніми для підтвердження наявності
обставин у справі. Наприклад, визнавши рішення
місцевої ради протиправним, суд першої інстанції
послався на висновки та рекомендації постійних ко'
місій цієї ради як на докази такої протиправності.
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Проте він не навів жодних доводів на користь логіч'
ного зв'язку між цими доказами та обставиною про'
типравності оскарженого рішення. Наведена проце'
суальна помилка стала підставою для скасування рі'
шення суду першої інстанції [22].

Дотримання композиційних вимог
Не допускається перефразовувати текст право'
вої норми, неточно її відтворювати. Інколи із рішен'
ня не ясно, де наводиться правова норма, а де суд
дає своє тлумачення її змісту. Проте в більшості ви'
падків суди цілком чітко відділяють текст норми від
своїх висновків щодо її змісту, наприклад: "… Стат
тею 18 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування встановлено, що
страхові внески не включаються до складу податків,
інших обов'язкових платежів, що складають систе
му оподаткування. На ці внески не поширюється по
даткове законодавство. Законодавством не можуть
встановлюватись пільги із нарахування та сплати
страхових внесків чи звільнення від їх сплати
(текст норми — М.Ц., В.П.). Враховуючи вищевик
ладене та положення частини 1 статті 19 згадано
го закону, усі платники, незалежно від форм власнос
ті та господарювання, а також від вибраної систе
ми оподаткування, зобов'язані нараховувати на су
ми фактичних видатків на оплату праці працівників
та допомоги із тимчасової непрацездатності стра
хові внески в розмірі 32% та сплачувати їх у вста
новлені строки в повному обсязі [23] (тлумачення
норми — М.Ц., В.П.)"
Фактично йдеться про тлумачення судом норм
права, оскільки : "Завдяки діяльності суду норми
позитивного законодавства перетворюються у
"відкритий текст", до якого у процесі судового тлу'
мачення додаються та "позитивуються", тобто зак'
ріплюються судовим рішенням, доктринально'тео'
ретичні положення про критерії справедливості та
розумності права, правові традиційні цінності та
звичаї" [24].
Висновки про наявність чи відсутність обставин,
включених до предмету доказування, суд має фіксу'
вати в мотивувальній частині рішення. Резолютивна
частина не призначена для цього, в ній необхідно
викладати правові наслідки зафіксованих обставин.
Всупереч цьому правилу деякі суди закріплюють у
резолютивній частині рішення, наприклад, свій вис'
новок про нікчемність правочину, хоча ця обставина
є однією із підстав для застосування санкції (стягнен'
ня у доход держави всього, що одержане за зо'
бов'язанням), а не самою санкцією. Вищий адмініс'
тративний суд України у своїх рішеннях неодноразо'
во указував на цю помилку судів першої та апеляцій'
ної інстанцій [25].

Дотримання мовностилістичних
вимог
Правила юридичної техніки вимагають, щоб
термін, вжитий у судовому рішенні, відповідав то'
му змістові, який він має за законодавством Украї'

ни [26]. Інколи суди порушують цю вимогу стосов'
но термінів, закріплених у КАС. Так, суд першої
інстанції визнав необхідність негайного виконання
постанови і в резолютивній частині рішення виклав
свій висновок так: "Постанову звернути до негайно
го виконання" [27]. Термін "звернути до виконання"
вживається у частині 2 статті 256 КАС з метою поз'
начення відносин щодо вирішення питання про не'
гайне виконання, які можуть складатися після
прийняття постанови. Для позначення аналогічних
відносин, що складаються під час прийняття поста'
нови, пункт 6 частини 1 статті 161 КАС використо'
вує термін "допуск негайного виконання". Тому,
закріплюючи висновок про необхідність негайного
виконання постанови, суд у її резолютивній части'
ні повинен використовувати термін "допуск негай'
ного виконання".
Наука рекомендує, щоб термін, використаний
у судовому рішенні, чітко співвідносився із понят'
тям, яке він позначає [28]. Частина 1 статті 11 КАС
вводить поняття виходу суду за межі позовних ви'
мог. Воно є новим для вітчизняного процесуально'
го законодавства, що регулює порядок вирішення
адміністративно'правових спорів. Обсяг цього по'
няття в законі чітко не визначено, а судова практи'
ка ще не напрацювала достатньо правових позицій
із цього питання. Окремі суди терміном "вихід за
межі позовних вимог" намагаються включити до
однойменного поняття ті явища, які явно не мають
відношення до виходу за межі вимог. Наприклад,
суд першої інстанції в мотивувальній частині пос'
танови на підставі частини 4 статті 9 КАС визнав
невідповідність нормативно'правового акта, на ос'
нові якого діяв суб'єкт владних повноважень, зако'
нові. У свою чергу, суд апеляційної інстанції по'
милково розцінив це міркування як необґрунтова'
ний вихід за межі позовних вимог і скасував перег'
лянуту постанову [29].
Офіційно'діловий стиль юридичних документів
не допускає, щоб мова судового рішення мала емоцій'
не забарвлення. В одному із судових рішень знаходи'
мо: "Позивачу в 1998 році виплачена грошова допомога
в установленому розмірі відповідно до діючого на той
час законодавства, заборгованості прокуратури Лу
ганської області перед позивачем по виплаті грошової
допомоги немає, тому і мови не може бути про стяг
нення доплати" [30] (виділено авт. — М.Ц., В.П.).
Варто утриматись від використання в тексті доку'
менту тих словосполучень, які виражають особисте
ставлення судді (суддів) до вимог позивача, та, до то'
го ж, ускладнюють виклад думки.
Насамкінець слід зауважити, що поділ помилок
судів, залежно від правил, що ними ігноруються, є до'
сить умовним. Певним невдалим елементом тексту
(словом, фразою тощо) суд може порушити одночас'
но декілька вимог, що належать до різних груп. Тіль'
ки дотримання всього комплексу таких вимог здатне
забезпечити те, що судове рішення буде дійсно пра'
восудним.
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ДОКАЗОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУДУ
В ЗМАГАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Змагальність, заснована на рівності сторін у наданні доказів і доведенні перед судом
їх переконливості, розмежуванні процесуальних функцій учасників судового розгляду й
забороні їх сумісництва, — одна з основних засад судочинства. Конституційне закріплен&
ня принципу змагальності (ст.129) дало істотний поштовх до розвитку кримінально&
процесуального законодавства, загострило інтерес учених і практиків до з'ясування при&
роди цього правого феномену.
Метою даної статті є спроба автора викласти власне бачення суті змагального про&
цесу і місця суду в протистоянні сторін на тлі абсолютизації змагальності, що поширю&
ється в свідомості юридичної спільноти, коли розвиток змагальності сторін протистав&
ляється активності суду.

Протилежні точки зору
Виключення суду із числа суб'єктів, на яких
покладено обов'язок вжиття всіх передбачених за'
коном заходів для всебічного, повного і об'єктив'
ного дослідження обставин справи (ст.22 КПК),
ще більш радикалізувало дві основні точки зору
щодо ступеня активності суду в процесі одержан'
ня, перевірки й оцінки доказів.
Прихильники так званої чистої змагальності
сприймають суд як такого собі рефері, який
уважно, але пасивно стежить за протиборством
учасників процесуального поєдинку, щоб після
його закінчення проголосити переможця. Будь'
яка активність суду розцінюється ними як зазі'
хання на принцип змагальності, прояв суддею
зацікавленості у вирішенні справи на користь
однієї зі сторін. Їхні опоненти доводять право су'
ду на певну ініціативу в доказовій діяльності, де'
терміновану обов'язком правильного вирішення
справи та ухвалення законного й обґрунтованого
рішення.

Квінтесенцією полеміки є питання щодо того,
повинен суд встановлювати істину у справі чи виз'
начати переможця у змаганні і таким чином вирі'
шувати справу на підставі наданих сторонами до'
казів. Відповідь на це питання визначається голов'
ною метою правосуддя.
Системний аналіз норм кримінально'процесу'
ального закону свідчить, що кінцева ціль судочинс'
тва — досягнення істинного знання про обставини,
які підлягають доказуванню й постановлення на
його основі обґрунтованого і справедливого судо'
вого рішення. Проте практичний досвід доводить,
що не в будь'якому спорі (змаганні) народжується
істина. Існує низка об'єктивних і суб'єктивних вза'
ємообумовлених факторів, що унеможливлюють
змагальний процес у, так би мовити, рафінованому
вигляді. Зупинимося на деяких із них.

За відсутності ініціативи
з боку суб'єктів доказування
У судовій практиці нерідко трапляються ви'
падки, коли встановлення об'єктивної істини
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потребує надолуження прогалин досудового
слідства, перевірки нової інформації щодо існу'
вання істотних для правильного вирішення спра'
ви обставин. Такі ситуації вимагають активної до'
казової діяльності, яка, в силу різних причин, не
завжди здійснюється сторонами.
Відсутність ініціативи суб'єктів доказування
щодо одержання нових чи перевірки наявних до'
казів може бути зумовлена: а) недостатньою фа'
ховою підготовкою професійних учасників судо'
вого розгляду; б) неможливістю підсудного, по'
терпілого, цивільного позивача, відповідача за'
безпечити себе кваліфікованими представника'
ми; в) відсутність у призначеного захисника мате'
ріальної зацікавленості, а відтак мотивації актив'
ної діяльності; г) перебуванням сторін у стані так'
тичного ризику, коли наслідки прояву активності
(позитивні чи негативні) важко зпрогнозувати;
д) позапроцесуальною домовленістю (компромі'
сом) сторін щодо кінцевого результату розгляду
справи, на який може вплинути та чи інша судова
дія, необхідна для встановлення дійсних обставин
справи.
Як у таких ситуаціях має діяти суд: кинути на
шальки терезів надані кожною зі сторін докази,
оцінити їх вагомість, переконливість і, виходячи з
цього, вирішити справу чи за власною ініціати'
вою виконати всі дії, необхідні для встановлення
об'єктивної істини, аби виконати покладений на
нього обов'язок? Для нас відповідь на це запитан'
ня є очевидною. Врешті'решт, суд може погоди'
тися з аргументами однієї зі сторін, але це має від'
бутися не тому, що вона була більш переконли'
вою, підготовленою, мала для цього більше ресур'
сів і можливостей, а тому, що позиція тієї чи іншої
сторони відповідає внутрішньому переконанню
суду щодо її адекватності встановленим на підста'
ві наявних доказів обставинам. Не може на рішен'
ня суду впливати неспроможність прокурора на'
лежним чином доказово забезпечити й підтрима'
ти обвинувачення або невміння чи небажання за'
хисника виконати свої функції. Вирок має ґрун'
туватися не на процесуальній, встановленій на
підставі доказів, наданих однією зі сторін, а на
об'єктивній істині як відображенні реальної дій'
сності, що мала місце в минулому. Звісно, що іс'
тинне знання в результаті судового розгляду мо'
же бути й не одержане. У цьому випадку суд має
ухвалити відповідне процесуальне рішення, але
тільки тоді, коли буде переконаний, що всі мож'
ливі заходи для встановлення істини вичерпано.

Уявна упередженість суду
Щодо аргументів проти права суду самостій'
но формувати докази. Головними з них є посяган'
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ня активного суду на принцип змагальності, про'
яв заінтересованості у результатах вирішення
справи на користь однієї зі сторін.
Видається, що упередженність суду, який за
відсутності продуктивної активності сторін са'
мостійно відшуковує істину у справі, існує лише
в уяві сторони, зацікавленої в її спотворенні, і
немає нічого спільного з дійсним інтересом суд'
ді, який визначається його професійним обов'яз'
ком щодо правильного вирішення справи. Зро'
зуміло, що будь'яка судова дія, за кінцевим ра'
хунком, виявиться корисною одній стороні і су'
перечитиме інтересам іншої, однак звинувачен'
ня суду, що був її ініціатором, в заангажованості,
є надуманими, оскільки суд, виносячи на обгово'
рення сторін питання щодо витребування речо'
вих доказів, виклику додаткового свідка, прове'
дення експертизи тощо, не знає й не може знати
заздалегідь результатів тієї чи іншої судової дії.
Для суду не існують докази обвинувачення чи
докази захисту, він не знаходиться і не може зна'
ходитися за визначенням у стані тактичного ри'
зику. Натомість суд може перебувати у стані не'
визначеності, задля подолання якої й набуття
достовірного знання, необхідного для ухвалення
обґрунтованого рішення, має право й зобов'яза'
ний за певних обставин вжити заходи для одер'
жання нових та перевірки наявних доказів з
власної ініціативи. Слід розуміти, що і будь'яке
кінцеве рішення у справі, так само як і результат
конкретної судової дії, як правило, задовольняє
одну сторону й суперечить інтересам іншої сто'
рони, яка має химерний привід сумніватися в не'
упередженості суду, однак нікому не спадає на
думку відмовитись на цій підставі від правосуд'
дя як такого.

Судова практика
Певною мірою прихильників ідеї обмеження
доказової активності суду надихає позиція Вер'
ховного Суду України, який звертає увагу судів
на те, що за змістом чинного законодавства вик'
лик і допит нових свідків, проведення додаткових
чи повторних експертиз, витребування докумен'
тів, давання судових доручень у порядку, перед'
баченому ст.3151 КПК, на підтвердження чи
спростування позицій сторін допускається тільки
за клопотанням сторін (п.9 постанови Пленуму
ВСУ від 11.02.2005 р. № 2 "Про практику застосу'
вання судами України законодавства, що регулює
повернення кримінальних справ на додаткове
розслідування"). Проте правильність цієї тези не
підтверджується практикою. Суди першої інстан'
ції продовжують активно відшуковувати об'єк'
тивну істину у кожній кримінальній справі і не
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Правосуддя —
не спортивне змагання
Бог не в силі, а в правді. Перефразувавши ві'
домий вислів, ми говоримо: правда не в силі, але
сила в правді. Повсякденна судова практика є
свідченням дисбалансу можливостей сторін у від'
стоюванні власних інтересів. Декларована Кон'
ституцією рівність сторін не має нічого спільного
з реальною нерівністю як процесуальних можли'
востей, так і матеріальних, технічних, інтелекту'
альних, адміністративних ресурсів учасників су'
дового розгляду. То що, хай переможе сильні'
ший!"? Ні, правосуддя — не спортивне змагання.
У судовому процесі змагання має бути справед'
ливим і досягає мети лише за рівних умов. Наяв'
ність таких умов, як, власне, і "чиста" змагаль'
ність — це ідеал, якого варто прагнути, але не слід
абсолютизувати. Урівняти можливості сторін по'
винен суд. Для цього він має бути наділеним від'
повідними повноваженнями так, щоб ні в кого не
виникало сумніву щодо правомірності його дока'
зової діяльності там, де це необхідно заради вста'
новлення об'єктивної істини.
Досягнення цієї мети можливе лише за умови
законодавчого закріплення як однієї з базових за'
сад доказування в кримінальному процесі прин'
ципу офіційного з'ясування судом усіх обставин у
справі. Цей принцип не є новим для вітчизняного
правосуддя, він ефективно застосовується в адмі'
ністративному судочинстві. Частиною 4 статті 11

КАС суд зобов'язаний вживати передбачених за'
коном заходів, необхідних для з'ясування всіх
обставин у справі, у тому числі щодо виявлення
та витребування доказів із власної ініціативи.
Покладаючи на адміністративний суд цей
обов'язок і запроваджуючи елемент слідчої фор'
ми судового процесу, законодавець виходив з ус'
відомлення реальної нерівності громадянина й
держави у використанні засобів доказування і
прагнув таким чином урівноважити можливості
сторін у процесуальному змаганні. Власне саме
про це ми ведемо мову стосовно кримінального
процесу, в якому державі, державному обвинува'
ченню з його могутнім технічним, матеріальним,
кадровим потенціалом часто протистоїть пересіч'
ний громадянин, який навіть не має як представ'
ника професійного юриста. Невже цінності, які
відстоюються в межах адміністративної юрисдик'
ції, значно вагоміші за публічний інтерес у сфері
кримінального судочинства? Думається, що від'
повідь очевидна. Залишається підбити підсумки.

Висновки
Головна мета кримінального судочинства —
встановлення об'єктивної істини як необхідної
умови правильного вирішення справи, постанов'
лення законного, обґрунтованого і справедливого
судового рішення.
z Змагальність не конкурує з об'єктивною іс'
тиною, вона є заходом її досягнення.
z Принцип змагальності повною мірою реалі'
зується тільки за умови рівних можливостей сто'
рін. Фактична нерівність сторін має нівелюватися
активною доказовою діяльністю суду, яка прямо
не заборонена чинним законом.
z Офіційне з'ясування судом усіх обставин
справи має бути прямо передбачене законом як
принцип кримінального судочинства за умови
створення процесуальних важелів спонукання
сторін до ефективного змагання з метою унемож'
ливлення перекладання ними своїх обов'язків на
суд.
z В умовах законодавства судова практика
потребує науково обґрунтованих тактичних ре'
комендацій щодо стимулювання доказової ак'
тивності сторін, створення необхідних умов
для здійснення ними своїх процесуальних фун'
кцій, надолуження судом прогалин у їхній ді'
яльності у спосіб, який виключає підозру в
упередженості.
z Стратегічно доказова діяльність суду має бу'
ти мінімізована шляхом урівноваження потенціа'
лу сторін, які змагаються, зокрема за рахунок за'
конодавчого розширення можливостей суб'єктів
доказування, які не мають владних повноважень.
z
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внаслідок зашкарублості, а в силу адекватного ро'
зуміння власного призначення.
Із великою часткою впевненості можна ствер'
джувати, що жоден суддя не піде до нарадчої кім'
нати, не будучи впевненим, що вжив усіх передба'
чених законом заходів для з'ясування дійсних
обставин справи. Разом із тим, нам не відомі ви'
падки скасування судових рішень з підстав пору'
шення судом першої інстанції принципу змагаль'
ності. Натомість підставою скасування значної
кількості вироків є недослідження судом таких
обставин, з'ясування яких може мати істотне зна'
чення для правильного вирішення справи, коли
не були допитані певні особи, не були витребува'
ні документи, речові та інші докази (ст.368 КПК).
При цьому апеляційні суди, скасовуючи вироки й
визначаючи в ухвалах обставини, що мають бути
з'ясовані, і які слідчі або судові дії для цього необ'
хідно виконати, не надто зважають на відсутність
клопотань сторін стосовно витребування певних
доказів під час розгляду справи судом першої інс'
танції та на відсутність в апеляціях посилань на ці
докази, чи безпідставну відмову суду в їх дослід'
женні.

π 1 (14) 2010
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ПРАКТИКА СУДІВ ЩОДО
ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ
ДЕРЖАВНИХ ВИКОНАВЦІВ ТА
КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ
СУДОВИХ РІШЕНЬ
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Ірина ЗАПОРОЖЕЦЬ,
начальник Головного управління юстиції у Луганській області, доцент
кафедри правознавства СНУ ім. В. Даля, кандидат юридичних наук

Статтею 1 Закону України "Про виконавче провадження" визначено поняття виконавчого
провадження як завершальної стадії судового провадження та примусового виконання рішень
інших органів (посадових осіб). Таким чином, відбувається реалізація конституційного принци&
пу — права на судовий захист, тобто на законне, справедливе та своєчасне вирішення спору су&
дом, а також на належне, повне та своєчасне виконання рішення суду, що набрало чинності.
Під час виконання рішень судів та інших орга'
нів державні виконавці, поряд із застосуванням
спеціальних нормативно'правових актів, які регу'
люють процедуру примусового виконання,
обов'язково беруть до уваги судову практику. Як
свідчить судова практика, в порядку, визначеному
Розділами VI та VII Цивільного процесуального
кодексу України, що регулюють порядок вирішен'
ня даної категорії справ, судами Луганської облас'
ті розглядалися спори про: визнання дій чи безді'
яльності неправомірними; роз'яснення рішення;
зміну способу та порядку виконання рішення; відс'
трочку, розстрочку виконання рішення; видачу
дублікату виконавчого листа; виключення майна з
акту опису та арешту; зняття арешту з рахунків
боржника; визнання торгів із примусової реаліза'
ції майна дійсними (такими, що відбулися), недій'
сними, визнання права власності на придбане май'
но; оскарження дій державного виконавця щодо
накладення штрафу на боржника; заміну боржни'
ка у виконавчому провадженні.
Аналіз правових норм та судової практики дає
підстави для висновку, що зняття арешту із рахунку
є різновидом встановлення способу та порядку ви'
конання рішення шляхом обмеження певних вико'
навчих дій стосовно боржника. При розгляді таких
справ вирішуються, зокрема, питання чи належать
арештовані кошти до захищених статей видатків
бюджету, відповідно до статті 55 Бюджетного кодек'
су України.
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Так, 10.06.2008 року Первомайським міським су
дом Луганської області розглянуто справу №611/08
за скаргою Управління освіти Первомайської міської
ради на дії ДВС щодо накладення арешту на кошти
боржника в установі банку. За результатами розгля
ду в задоволенні вимог заявника відмовлено. Мотиву
ючи своє рішення, місцевий суд зазначив, що бюджет
не фінансування боржника не є підставою для неви
конання рішення суду.
Ухвалою Рубіжанського міського суду Луганської
області від 30.05.2008 року знято арешт із рахунків
ЖЕК1. Ухвала мотивована припиненням у резуль
таті такого арешту діяльності підприємства.
При розгляді зазначеної категорії справ підляга'
ють застосуванню такі нормативно'правові акти:
Конституція України, Цивільний процесуальний
кодекс України, закони України "Про виконавчу
службу", "Про виконавче провадження", "Про судо'
ву експертизу", "Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні", Бюд'
жетний кодекс України, рішення Європейського су'
ду з прав людини, Інструкція про проведення вико'
навчих дій, нормативно'правові акти, які регулюють
процедуру реалізації арештованого державними ви'
конавцями майна, постанова Пленуму Верховного
Суду України від 26.12.2003 р. № 14 "Про практику
розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяль'
ність органів і посадових осіб державної виконавчої
служби та звернень учасників виконавчого провад'
ження" та інші.
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Наведені категорії справ розглядаються судами
за загальними правилами, встановленими ЦПК, що'
до попереднього судового розгляду, забезпечення
доказів, належного виклику сторін, роз'яснення про'
цесуальних прав, фіксації процесу технічними засо'
бами, вжиття заходів до забезпечення вимог шляхом
призупинення проведення дій, розгляд клопотань
тощо.
Статтею 208 визначено, що судові рішення вик'
ладаються у формі ухвал та рішень. Питання,
пов'язані з рухом справи в суді першої інстанції, кло'
потання та заяви осіб, які беруть участь у справі, пи'
тання про відкладення розгляду справи, оголошення
перерви, зупинення або закриття провадження у
справі, залишення заяви без розгляду у випадках,
встановлених цим Кодексом, вирішуються судом
шляхом постановлення ухвал.
Судовий розгляд закінчується ухваленням рі'
шення суду. Згідно із статтею 387 ЦПК, за результа'
тами розгляду скарги суд постановляє ухвалу. Суди
Луганської області у даній категорії справ виносять
ухвали, а також рішення і ухвали іменем України.
Слід зазначити, що питання, які вирішує суд під
час контролю за виконанням судових рішень, слід
вирішувати шляхом винесення ухвал, оскільки вони
регулюють процес виконання. За результатами су'
дового контролю за виконанням судового рішення
за скаргою учасника виконавчого провадження та
осіб, які залучаються до проведення виконавчих дій,
суд виносить остаточне рішення, яке має бути
ухвалене іменем України.
За результатами розгляду скарги Відділення
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професій
них захворювань України в м. Кіровську на дії дер
жавного виконавця відділу державної виконавчої
служби Кіровського міського управління юстиції
06.06.2008 року Кіровський міський суд виніс ухвалу
іменем України. Первомайський міський суд
10.06.2008 року, розглянувши скаргу Управління ос
віти Первомайської міської ради на дії державного
виконавця підрозділу примусового виконання рішень
Головного управління юстиції в Луганській області,
виніс ухвалу.
Стаття 367 ЦПК передбачає перелік рішень, які
суд допускає до негайного виконання. До цієї катего'
рії не відносяться рішення, що виносяться в порядку
виконання судових рішень та за скаргами на дії чи
бездіяльність державного виконавця. Отже, така ка'
тегорія процесуальних рішень суду підлягає вико'
нанню в загальному порядку після набрання чин'
ності рішення. Процесуальні питання, пов'язані з ви'
конанням судових рішень у цивільних справах та рі'
шень інших органів (посадових осіб), вирішуються
по мірі їх виникнення, а тому строк звернення до су'
ду не підлягає прийняттю до уваги.

Із метою здійснення судового контролю за вико'
нанням судових рішень відповідно до Розділу VI
ЦПК учасники виконавчого провадження та особи,
які залучаються до проведення виконавчих дій, ма'
ють право звернутися до суду зі скаргою на дії чи
бездіяльність державного виконавця. При цьому
статтею 385 ЦПК встановлено процесуальні строки
звернення до суду: десятиденний строк з дня, коли
особа дізналася або повинна була дізнатися про по'
рушення її прав чи свобод; триденний строк з дня,
коли особа дізналася або повинна була дізнатися про
порушення її прав чи свобод, у разі оскарження пос'
танови про відкладення провадження виконавчих
дій.
Пропущений із поважних причин строк для по'
дання скарги може бути поновлено судом. У випад'
ку пропуску строку звернення до суду за відсутності
підстав для його поновлення відповідно до частини
2 статті 72 ЦПК скарга підлягає залишенню без роз'
гляду.
За відсутності клопотання учасників судового
засідання суди інколи не звертають увагу на строк
звернення зі скаргою та не вирішують питань щодо
поновлення таких строків за наявності поважних
причин їх пропуску чи залишення скарги без розгля'
ду.
Статтею 368 ЦПК визначено, що питання,
пов'язані із зверненням судового рішення до вико'
нання, вирішує місцевий суд, який розглянув спра'
ву. Відповідно до статей 383, 384 ЦПК учасники ви'
конавчого провадження та особи, які залучаються до
проведення виконавчих дій, мають право звернутися
до суду зі скаргою, якщо вважають, що рішенням,
дією або бездіяльністю державного виконавця чи ін'
шої посадової особи державної виконавчої служби
під час виконання судового рішення, ухваленого від'
повідно до цього Кодексу, порушено їхні права чи
свободи. Скарга подається до суду, який видав вико'
навчий документ. Отже, в даній категорії справ діє
принцип виключної підсудності.
Однак на законодавчому рівні залишається не'
вирішеним питання про підсудність та підвідомчість
спорів у зведених виконавчих провадженнях. У цьо'
му випадку місцевим загальним судам пропонується
розглядати подання, звернення, скарги та заяви ли'
ше щодо виконання своїх рішень у зведеному вико'
навчому провадженні.
Відповідно до статей 383, 384 ЦПК учасники ви'
конавчого провадження та особи, які залучаються до
проведення виконавчих дій, мають право звернутися
до суду зі скаргою, якщо вважають, що рішенням,
дією або бездіяльністю державного виконавця чи ін'
шої посадової особи державної виконавчої служби
під час виконання судового рішення, ухваленого від'
повідно до цього Кодексу, порушено їхні права чи
свободи. Про подання скарги суд повідомляє відпо'
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відний відділ державної виконавчої служби не пізні'
ше наступного дня після прийняття її судом.
Отже, за змістом наведеної статті спір підлягає
розгляду за участю заявника та відповідного відділу
державної виконавчої служби. Таким чином, проце'
суальний закон ігнорує права та законні інтереси ін'
ших учасників виконавчого провадження. Інколи за'
лучення таких осіб до участі у справі є практично не'
можливим, оскільки в деяких зведених виконавчих
провадженнях є декілька сотень стягувачів.
Відповідно до наведеної норми боржник, що
ухиляється від виконання рішення суду, може ос'
каржувати будь'яку дію чи бездіяльність державно'
го виконавця, починаючи з моменту винесення пос'
танови про відкриття виконавчого провадження.
Наведене порушує права та законні інтереси стягу'
вача, в тому числі його право на судовий захист. При
цьому державному виконавцю надається право за
наявності скарги призупиняти чи не призупиняти
виконавче провадження
Пропонується конкретизувати статтю 383 ЦПК
та за аналогією зі статтею 293 цього Кодексу, яка
встановлює перелік ухвал, які можуть бути оскарже'
ні окремо від рішення суду, встановити перелік про'
цесуальних дій державного виконавця, на які може
бути подана скарга. Вирішення наведеного питання
також можливе позбавленням державного виконав'
ця права призупиняти чи не призупиняти виконавче
провадження, а також встановити чіткий перелік
дій, оскарження яких є обов'язковою підставою для
зупинення виконавчого провадження.

Крім того, часткове вирішення даного питання
можливе шляхом надання суду, що постановляє рі'
шення, в порядку ЦПК повноважень встановлювати
строк для добровільного виконання рішення, по за'
кінченні якого державний виконавець без поперед'
ження боржника має вживати всіх необхідних захо'
дів для виконання. Суттєво обмежує права стягува'
ча положення пункту 6 частини 1 статті 26 Закону
України "Про виконавче провадження" щодо відмо'
ви у відкритті виконавчого провадження у разі не'
відповідності виконавчого документа вимогам, пе'
редбаченим статтею 19 цього Закону.
За аналогією зі статтею 121 ЦПК у разі надход'
ження неналежно оформленого виконавчого доку'
мента державному виконавцеві слід надати повнова'
ження призупинити відкриття виконавчого провад'
ження та звернутись до суду із вимогою про усунен'
ня недоліків виконавчого документа.
Виконання рішень судів та інших органів (по'
садових осіб) здійснюється під пильним контро'
лем суду із застосуванням принципу диспозитив'
ності. Практичне вирішення судами такої категорії
питань усуває прогалини в законодавстві, орієнтує
державних виконавців на правильне застосування
чинних норм права, більш повне дотримання про'
цедури примусового виконання, формує у посадо'
вих осіб державної виконавчої служби досвід від'
стоювання своїх інтересів у судових засіданнях,
що, в своїй сукупності, сприяє більш детальному
захисту прав та законних інтересів сторін виконав'
чого провадження.

НА КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ СУДДІ

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ СУДОМ
У ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
Книга під такою назвою (автор В.Д. Бринцев) нещодавно побачила світ
у видавництві "Юрінком Інтер"
Організація національної моделі
судочинства, судоустрою та управлін'
ня судовою діяльністю включає кілька
складових, базується на конституцій'
них засадах. Автор дає поглиблену по'
рівняльну характеристику варіантів
практичного втілення теорій і принци'
пів правової держави: поділу влади,
верховенства права, незалежності суду
і суддів в інших державах Європи.
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Проблема вдосконалення органі'
заційного забезпечення судової діяль'
ності в Україні також знаходить своє
вирішення в даній книзі.
Видання розраховане на професій'
них суддів, фахівців судового адмініс'
трування. Може використовуватися
як джерело та інструмент в системі
підвищення професійної майстерності
голів судів та їх заступників.

Книга видана за підтримки Канадського агентства
міжнародного розвитку (CIDA) в рамках Українсько
канадського проекту судової співпраці.
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ЕЛЕКТРОННЕ СУДОЧИНСТВО:
СУЧАСНИЙ СТАН
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Бурхливий науково&технічний розвиток, що розпочався ще в минулому столітті,
охопив майже усі сфери суспільного життя. На сьогодні важко уявити діяльність під&
приємств, установ, організацій та й звичайний побут без використання комп'ютерів та
Інтернету. Вони стали невід'ємними елементами повсякдення, своєрідними електрон&
ними помічниками людини, які дають змогу ефективно планувати й організовувати ро&
боту, обмінюватися інформацією без обмежень у часі й просторі.
Комп'ютеризація просувається вперед надзвичайно швидкими темпами, поступово
витісняючи звичні для нас ручку та папір, замінюючи "живе спілкування" віртуальним,
звичайне діловодство — електронним.
Вже нікого не дивують онлайн'конференції з
використанням веб'камер та інтерактивних дошок.
Автоматизація управління іноді призводить навіть
до збільшення ринку робочої сили, а відтак — до
безробіття. Можливо, невдовзі стануть реаліями
пророцтва відомих письменників'фантастів Клі'
форда Саймака та Айзека Азімова і штучний інте'
лект стане самостійним та неконтрольованим.
У правовій сфері комп'ютери також посіли по'
чесне місце, значно полегшуючи працю державних
та приватних структур. Зокрема, йдеться про елек'
тронну компіляцію даних, електронний документо'
обіг, електронний цифровий підпис.
Світові досягнення в інформаційно'цифровій
галузі позначилися і на судочинстві. У зв'язку з цим
вирішення судових спорів із застосуванням
комп'ютерних технологій умовно можна назвати
"електронним судочинством".
Саме електронне судочинство стало револю'
цією в світі юриспруденції. Воно покликане вирі'
шити низку проблем, які часто постають перед суд'
дями та працівниками судового апарату, наприклад
таких, як пошук норми, економія часу, витрати на
копіювання та роздруковування документів тощо.
Практика електронного судочинства широко
розповсюджена за кордоном (США, Англія, Канада,

Італія). Україна вже стала на шлях комп'ютеризації
судової системи, але через брак досвіду, відповідної
технічної бази та належного фінансування ще зара'
но говорити про електронне судочинство як альтер'
нативу судочинству звичайному.
Звісно, питання електронного судочинства по'
винно бути детально вивчено вітчизняними нау'
ковцями й адаптоване до українського законодавс'
тва. Його почали досліджувати С.Пограничний,
М.Бондаренко (М. Бондаренко. Судочинство он'
лайн: мрія чи реальність // Правовий тиждень. —
2009 р. — № 48 (147)., С. Пограничний. Віртуаль'
ний суд: опыт и перспективы // Судебно'юриди'
ческая газета. — 2009 г. — № 03 (003). — С.4) та де'
які інші фахівці.
Ідея електронного судочинства зародилася в
США наприкінці 80'х рр. ХХ століття і за допомо'
гою кількох вдалих проектів та експериментальних
програм почала діяти на постійній основі. 9 квітня
2009 року був виданий Меморандум про систему
електронного судочинства в США та Англії, який
підбив попередній підсумок багаторічної практики
ведення судочинства за допомогою комп'ютерів та
світової мережі Інтернет.
Основними цілями використання техніки в су'
дочинстві стали систематизація судових документів
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(позовів, заяв, рішень, ухвал, клопотань, додатків);
необмежений доступ до них усіх бажаючих і, пере'
дусім, адвокатів, яким потрібен безперешкодний та
швидкий доступ до необхідних документів для
швидкого вирішення справи (особливо актуальним
у цьому контексті є впровадження електронного су'
дочинства в умовах англо'саксонської правової сис'
теми); використання системи всіма видами юрис'
дикції.
В американській юридичній практиці існує дві
електронні системи, що забезпечують електронне
судочинство. Перша з них — PACER (діє з 1988 р.)
— це своєрідна база даних судових документів з
вільним доступом до неї. Для того, щоб отримати ін'
формацію про той чи інший судовий документ або
його зразок, необхідно зареєструватися в системі,
ввести номер потрібної справи, прізвища судді, по'
зивача, відповідача або скористатися пошуком за ін'
шими категоріями. Користування системою є оп'
латним: перегляд, копіювання або друк однієї сто'
рінки документа коштує 0,08 долара. Але якщо заре'
єстрована особа протягом року користується послу'
гами мережі на суму менш ніж 10 доларів, то ця су'
ма анулюється і користувач нічого не сплачує.
Друга система — CM/ECF (діє з 2001 р.) —
слугує для подачі документів до суду. На відміну
від PACER, де користувач може зареєструватися
самостійно, у CM/ECF діють дещо інші правила.
Логін і пароль користувачеві надає федеральний
суд. При цьому логін (user id) замінює електрон'
ний підпис на документі і регулюється відповідни'
ми нормами. Подача документів до суду в елек'
тронному вигляді — безкоштовна, тобто без сплати
судового збору або державного мита. У цьому одна
з основних переваг CM/ECF. При подачі докумен'
та заповнюється стандартне досье на нього (також
в електронному варіанті), де вказується номер
справи, до якої належить документ, дані про особу,
що його подає, тощо. Це дає змогу головному сер'
веру переадресувати його на сервер належного су'
ду й зробити доступним для користувачів системи
PACER.
У США існує тенденція зростання кількості су'
дових справ саме в електронному вигляді. Але доку'
менти, що містять відомості, які не підлягають роз'
голошенню, як правило, подаються у письмовій
формі й зберігаються в системах у спеціальному
форматі Adobe Portable Document (pdf.). Це убезпе'
чує їх від зміни або знищення. Системи доступні
усім, хто має доступ до Інтернету та інтернет'брау'
зера (наприклад, Internet'Explorer, Firefox, Mozilla).
В Англії з 1 квітня 2009 року по 31 березня 2010
року на базі Адміралтейського (морського) і Торго'
вого судів, Лондонського промислового і торгового
суду при Королівському суді (Сommertial and Lon'
don Mercantile Courts at the Royal Court of Justice
(RCJ) діє експериментальна програма електронного
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документообігу (Electronic Working Pilot Scheme).
Порядок її використання регламентується Прави'
лами цивільного судочинства Англії (Civil Procedu'
re Rules, 1998). У разі позитивних результатів екс'
перименту до програми включаться й інші суди.
Electronic Working дає змогу подати позов до
суду у цивільних справах в електронному варіанті.
Форма позову знаходиться на сайті відповідного су'
ду. Її можна отримати без реєстрації. Форма запов'
нюється, надсилається адресатові (суду), який фік'
сує дату і час її надходження, розглядає позов, ста'
вить на ньому печатку та унікальний номер, після
чого повертає позивачу. Останній підтверджує от'
римання ним завіреного судом позову шляхом над'
силання зазначеного на позові номера до суду. По'
дальший документообіг також відбувається в елек'
тронному вигляді. Крім сайту суду, можна користу'
ватися електронними скриньками, надсилати доку'
менти в електронному вигляді на CD' або DVD'
дисках.
Проте електронна форма подачі позову до суду
в США та Англії не є обов'язковою. Це — право, а не
обов'язок позивача (http://www.pravo.ru/interpra'
vo/practice/view/16895/).
У Канаді порядок проведення електронного
судочинства регулюється Національною типовою
практичною інструкцією для використання техно'
логій у цивільних процесах (National Model Practi'
ce Direction fo the Use of Technology in Civil Litiga'
tion). Вона визначає електронний судовий процес
як "слухання, в рамках якого докази подаються і
зберігаються в електронному вигляді у суді". В Ка'
наді за заявою однієї зі сторін про проведення
електронного судочинства сам суд вирішує, задо'
вольняти таку заяву, чи ні. Якщо заява задоволена,
то сторони за 60 днів до судового засідання повин'
ні довести до відома суду свої міркування з приво'
ду того, яким чином краще провести засідання, і
які при цьому використати технології (3.А.Гельб.
Регулирование правоотношений в информатике
требует комплексного решения // Электрониза'
ция народного хозяйства: научно'тех. сборник. —
М. — 1989 г. — № 3 — С. 5'11.).
У грудні 2005 року в окремих судах Італії також
почався експеримент з тестування "електронної
системи цивільного судочинства". Основні вимоги
до неї — це цифровий підпис документів, що переда'
ються електронним шляхом, та сертифікована елек'
тронна адреса, яку повинен мати кожний користу'
вач. Розробники системи прогнозують неабияку
економію коштів і часу при використанні ЕСЦС
(http://www.pravo.ru/interpravo/practice/vi'
ew/10752/).
У нашій державі прийняті основні нормативно'
правові акти, що становлять юридичне підґрунтя
для впровадження електронного судочинства: За'
кон України "Про електронний цифровий підпис"

ì¬≥ÒÌËÍ ƒÂÊ‡‚ÌÓø ÒÛ‰Ó‚Óø ‡‰Ï≥Ì≥ÒÚ‡ˆ≥ø ”Í‡øÌËî, e-mail: Uvu@yurincom.kiev.ua

від 22.05.2003 р., Закон України "Про електронні до'
кументи та електронний документообіг" від
22.05.2003 р.
Втім, у нашій державі залишається невиріше'
ним питання щодо адаптації національного законо'
давства до здійснення електронного судочинства.
Це стосується принципів безпосередності, диспози'
тивності (адже виникне необхідність перевірки дій'
сного волевиявлення сторін), зміни форми підпису
в протоколі судового засідання тощо.
Підсумовуючи, можна дійти наступних виснов'
ків та висловити деякі пропозиції:
z міжнародний досвід застосування електронних
технологій в судочинстві сприяє підвищенню ефек'
тивності діяльності судових органів, скороченню
досудової стадії розгляду справи, більш дієвому за'
хисту прав і свобод людини;
z в Україні застосування електронної техніки в
судочинстві знаходиться на початковому етапі і об'
межено, головним чином, пошуком нормативних
джерел в електронних інформаційно'пошукових
системах та в Інтернеті, а також комп'ютерним роз'
поділом справ між суддями (поки що у деяких су'
дах);
z у процесі реформування судової системи та на'
ціонального законодавства про судочинство вважа'
ється за доцільне запровадити міжнародний досвід
застосування електронних технологій з урахуван'
ням специфіки вирішуваних справ;

z назрілою є проблема внесення відповідних
змін щодо застосування в судочинстві електронних
технологій до процесуальних норм чинного законо'
давства;
z потребує особливої уваги розробка і прийнят'
тя нормативних актів, що врегулювали б правові за'
сади комп'ютеризації судочинства; на першому ета'
пі таким актом може бути закон про комп'ютерні
технології в судочинстві, в якому, поміж іншого,
можна було б вирішити питання, що стосується мо'
рального права виконувати за допомогою машини
таку людську функцію, як розв'язання життєвих си'
туацій юридичного характеру;
z важливими є питання комплексного дослід'
ження загальних питань інформаційно'комп'ютер'
ного права, вирішення проблем, пов'язаних із вико'
ристанням і поширенням інформації приватного ха'
рактеру, відповідальністю в інформаційних відно'
синах, попередженням комп'ютерної злочинності;
z порушена тема потребує подальших дослід'
жень із залученням фахівців у галузі інформатики,
оскільки питання, пов'язані із застосуванням елек'
тронних технологій у судочинстві та їх правовий
статус в Україні, фактично не досліджувалися,
незважаючи на практичну значимість і зростаючу
актуальність даної проблеми;
Загалом же можна висловити оптимістичні
прогнози щодо застосування у національному судо'
чинстві електронних технологій.

СУДДІВСЬКА ОСВІТА

НАВЧАЮТЬСЯ ГОЛОВИ СУДІВ
Проект ЄС "Прозорість та ефективність функціонування судової системи України: компо&
нент державної служби" впроваджує навчальну програму для голів апеляційних загальних судів
Проект Європейського Союзу "Прозорість та
ефективність функціонування судової системи Украї'
ни: компонент державної служби" повідомив про по'
чаток навчальної програми для голів апеляційних за'
гальних судів. Її мета — сприяння ефективнішому уп'
равлінню та адмініструванню в українських судах.
До участі в навчальній програмі запрошені голо'
ви 27 апеляційних загальних судів України. Як було
заявлено, програма складатиметься з трьох мо'
дулів: стратегічне планування; управління змі'
нами; показники ефективності роботи суду.
За словами організаторів навчання, на
тренінгах учасників ознайомлять із різними
аспектами управління судами з огляду на ке'
рівні посади. Перший модуль навчальної
програми відбувся 15 березня в приміщенні
Верховного Суду. В семінарі взяли участь по'
над 20 голів апеляційних загальних судів Ук'
раїни. Навчання проводили європейські та

українські експерти з питань сучасного управління,
зокрема, Віталій Чуба, єксперт з питань управління
(Україна) та Даріуш Сіліцкі, суддя Окружного суду
Вроцлава (Польща), експерт Міністерства юстиції
Польщі.
Додамо також, що згаданий проект фінансуєть'
ся Європейським Союзом , а впроваджується кон'
сорціумом на чолі з WYG International.
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ПРО СТАН РОБОТИ ЗІ
ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН У
ДЕРЖАВНІЙ СУДОВІЙ
АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА 2009 РІК
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Тетяна БРОВКО,
начальник управління організаційноаналітичної роботи,
документування та контролю Державної судової адміністрації України

Організація роботи зі зверненнями громадян у Державній судовій адміністрації здій&
снювалася відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян", Указу Прези&
дента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 р. "Про першочергові заходи щодо забез&
печення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів дер&
жавної влади та органів місцевого самоврядування". Діловодство за пропозиціями, заява&
ми та скаргами громадян ведеться з дотриманням вимог Інструкції з діловодства,
затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.
У 2009 році до Державної судової адміністрації
надійшло 3333 звернення громадян, що на 77 звер'
нень, або на 2,4 відсотка більше, ніж у попередньому
році. Із загальної кількості звернень на адресу тери'
торіальних управлінь Державної судової адміністра'
ції (далі — ТУ ДСА) надійшло 2006 звернень грома'
дян, що дещо менше, ніж у 2008 році.
Зменшилася, зокрема, кількість звернень в Іва'
но'Франківській — на 63 % ('10), Черкаській — на 50
% ('11), Кіровоградській — на 47 % ('42), Вінницькій
— на 31 % ('10), Полтавській — на 17 % ('10), Одесь'
кій — на 16 % ('22), Запорізькій — на 8 % ('15), Хар'
ківській — на 6 % ('18) областях тощо. Натомість
збільшення кількості звернень зафіксовано в місті
Києві — на 75 % (+89), Сумській — на 75 % (+9),
Хмельницькій — на 50 % (+9), Житомирській — на 50
% (+8), Рівненській — на 33 % (+10), Тернопільській
— на 30 % (+10), Херсонській — на 24 % (+8), Дніпро'
петровській — на 9 % (+13) областях тощо.
До Державної судової адміністрації України (да'
лі — ДСА) у 2009 році надійшло 1327 звернень, що
на 93, або на 7,6 % більше, ніж у 2008'му. Таким чи'
ном, тенденція до збільшення з року в рік звернень
громадян зберігається.
За результатами розгляду звернень громадянам
надавалися обґрунтовані та вичерпні відповіді. З ме'
тою належної організації особистого прийому грома'
дян в ТУ ДСА та ДСА затверджені Порядок органі'
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зації та графіки проведення особистого прийому
громадян. Вказані графіки розміщені в приміщеннях
ТУ ДСА у зручних для огляду місцях. Інформація
про це доведена до відома голів місцевих судів. Від'
повідна інформація для громадян розміщена на веб'
сайтах, які постійно оновлюються.
Ведуться журнали особистого прийому грома'
дян, в яких зазначається дата проведення прийому,
прізвище заявників, питання, з якими вони зверта'
ються, результати розгляду. Особлива увага під час
проведення особистого прийому приділяється звер'
ненням інвалідів та учасників Великої Вітчизняної
війни, ветеранів праці, учасників та потерпілих внас'
лідок Чорнобильської катастрофи, осіб, які потребу'
ють соціальної допомоги та підтримки. У разі звер'
нення даної категорії населення, їх прийом прово'
дився позачергово, незалежно від днів та годин при'
йому.
У 2009 році ДСА на особистому прийомі розгля'
нуто 379 звернень. На ті з них, що не вимагали додат'
кового вивчення, під час особистого прийому нада'
валися кваліфіковані консультації. У випадках, коли
порушені громадянином питання вирішити на осо'
бистому прийомі було неможливо через його склад'
ність або необхідність додаткового вивчення, заяв'
никам пропонувалося викласти їх у письмовій фор'
мі для подальшого детального розгляду. Більшість із
звернень розглядалися у 15'ти денний термін.
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У зверненнях, отриманих на особистому прийо'
мі, найчастіше порушувалися такі питання:
— процесуальні дії судді;
— незгода із судовим рішенням, ухвалою, виро'
ком;
— організація роботи суду.
Проведений аналіз звернень засвідчив недостат'
нє знання громадянами чинного законодавства,
особливо процесуального, зокрема порядку оскар'
ження рішень судів до вищої судової інстанції, іні'
ціювання питання щодо дисциплінарної відпові'
дальності суддів відповідно до ст. 97 Закону України
"Про судоустрій України" тощо.
У 2009 році в Державній судовій адміністрації на
розгляді знаходилося (з урахуванням залишку на
початок звітного періоду) 3440 звернень:
— громадян — 2720 (79 %);
— народних депутатів України — 55 (2 %);
— вищих органів влади — 213 (6 %);
— юридичних осіб — 236 (7 %);
— інших установ — 216 (6 %).
Упродовж 2009 року Державною судовою адмі'
ністрацією розглянуто 3371 звернення. Всі звернен'
ня своєчасно опрацьовано та надано відповідь у такі
строки:
— до 5 діб — 1436 (43 %);
— до 15 діб — 1259 (37 %);
— до 30 діб — 651 (19 %);
— до 45 діб — 25 (1 %);
— більше 45 діб — 0.
Залишок нерозглянутих звернень на кінець звіт'
ного періоду складає 69, або 2 %. Це на 65 відсотків
менше в порівнянні з 2008 роком.
Із загальної кількості звернень, що надійшли до
ДСА (1327) були опрацьовані та надані обґрунтова'
ні відповіді:
— управлінням організаційно'аналітичної робо'
ти, документування та контролю — 869 (65 %);
— департаментом матеріально'технічного, ін'
формаційного та побутового забезпечення — 112
(9 %);
— департаментом з питань суддівства — 105
(8 %);
— департаментом планово'фінансової діяльності
та соціального забезпечення — 100 (7 %);
— юридичним управлінням — 55 (4 %);
— відділом проходження державної служби пра'
цівників апарату судів та державної судової адмініс'
трації — 35 (3 %);
— управлінням організації роботи з ведення су'
дової статистики, діловодства та архіву судів — 27
(2 %).
На кінець звітного періоду нерозглянутими за'
лишалися 24 звернення, або 2 %. Це на 42 відсотки
менше в порівнянні з попереднім роком.
Першочергова увага приділялася розгляду звер'
нень ветеранів війни (8), інвалідів війни (10), дітей
війни (3), ліквідаторів аварії на ЧАЕС (3), ветеранів

праці (10), ветеранів ЗС та МВС (8), інвалідів за'
гальних захворювань (20), а також громадян, які
потребують соціального захисту та підтримки (9).
У 2009 році до ДСА надійшло 162 звернення
суддів, суддів у відставці, працівників судів та членів
їх сімей, у яких порушувалися наступні питання:
— соціального забезпечення — 32 (20 %);
— призначення довічного грошового утримання
— 17 (11 %);
— забезпечення суддів житлом — 15 (9 %);
— оплати праці — 14 (9 %);
— надання матеріальної допомоги — 9 (5 %);
— виплати довічного грошового утримання — 8
(5 %);
— кадрового забезпечення — 8 (5 %);
— неправомірних дій працівників ТУ ДСА — 7
(4 %);
— виплати заборгованості по заробітній платі —
6 (4 %);
— надання відпустки — 6 (4 %);
— обчислення стажу роботи судді — 4 (2 %);
— виплати компенсацій за невикористані сана'
торно'курортну путівку чи службове обмундиру'
вання — 3 (2 %);
— забезпечення судів приміщеннями — 2 (1 %);
— забезпечення суддів санітарно'курортними
путівками — 2 (1 %);
— видачі довідок — 2 (1 %);
— інші питання — 27 (17 %).
Скарги суддів на неправомірні дії працівників
ТУ ДСА зумовлювалися незгодою із розміром
призначеного довічного грошового утримання, неза'
доволенням розміром нарахування заробітної плати
та забезпечення суддів житлом.
Із загальної кількості звернень (3333) громадян,
що надійшли до Державної судової адміністрації,
46 % (1526) становлять скарги, 79 з яких — повторні.
З метою недопущення повторних звернень, в залеж'
ності від суті питання, громадянам детально роз'яс'
нюються норми чинного цивільно'процесуального,
кримінально'процесуального, трудового та інших
галузей законодавства в межах компетенції держав'
ної судової адміністрації.
Зменшення надходження кількості скарг спосте'
рігається в Івано'Франківській — на 50 % ('4), Во'
линській на — 43 % ('3), Одеській на — 32 % ('38),
Київській — на 31 % ('8), Миколаївській — на 31 %
('4) областях тощо.
Збільшилася кількість скарг у Донецькій — на
43 % (+18), Рівненській — на 42 % (+5), Херсонській
— на 40 % (+4), Чернігівській — на 38 % (+6), Кіро'
воградській — на 29 % (+5) областях та в Автономній
Республіці Крим — на 26 % (+27).
Окремо слід виділити Черкаську область, де
кількість скарг зменшилася на 93 % ('13) у порів'
нянні з попереднім роком. Значне зростання кіль'
кості скарг спостерігається у: Сумській області — на
78 % (+7), Житомирській області — майже в 3 рази

ì¬≥ÒÌËÍ ƒÂÊ‡‚ÌÓø ÒÛ‰Ó‚Óø ‡‰Ï≥Ì≥ÒÚ‡ˆ≥ø ”Í‡øÌËî, e-mail: Uvu@yurincom.kiev.ua

27

¿Õ¿À≤“» ¿

π 1 (14) 2010

¿Õ¿À≤“» ¿

π 1 (14) 2010

(+10), Чернівецькій області — 6 скарг проти жодної
у 2008 році.
Основними проблемами, які порушуються гро'
мадянами у скаргах, є:
— процесуальні дії судді — 750 (49 %), з яких
174 (23 %) — тяганина з розгляду судової справи;
— організація роботи суду — 498 (33 %);
— поведінка працівників суду — 60 (4 %) та суд'
дів — 35 (2 %);
— організація роботи державної судової адмініс'
трації — 15 (1 %);
— інші питання — 168 (11 %).
Так, у 2009 році до ТУ ДСА надійшло 487 скарг
на процесуальні дії суддів (у т.ч. на тяганину з роз'
гляду справ), що на 47 скарг (9 %) менше, ніж за ана'
логічний період минулого року. Зменшення кількос'
ті скарг з цього приводу було зафіксовано в Івано'
Франківській — на 50% ('4), Запорізькій — на 30 %
('10), Харківській — на 26 % ('20), Львівській — на
26 % ('13), Одеській — на 17 % ('10) областях тощо.
Тоді як збільшення спостерігається в Житомирській
— на 75 % (+ 3), Чернігівській — на 55 % (+ 6), Пол'
тавській — на 36 % (+4) та Рівненській — на 33 %
(+4) областях.
Окремо слід відзначити зменшення надходжен'
ня таких скарг у Черкаській області — на 90 % ('9), а
в Закарпатській області за звітний період не зареєс'
тровано жодної скарги цієї категорії.
У більшості випадків надходження скарг на про'
цесуальні дії суддів зумовлено правовою необізна'
ністю громадян, а також неналежним роз'ясненням
суддями місцевих судів прав та обов'язків громадян,
порядку оскарження рішень суду. Мають місце ви'
падки, коли громадяни, при вирішенні спірних пи'
тань через судові органи, не користуються кваліфі'
кованою юридичною допомогою або послугами ад'
вокатів, а намагаються самостійно захищати свої ін'
тереси. Тривалий розгляд справ є ще однією причи'
ною надходження скарг громадян, що пояснюється
неукомплектованістю суддівськими кадрами та ве'
ликою завантаженістю судів.
За звітний період зменшилася кількість скарг на
поведінку працівників суду. Якщо у 2008 році таких
скарг надійшло 75, то за аналогічний період 2009 ро'
ку — 58, тобто на 23 % менше. При тому збільшила'
ся кількість скарг на неетичну поведінку суддів — із
28 у 2008 році до 32 у 2009'му, тобто на 14 %. До дис'
циплінарної відповідальності в 2008 році притягну'
то 6 працівників суду (2 — в АРК, 1 — у Дніпропет'
ровській та 3 — у Запорізькій областях).
До ТУ ДСА у 2009'му на організацію роботи су'
ду надійшло 420 скарг, що на 71 скаргу, або 20 %
більше, ніж попереднього року. На організацію робо'
ти ТУ ДСА — 3 скарги, проти 5 у 2008 році: Дніпро'
петровська область — 1, Закарпатська — 1 та Черні'
гівська — 1.
Скарги, що надійшли до ТУ ДСА в Закарпат'
ській та Чернігівській областях після їх детального
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вивчення було визнано необґрунтованими. В них
порушувалися питання щодо:
— оплати ТУ ДСА в Закарпатській області ком'
плексної біологічно'вибухотехнічної експертизи, що
була призначена судом за клопотанням гр. Попови'
ча В.М.;
— ненаправлення ТУ ДСА в Чернігівській об'
ласті матеріалів стосовно гр. Тишкевич Л.В. до ква'
ліфікаційної комісії на заміщення вакантної посади
судді Ічнянського районного суду.
Слід зазначити, що в 2009 році до ДСА надій'
шло 12 скарг на організацію роботи Державної су'
дової адміністрації: 2 — ДСА України і 10 — її тери'
торіальних управлінь. Обидві скарги на організа'
цію роботи ДСА — це неотримання скаржником
(Гуменюком Ю.В.) відповідей на його попереднє
звернення — визнані необґрунтованими, оскільки
дане звернення вказаного громадянина було роз'
глянуто і йому надано відповідь у встановлений за'
коном строк. Гуменюк Ю.В. про це увідомлений і
йому додатково направлено копію відповіді на по'
переднє звернення.
У результаті розгляду скарг на організацію ро'
боти ТУ ДСА 9 скарг було визнано необґрунтова'
ними. Скаргу голови ГО "Єнакіївська правозахис'
на група" Воскобойникова І.Г. в результаті пере'
вірки визнано обґрунтованою. Безпосередньо з го'
ловами судів Донецької області (Совєтського ра'
йонного, Єнакіївського міськрайонного, Донець'
кого окружного адміністративного) та ТУ ДСА в
Донецькій області було з'ясовано причини недос'
коналої організації роботи судів і вказано на недо'
пустимість у подальшому дій, що плямують роботу
судових органів. ТУ ДСА в Донецькій області роз'
роблені заходи для усунення недоліків в роботі ви'
щевказаних судів.
Із 10 скарг на організацію роботи ТУ ДСА надій'
шло:
— 2 — ТУ ДСА в Донецькій області (скарга гр.
Кутицької Л.М. щодо неналежного проведення те'
риторіальним управлінням перевірки дій судді Кра'
маторського міського суду та скарга голови ГО
"ЄПГ" Воскобойникова І.Г. щодо неналежного роз'
гляду його звернення ТУ ДСА з приводу усунення
недоліків у роботі місцевих судів);
— 2 — ТУ ДСА в Херсонській області (скарга
представника ТОВ "Аеропорт "Херсон" Савчука І.О.
щодо незаконного, на думку автора звернення, за'
хоплення ТУ ДСА нежитлового приміщення та
скарга судді Стребкова Ю.О. щодо невиплати йому
заборгованості по заробітній платі в частині надбав'
ки за вислугу років);
— 1 — ТУ ДСА в Автономній Республіці Крим
(скарга гр. Гуменюка Ю.В. щодо невиконання ТУ
ДСА своїх службових зобов'язань);
— 1 — ТУ ДСА в Запорізькій області (скарга гр.
Гуменюка Ю.В. щодо невиконання ТУ ДСА своїх
службових зобов'язань);
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— 1 — ТУ ДСА в Тернопільській області (скарга
гр. Конаховича С.І. щодо неправомірних, на його
думку, дій заступника начальника ТУ ДСА Л.А. Пів'
цьо);
— 1 — ТУ ДСА в Харківській області (колектив'
на скарга суддів місцевих судів м. Харкова та Харків'
ської області щодо можливого зловживання керів'
ництвом ТУ ДСА службовим становищем та прив'
ласнення державного майна);
— 1 — ТУ ДСА в Чернігівській області (скарга
гр. Тишкевич Л.В. щодо тривалої затримки передачі
ТУ ДСА її обліково'характеризуючих документів як
кандидата на посаду судді до кваліфікаційної комі'
сії);
— 1 — ТУ ДСА в міста Києві (скарга гр. Іванець Л.М.
щодо неналежного, на її думку, проведення ТУ
ДСА перевірки роботи Шевченківського районно'
го суду).
Із загальної кількості скарг (1526), що надійшли
до Державної судової адміністрації у 2009 році, всьо'
го розглянуто 1400 скарг (92 %), залишено без роз'
гляду або повернуто з роз'ясненням 92 скарги (6 %).
Залишок нерозглянутих скарг на кінець звітного пе'
ріоду становить 34 скарги (2 %).
774 скарги (55 %) розглянуто безпосередньо
Державною судовою адміністрацією, обґрунтовани'
ми було визнано 81 скаргу (11 %), а 626 скарг (45 %)
направлено за належністю:
— до рад суддів — 401 (29 % від загальної кіль'
кості);
— до судів — 186 (13 %);
— до інших органів — 39 (3 %).
У переважній більшості заявники просять впли'
нути на судовий процес через незадоволення резуль'
татом розгляду справи, що не відноситься до нашої
компетенції.
Для покращення роботи зі зверненнями грома'
дян розроблено та затверджено накази Державної
судової адміністрації України від 13.01.2010 № 4
"Про організацію прийому громадян у Державній
судовій адміністрації України" та "Про затверджен'
ня Графіків прийому громадян керівництвом Дер'
жавної судової адміністрації України та роботи теле'
фонної "гарячої лінії" у Державній судовій адмініс'
трації України". Особистий прийом громадян про'
водиться в спеціально відведеному приміщенні, об'
ладнаному окремим входом. Приміщення прий'
мальної громадян забезпечено необхідним облад'
нанням.
Аналіз свідчить про те, що керівництво та спів'
робітники Державної судової адміністрації України
відповідально ставляться до виконання вимог чин'
ного законодавства щодо поліпшення організації ро'
боти зі зверненнями громадян, приділяють значну
увагу пошуку можливих шляхів вирішення питань,
порушених у зверненнях. У відповідях надається ви'
черпна інформація у межах повноважень структур'
них підрозділів, задіяних при розгляді звернень.

У ТУ ДСА планами роботи передбачені заходи
щодо підвищення професійного рівня працівників,
які відповідають за стан роботи зі зверненнями гро'
мадян. З цією метою проводилися семінарські за'
няття, на яких організовано практичні навчання з
ведення діловодства за зверненнями громадян, під'
готовки обґрунтованих відповідей заявникам, а та'
кож вивчалися положення Закону України "Про
звернення громадян", інші нормативні документи,
що регламентують організацію цієї роботи.
Із метою удосконалення роботи зі зверненнями
громадян пропонується:
— забезпечити контроль за належним виконан'
ням Закону України "Про звернення громадян" та
Указу Президента щодо забезпечення якісного роз'
гляду звернень громадян, задоволення їх законних
вимог з питань, які входять до компетенції держав'
ної судової адміністрації, а також за наданням у
встановлені законом строки письмових відповідей
авторам звернень за результатами їх розгляду;
— результати організації роботи зі зверненнями
громадян щоквартально розглядати на апаратній
нараді та щопівріччя — на засіданні колегії;
— звернути увагу на необхідність посилення
персональної відповідальності посадових осіб за
належну організацію роботи із зверненнями грома'
дян;
— забезпечити ретельну перевірку усіх звер'
нень громадян щодо недоліків у роботі Державної
судової адміністрації, її посадових осіб та вживати
невідкладних заходів з метою запобігання аналогіч'
ним порушенням у подальшому;
— не допускати надання неоднозначних, необ'
грунтованих або неповних відповідей за звернення'
ми громадян, із порушенням строків, встановлених
законодавством, безпідставної передачі розгляду
звернень іншим органам;
— із метою недопущення повторних звернень
громадян працівникам Державної судової адмініс'
трації, в межах компетенції, детально роз'яснювати,
в який спосіб потрібно вирішити порушену пробле'
му;
— у роботі з письмовими зверненнями грома'
дян, а також під час їх особистого прийому, забезпе'
чити дотримання етики поведінки державного
службовця та кваліфікований, неупереджений,
об'єктивний, всебічний і своєчасний розгляд пору'
шених питань з метою їх оперативного розв'язання;
— вивчити питання щодо визначення в струк'
турі Державної судової адміністрації України поса'
дової особи, відповідальної за розгляд звернень
громадян;
— проводити профілактично'роз'яснювальну
роботу щодо повноважень та компетенції Держав'
ної судової адміністрації;
— періодично висвітлювати в засобах масової
інформації стан роботи зі зверненнями громадян у
Державній судовій адміністрації.
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СТАН ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ
У 2009 РОЦІ
(ОФІЦІЙНА СТАТИСТИКА)
У 2009 році вперше за останні роки спостерігається різке зменшення кількості справ і матеріалів,
які надійшли на розгляд до місцевих і апеляційних судів загальної юрисдикції. Упродовж року до су
дів першої інстанції надійшло близько 6 млн справ і матеріалів, тоді як у 2008 р. ця цифра становила
майже 10 млн. Це пов'язано зі змінами в законодавстві, якими посилено відповідальність за порушен
ня Правил дорожнього руху (Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї
ни щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху" від
24.09.2008 № 586VІ). Внаслідок цього відбулося скорочення обсягу справ про адміністративні пра
вопорушення, а саме справ про порушення правил, діючих на транспорті.
У 2009 році завершилося формування системи адміністративних судів. Відтепер усі окружні адмі
ністративні суди, утворені відповідно до Указу Президента України від 16 листопада 2004 р.
№ 1417/2004, здійснюють свою процесуальну діяльність.
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Динаміку надходження справ і матеріалів за видами судочинства наведено в таблиці 1.
Таблиця 1

2008 ð³ê

2009 ð³ê

Äèíàì³êà,
%

582332

696422

19,6

568996

1554908

173,3

1973568

1911269

 3,2

6660200

1608730

 75,8

207090

193792

 6,4

Інших справ і матеріалів

1510

1008

 33,2

Óñüîãî

9993696

5966129

 40,3

Справ кримінального судочинства

46427

50683

9,2

Справ адміністративного судочинства

117312

554331

372,5

Справ цивільного судочинства

97817

112880

15,4

Справ господарського судочинства

33719

42330

25,5

Справ про адміністративні правопорушення

20064

20414

1,7

Óñüîãî

315339

780638

147,6

10309035

6746767

 34,6

Íàä³éøëî
Справ і матеріалів кримінального
судочинства
Справ і матеріалів адміністративного
судочинства
Справ і матеріалів цивільного судочинства
Ïåðøà
³íñòàíö³ÿ

Àïåëÿö³éíà
³íñòàíö³ÿ

Справ і матеріалів про адміністративні
правопорушення
Справ і матеріалів господарського
судочинства

Óñüîãî (ïåðøà òà àïåëÿö³éíà ³íñòàíö³¿)
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Незважаючи на різке скорочення одного ви'
ду справ, ми спостерігаємо тенденцію зростання
(у 2,7 раза) справ і матеріалів, які розглядаються
в порядку адміністративного судочинства. Це
зростання обумовлено надходженням великої
кількості позовних заяв громадян, де відповіда'

чем є Пенсійний фонд України, про стягнення
недоплаченої щомісячної державної соціальної
допомоги "дітям війни". Динаміку надходження
справ і матеріалів до місцевих та апеляційних
судів у 2007—2009 роках показано також на діаг&
рамах 1—3
Діаграма 1

Діаграма 2

Справ кримінального
судочиства
Справ адміністративного
судочиства
Справ цивільного судочиства
Справ господарського
судочинства
Справ про адміністративні
правопорушення

Діаграма 3
Надходження справ і матеріалів до судів
загальної юрисдикції (перша та апеляційна
інстанції) у 2007—2009 роках
тис. справ
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Справ і матеріалів
кримінального судочиства
Справ і матеріалів
адміністративного судочиства
Справ і матеріалів
цивільного судочиства
Справ і матеріалів про
адміністративні
правопорушення
Справ і матеріалів
господарського судочинства
Інших справ і матеріалів
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Суттєво змінилася структура справ і матеріа'
лів, що надійшли до судів загальної юрисдикції.
Раніше в структурі по першій інстанції переважа'
ли матеріали про адміністративні правопорушення
(66,6%), тепер їх доля складає — 27 відсотків. Про'
те серед справ, що переглядаються в апеляційному
порядку, значну частину займають справи адмініс'
тративного судочинства. Їх кількість у 2009 році
становила 72 відсотки, що у 2 рази більше, в порів'
нянні з попереднім періодом (37%). Відповідні змі'
ни представлено на діаграмах 4—7.
Звичайно, якщо змінилося надходження справ,
змінилося й навантаження на суддів. Так, середньо'
місячне надходження на одного суддю місцевого су'
ду становило 102,7 справ і матеріалів, що на 42,5 від'
сотка менше, в порівнянні з аналогічним періодом
2008 року (178,7 справ). Якщо раніше в ряді облас'
тей цей показник сягав понад 200 справ — Луган'
ська (206,6), Одеська (215,4), Херсонська (208,3),

Хмельницька (233), у містах Києві (201) і Севасто'
полі (225), то тепер він становить, відповідно: 118;
94,7; 96,6; 92; 103,1; 128,1 справ. Із найменшим на'
вантаженням працювали судді Вінницької (80,4),
Тернопільської (82), Черкаської (75,3), Чернігів'
ської (78,4) областей.
Середньомісячне надходження справ до ок'
ружних адміністративних судів, у порівнянні з
2008 роком, зменшилося на 41 відсоток і стано'
вить 45,9 справ на одного суддю (2008 рік — 78,1
справ). Слід відмітити, що в першому півріччі, в
порівнянні з попереднім звітним періодом спосте'
рігалося зростання на 76,7 відсотків. Також необ'
хідно зазначити, що в деяких окружних адмініс'
тративних судах показник навантаження набага'
то вищий за середній (Волинський — 112,1 справ,
Житомирський — 84,4 справ, Полтавський —
147,2 справ, Харківський — 94,5 та Херсонський
— 86,1 справ).
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Діаграми 4—7

Справ і матеріалів кримінального судочиства
Справ і матеріалів адміністративного судочиства
Справ і матеріалів цивільного судочиства
Справ і матеріалів про адміністративні правопорушення
Справ і матеріалів господарського судочинства

Справ кримінального судочиства
Справ адміністративного судочиства
Справ цивільного судочиства
Справ господарського судочинства
Справ про адміністративні правопорушення
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Справ і матеріалів кримінального судочиства
Справ і матеріалів адміністративного судочиства
Справ і матеріалів цивільного судочиства
Справ і матеріалів про адміністративні правопорушення
Справ і матеріалів господарського судочинства

Справ кримінального судочиства
Справ адміністративного судочиства
Справ цивільного судочиства
Справ господарського судочинства
Справ про адміністративні правопорушення
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Навантаження в апеляційних судах, порівняно з
2008 роком, збільшилося як у загальних, так і в ад'
міністративних судах. Проте, як свідчать дані, на'
вантаження в апеляційних адміністративних судах
є значно більшим. Щомісячно на кожного суддю
апеляційного загального суду надходило 10,7 справ
і матеріалів, апеляційного адміністративного суду —
143,2 (у 2008 році, відповідно, — 9,6 і 29,9). У До'

нецькому та Харківському апеляційних адміністра'
тивних судах середньомісячне надходження у 2009
році становило, відповідно, 270 та 222,5 справ. На'
вантаження розраховано на всю штатну чисельність
суддів, а за умови наявності вакансій фактичне на'
вантаження є більшим. У таблиці 2 представлено
дані щодо середньомісячного надходження справ і
матеріалів на одного суддю у 2007'2009 роках.
Таблиця 2

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Справ і матеріалів кримінального судочинства

10,95

10,71

12,81

Справ і матеріалів адміністративного судочинства

3,46

4,51

23,2

Справ і матеріалів цивільного судочинства

47,38

37,37

36,19

Справ та матеріалів про адміністративні правопорушення

117,93

126,11

30,46

УСЬОГО справ і матеріалів

160,04

178,7

102,7

по І інстанції

0,43

0,87

1,03

в апеляційному порядку

1,64

2,43

2,66

Справ і матеріалів адміністративного судочинства

0,61

0,14

х

Справ і матеріалів цивільного судочинства

5,3

5,12

5,91

Справ та матеріалів про адміністративні правопорушення

0,5

0,93

1,07

Інших справ і матеріалів

2,8

0,01

х

УСЬОГО справ і матеріалів

11,28

9,5

10,67

окружні адміністративні

59,61

78,08

45,94

апеляційні адміністративні

11,42

29,92

143,2

господарські місцеві

38,90

27,81

26,02

господарські апеляційні

9,70

8,83

11,09

кількість суддів за штатом
місцеві загальні суди
апеляційні загальні
окружні адміністративні

4738
1736
301

4801
1736
585

4801
1736
672

апеляційні адміністративні
господарські місцеві

330
677

352
677

352
677

господарські апеляційні

347

347

347

УСЬОГО

8129

8498

8585

місцеві загальні суди
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апеляційні загальні суди
Справ і матеріалів кримінального судочинства
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У 2009 році на розгляді загальних судів пере'
бувало 233,1 тис. кримінальних справ (без ураху'
вання справ, повернутих у порядку статті 232 Кри'
мінально'процесуального кодексу України (далі —
КПК України), що на 2,1 відсотка більше, ніж у
2008 році (228,3 тис. справ).
Упродовж року закінчено провадженням 183,4
тис. справ, з них 142,9 тис. (77,9%) розглянуто з
постановленням вироку; 29,5 тис. (16,1%) — із зак'
риттям провадження. Щодо кримінальних справ,
повернутих судами на додаткове розслідування чи
попереднє (у справах приватного обвинувачення),
то ця кількість становить 5,3 тис. (2,9%), що вказує
на їх зменшення (у 2008 році — 6,1 тис. (3,3%). При
цьому необхідно зауважити, що із загальної кіль'
кості цих справ: майже 1,1 тис. — повернуто під час
попереднього розгляду справи в суді, а 4,2 тис. —
під час судового розгляду справи.

Структура кримінальних справ, що перебували
на розгляді в судах, майже не змінилася. тут, як і
раніше, переважають злочини проти власності
(80,3 тис. справ), що становить майже третину від
загальної кількості справ. Більша половина цих
злочинів (44,8 тис.) — крадіжки.
Значну кількість кримінальних справ, що пере'
бували на розгляді судів, становлять справи про
злочини у сфері обігу наркотичних засобів, пси'
хотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та
інші злочини проти здоров'я населення — 45,6 тис.
(19,5%), злочини проти життя та здоров'я особи —
21 тис. (9%), проти безпеки руху та експлуатації
транспорту — 15 тис. (6,4%), проти виборчих, тру'
дових та інших особистих прав і свобод людини і
громадянина — 13,2 тис. (5,7%), проти громадсько'
го порядку та моральності — 10,5 тис. (4,5 %). Тем'
пи приросту кримінальних справ за видами злочи'
нів представлено в таблиці 3.
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Таблиця 3

Види злочинів

дин.(+)

Види злочинів

дин.()

Злочини проти волі, честі та
гідності особи

36,4

незаконне позбавлення волі або
викрадення людини

4,9

17,1

Злочини проти життя та здоров'я
особи (крім справ, що порушуються
не інакше, як за скаргою
потерпілого)

торгівля людьми або інша
незаконна угода щодо людини

14,3

9,0

порушення авторського права і
суміжних прав

27,3

Злочини проти виборчих, трудових
та інших особистих прав і свобод
людини і громадянина

Злочини проти власності

16,4

Злочини у сфері господарської
діяльності

10,2

крадіжка

24,9

19,6

шахрайство

15,3

незаконне виготовлення,
зберігання, збут або
транспортування з метою збуту
підакцизних товарів

привласнення, розтрата майна або
заволодіння ним шляхом
зловживання службовим
становищем

19,8

Злочини проти громадської безпеки

3,5

ухилення від сплати податків,
зборів, інших обов’язкових платежів

26,5

Злочини проти безпеки руху та
експлуатації транспорту

7,3

Злочини проти довкілля

24,3
Злочини проти громадського
порядку та моральності

4,2

Злочини проти безпеки
виробництва
34
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20,4

Злочини у сфері охорони державної
таємниці, недоторканності
державних кордонів, забезпечення
призову та мобілізації

2,7

незаконне переправлення осіб
через державний кордон України
Злочини у сфері службової
діяльності

хуліганство
Злочини у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів та інші
злочини проти здоров'я населення

5,8
5,1

12,8

31,7

Злочини у сфері використання
електроннообчислювальних машин
(комп'ютерів), систем та
комп'ютерних мереж і мереж
електрозв'язку

6,6

Злочини проти правосуддя

4,7

зловживання владою або
службовим становищем

15,5

погроза або насильство щодо судді,
народного засідателя чи
присяжного

22,2

Одержання, давання, провокація
хабара

12,7

одержання хабара

25,2

Злочини проти встановленого
порядку несення військової служби
(військові злочини)

10,2

За результатами судового розгляду криміналь'
них справ звільнено з'під варти із зали судового за'
сідання 6,1 тис. осіб, що на 9,3 відсотка менше, порів'
няно з попереднім звітним періодом, взято під варту
7,7 тис. осіб.
Звільнено судами під заставу 150 осіб (у 2008 ро'
ці — 161 особу). Із загальної суми застави, що була
внесена на депозит органу досудового слідства чи су'
ду, на користь держави звернуто 144,5 тис. грн (у ми'
нулому році — 119,2 тис. грн) за невиконання обви'
нувачуваними та підсудними взятих на себе зо'
бов'язань.
У звітному періоді за неявку в судове засідання
оштрафовано 600 осіб, на суму 93,8 тис. грн.
Від злочинів потерпіло 115,3 тис. фізичних осіб,
основну частину становлять особи, яким завдано ма'
теріальної та моральної шкоди — 88,7 тис. (76,9 %),
21,7 тис. особам завдано шкоди здоров'ю, а понад 4,9
тис. чоловік загинули. Серед потерпілих: чоловіки —
58,8 відсотків; за віком: 6 відсотків — особи до 18 ро'
ків.
Сума матеріальних збитків та моральної шкоди,
установлених судом за вироками, що набрали та не
набрали законної сили в 2009 році, становить понад
2545,2 млн грн, у тому числі фізичним особам —
1294,5 млн грн.

Із порушенням строків досудового розгляду,
встановлених статтею 241 КПК України, призначе'
но 1,6 тис. (0,89%) кримінальних справ (у 2008 році
— 1,2 тис. або 0,66%); з порушенням термінів, вста'
новлених статтею 256 КПК України, — 4,1 тис.
(2,26%) кримінальних справ (у 2008 році — 3,6 тис.
або 1,98%).
Із загальної кількості справ, закінчених провад'
женням, із порушенням строків, встановлених стат'
тею 241 КПК України, найбільше справ призначено
місцевими загальними судами Одеської (3,84%),
Рівненської (3,09%), Житомирської (2,34%), Львів'
ської (2,18%) областей та міста Києва (2,42%); а з по'
рушенням строків, встановлених статтею 256 КПК
України, місцевими судами Житомирської (6,85%),
Харківської (6,41%), Рівненської (6,11%), Одеської
(6,1%) областей та міста Києва (4,59%). Слід заува'
жити, що в 2008 році місцеві суди м. Севастополя
розглядали з порушенням строків, передбачених
статтею 256 КПК, 5,73 відсотків справ, а в 2009 — ли'
ше 0,55 відсотків.
На кінець звітного періоду залишилися нероз'
глянутими 49,7 тис. справ або 21,3 відсотка від за'
гального числа тих, що перебували в провадженні
судів упродовж звітного періоду. З них 9,2 тис. (або
18,5%) справ не розглянуто в термін понад 6 місяців
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(без урахування справ із зупиненим провадженням).
У 10 тис. кримінальних справ провадження зупине'
но, при цьому близько 8,6 тис. (85,5%) з них — у
зв'язку з розшуком підсудного.
Велика кількість нерозглянутих справ на кінець
звітного періоду, як і в попередні роки, спостеріга'
ється в місцевих судах міста Севастополя (46,1% від
кількості справ, що перебувала в провадженні протя'
гом звітного періоду), Харківської (32,74%), Одесь'
кої (31,03%) областей, а також справ, що знаходять'
ся в залишку і не розглянуті в термін понад 6 місяців
(без урахування справ із зупиненим провадженням),
у місцевих судах міста Севастополя (57,5%), Львів'
ської (35,16%) та Харківської (32,38%) областей.
Різко збільшилася загальна кількість справ що'
до вирішення питання про звільнення осіб від кри'
мінальної відповідальності. Так, на розгляді в судах
перебувало 129,6 тис. справ (у 2008 році — 42,4 тис.).
З них розглянуто 123,9 тис. справ та звільнено від
кримінальної відповідальності 10,2 тис. осіб.
Слід зауважити, що в 2009 році на розгляді за'
гальних судів перебувало 118,3 тис. справ (91,3%)
щодо вирішення питання про звільнення від кримі'
нальної відповідальної у зв'язку із закінченням стро'
ків давності щодо невстановленої особи, з них 113,7
тис. були розглянуті, в тому числі із задоволенням
112,9 тис. Причиною цього є закінчення 15'річного
строку давності по даній категорії справ саме в 2009
році.
Ці показники не залежать від роботи суду, її
якісних та кількісних показників, оскільки суд
приймає на розгляд справи в міру їх надходження.
Наявність таких справ фактично залежить від робо'
ти органів дізнання, досудового слідства та свідчить
про показники нерозкриття злочинів протягом 15'
ти років з дня їх вчинення.
Упродовж 2009 року в апеляційних загальних
судах перебувало 34,3 тис. справ за апеляціями на
вироки, ухвали, постанови в кримінальних справах.
Якість розгляду місцевими загальними судами
кримінальних справ з постановленням вироку в
цьому звітному періоді, в порівнянні з аналогічним
звітним періодом 2008 року, дещо погіршилася. У
2009'му загальна кількість засуджених та виправда'
них осіб місцевими судами зменшилася (2008 рік —
167,7 тис. осіб, 2009 рік — 162,6 тис. осіб), проте
кількість скасованих та змінених апеляційними су'
дами вироків збільшилася. Скасовано та змінено
вироків стосовно 9,7 тис. осіб, що становить 5,98 від'
сотка від загального числа засуджених і виправда'
них, щодо яких постановлені вироки (2008 рік — 9,5
тис. осіб або 5,65%).
Більше половини (51,4%) вироків переглянуто
за апеляціями у справах про тяжкі злочині, з них 61,6
відсотка вироків залишено без змін.
Кількість осіб, щодо яких скасовано виправду'
вальні вироки з направленням справи на додаткове
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розслідування становить 52 особи (у 2008 році — 57
осіб).
Дещо покращилася якість винесення та поста'
новлення місцевими загальними судами ухвал та
постанов (крім окремих ухвал). Так, питома вага
скасованих і змінених ухвал та постанов судів пер'
шої інстанції складає 0,95% (в аналогічному звітно'
му періоді — 1,02%).
Як і минулі роки, кожна третя апеляція, яка по'
давалася на вирок (ухвалу, постанову) місцевого за'
гального суду та розглянута апеляційними загальни'
ми судами, задовольняється.
За вироками, що набрали законної сили у звіт
ному періоді, засуджено 146,4 тис. осіб (2008 рік —
146,9 тис. осіб).
Звичайно, переважна частина засуджених — це
працездатні особи, які на час вчинення злочину не
працювали та не навчалися. У порівнянні з 2008 ро'
ком їх кількість зросла і становить 98,9 тис. осіб (або
67,5%) від усіх засуджених (у 2008 році 89,5 тис. осіб
або 61%). Серед них мають не зняту й непогашену
судимість — 30,2 тис. осіб або 30,5 відсотків (у 2008
році — 21 тис. осіб або 14,3%).
Третина засуджених (48,3 тис. осіб) — молоді
люди у віці від 14 до 25 років. Майже кожний четвер'
тий засуджений вчинив злочин у стані алкогольного
чи наркотичного сп'яніння (засуджено 39 тис. таких
осіб).
Тривожним є той факт, що у 2009 році засудже'
но більше 18,5 тис. жінок. Серед засуджених їх кіль'
кість становить 12,7 відсотка. У 2008 році було за'
суджено 18,2 тис. осіб жіночої статі, але їх частка ста'
новила лише 8 відсотків засуджених.
Суттєво зменшилася кількість засуджених, які
вчинили злочини в неповнолітньому віці, — скла'
дає 8,6 тис. осіб. Їх питома вага у загальній кількос'
ті засуджених — 5,8 відсотка (у 2008 році — 6,9%).
Проте у віці від 14 до 16 років вчинили злочин 2,1
тис. неповнолітніх, що становить третину (33,6%)
від усієї цієї категорії засуджених (у 2008 році —
24,5%).
Упродовж 2009 року судами закрито провад'
ження у справах щодо 31,1 тис. осіб (17,4%) від за'
гальної кількості осіб, у відношенні яких судові рі'
шення набрали законної сили, з них закрито справ
публічного обвинувачення щодо 28,5 тис. осіб.
Основною обставиною закриття справи є акт ам'
ністії: застосування судами в 2009 році Закону Ук'
раїни "Про амністію" від 12.12.2008 № 660'VI. Кіль'
кість осіб, щодо яких справу закрито, складає 13 тис.
або 41,9 відсотка від кількості осіб, щодо яких спра'
ви закрито з різних підстав; для порівняння, у 2008
році цей показник складав лише 13,7 відсотків зазна'
чених осіб.
Основні види покарання, які за вироками, що
набрали законної сили в 2009 році, в порівнянні з
2008 роком, наведено в таблиці 4.
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Таблиця 4

Б
Штраф
Позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю
Громадські роботи

2008
2009
Динаміка
пит. вага
пит. вага
абс.
абс.
%
%*
%*
1
2
3
4
6
21964
14,96
21487
14,68
 2,17
27

0,02

16

0,01

 40,74

5236

3,57

7746

5,29

47,94

Виправні роботи
Службові обмеження для військовослужбовців

1304
98

0,89
0,07

1052
118

0,72
0,08

 19,33
20,41

Арешт
Обмеження волі
Позбавлення волі
Довічне позбавлення волі

3337
3820
32895
70

2,27
2,60
22,40
0,05

4512
3603
35500
96

3,08
2,46
24,25
0,07

35,21
 5,68
7,92
37,14

Звільнено від покарання — усього, у тому числі

77948

53,08

72218

49,33

 7,35

з випробуванням

76687

52,22

70523

48,18

 8,04

внаслідок акта амністії

736

0,50

1230

0,84

67,12

з інших підстав

525

0,36

465

0,32

 11,43

* % — питома вага до засуджених осіб за усі види злочинів.
Звільнено від кримінальної відповідальності у
зв'язку: з дієвим каяттям 2,9 тис. осіб (9,3% від
кількості осіб, справи щодо яких закрито); із змі'
ною обстановки — 3,4 тис. осіб (10,9%); із переда'
чею на поруки — 1,7 тис. осіб (5,5%); з примирен'
ням винного з потерпілим — 3,9 тис. осіб (10,9%),
судові рішення щодо яких набрали законної сили.
За вироками, що набрали законної сили, упро'
довж 2009 року виправдано 284 особи, із них у
справах публічного обвинувачення — 94.
У провадженні місцевих загальних та окруж'
них адміністративних судів у 2009 році перебувало
1 млн. 514 тис. адміністративних справ, що майже
у 3 рази більше, в порівнянні з 2008 роком (517,4
тис. справ). Графічно динаміку та структуру цих
справ представлено в таблиці 5.
Загальна кількість справ, закінчених провад'
женням, склала 1 млн 296 тис., з них 78,6 відсотка
розглянуто із прийняттям постанови, в тому числі
із задоволенням позову — 93,4 відсотка. Слід заз'
начити, що переважну частину цих справ розгляда'
ли місцеві загальні суди.
Приріст відбувся за рахунок спорів фізичних чи
юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень

щодо оскарження його дій або бездіяльності, рішень
(правових актів індивідуальної дії), (крім пов'яза'
них із виборчим процесом або процесом референду'
му). Спостерігається також значне зростання —
майже у 2 рази — кількості спорів за зверненнями
суб'єкта владних повноважень (2008 рік — 90,1 тис.
справ, 2009 рік — 176,5 тис. справ). Кількість спорів
щодо правовідносин, пов'язаних із виборчим проце'
сом, коливається в залежності від проведення ви'
борчих компаній. На 5,7 відсотка скоротилася кіль'
кість спорів щодо публічної служби.
Серед адміністративних справ, що перебували
в провадженні місцевих загальних судів, найбіль'
шу кількість становлять справи про спори фізич'
них та юридичних осіб із суб'єктом владних повно'
важень щодо оскарження його дій або бездіяльнос'
ті, рішень щодо правових актів індивідуальної дії
(99,1%). Так, щодо оскарження дій або бездіяль'
ності, рішень Пенсійного фонду України та його
управлінь і управління праці та соціального захис'
ту населення в судах перебувало, відповідно, —
783 тис. і 184,2 тис. справ.
Незважаючи на великий обсяг розглянутих
справ (1 млн. 011 тис.), з порушенням строків, вста'
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Види покарання

№ з/п
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1

2

3
4

5

1

2

3

4

5

питома
питома дина
питома
питома дина
2008 вага 2009 вага міка, 2008 вага 2009 вага міка,
%*
%*
%
%*
%*
%

215

578

0,20

0,37
х

422

802
214041

Спори щодо правовідносин, пов’язаних
із виборчим процесом чи процесом
референдуму

Інші категорії адміністративних справ

УСЬОГО

1170224

2071

2,03

Спори з приводу прийняття громадян на
публічну службу, її проходження,
4348
звільнення з публічної служби

7897

4,26

Спори за зверненнями суб’єкта владних
9125
повноважень

2

3

4

Знаходилося в провадженні
окружних адміністративних судів
справ

80

х

446,73 303317

0,05  27,93 673

0,02  49,05

0,18  52,37 3091

х

0,22

0,03

1,02

343534

1081

110

4943

х

0,31

0,03

1,44

13,26

60,62

37,50

59,92

0,67  13,46 80986 26,70 168604 49,08 108,19

Спори фізичних чи юридичних осіб із
суб’єктом владних повноважень щодо
оскарження його дій або бездіяльності,
199344 93,13 1159463 99,08 481,64 218487 72,03 168796 49,14  22,74
рішень (правових актів індивідуальної
дії), (крім пов’язаних із виборчим
процесом або процесом референдуму)

Б

Найменування показників

Знаходилося в провадженні
загальних судів адміністративних
справ

5

новлених Кодексом адміністративного судочинства
України (далі — КАС України), розглянуто 115,3
тис. справ або 11,4 відсотка. Проте в деяких регіонах
цей відсоток є вищим. Найбільше з порушенням
строків, встановлених КАС України, розглянуто
справ місцевими загальними судами Харківської
(28,8%) Дніпропетровської (23,4%), Сумської
(22,6%) областей та міста Севастополя (22,7%),.

6
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На кінець звітного періоду залишилися нероз'
глянутими 159,3 тис. адміністративних справ, або
майже кожна сьома від усіх, що знаходилися на
розгляді упродовж 2009 року (у 2008 році — кожна
третя). Середній показник по Україні в 2008 і 2009
роках становив, відповідно, 30,4 і 13,6 відсотків не'
розглянутих справ.
Таблиця 5

Найбільший відсоток нерозглянутих справ на кі'
нець звітного періоду зафіксовано в місцевих загальних
судах Житомирської області (33,6%). Зросла і кількість
нерозглянутих справ у судах Черкаської області — з 9,2
відсотка у 2008 році, до 27,5 відсотка у 2009'му.
У більшості областей спостерігається позитивна
тенденція щодо скорочення залишків на кінець звітного
періоду. Так, у судах міста Севастополя питома вага не'
розглянутих справ у 2008 році становила 70 відсотків, у
звітному році їх кількість — 29,1 відсотка. Відповідні змі'
ни відбулися і в інших областях: Сумська (з 57,2% до
11%), Миколаївська (з 51,5% до 10,6%), Чернігівська
(з 33,4% до 9,1%), Чернівецька (з 28,92% до 9,1%).
Упродовж періоду, що аналізується, в місцевих за'
гальних судах перебувало в провадженні 4,7 тис. клопо'
тань, подань, заяв, що розглядалися за КАС України у
порядку виконання судових рішень, з них розглянуто —
3,8 тис., з яких задоволено — 2,3 тис. (59,2%).
За наслідками розгляду апеляційних скарг було змі'
нено та скасовано постанов (ухвал) місцевих загальних
судів 49,7 тис. (3 тис.) або 5,25 відсотка (1,85%) від загаль'
ного числа постанов (ухвал), постановлених судами пер'
шої інстанції (місцевими загальними). У 2008 році їх кіль'
кість становила, відповідно, 7,22 і 3,04 відсотка.
У структурі адміністративних справ, які розгляда'
ють окружні адміністративні суди, переважають справи
двох категорій: спори фізичних та юридичних осіб із
суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його
дій або бездіяльності, рішень щодо правових актів інди'
відуальної дії (49,14%) та спори за зверненнями суб'єкта
владних повноважень (49,08%).
Загальна кількість справ, закінчених провадженням,
склала 285,2 тис., з них 38 відсотків розглянуто з пору'
шенням строків, встановлених КАС України. Викликає
занепокоєння той факт, що в деяких регіонах цей відсо'
ток дуже високий. Найбільше з порушенням строків роз'
глянуто справ Полтавським (89,6%), Одеським (79%),

Закарпатським (70,1%) та Кіровоградським (62,6%) ок'
ружними адміністративними судами. Високий показник
у Полтавського суду пояснюється високим середньомі'
сячним надходженням справ на одного суддю в 2009'му
(147 справ). Навантаження цього року в інших зазначе'
них судах становить від 32 до 47 справ.
На кінець звітного періоду залишилися нерозгляну'
тими 58,3 тис. адміністративних справ, або 17 відсотків
від усіх, що перебували в провадженні упродовж 2009
року (в 2008 році — 127,2 тис. справ або 41,9%).
Упродовж періоду, що аналізується, в окружних ад'
міністративних судах перебували в провадженні 2,7 тис.
клопотань, подань, заяв, що розглядалися за КАС Украї'
ни у порядку виконання судових рішень, з них розгляну'
то — 2,5 тис., з яких задоволено — 64,1 відсотка.
Упродовж 2009 року в апеляційних адміністратив
них судах перебувало в провадженні 627,9 тис. справ за
апеляційними скаргами на рішення місцевих загальних,
господарських та окружних адміністративних судів. За'
гальна кількість справ, апеляційне провадження в яких
закінчено, становить 245,5 тис. Із задоволенням апеля'
ційної скарги розглянуто 69,8 тис. справ (28,4%).
Загальна кількість справ, постанови в яких скасова'
но, становить 46 тис., з них 90,1 відсотка — скасовано з
прийняттям нової постанови.
Звичайно, що переважну більшість справ, постанови
яких переглядалися, складають спори фізичних та юри'
дичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо ос'
карження дій або бездіяльності, рішень Пенсійного фон'
ду України та його управлінь і управління праці та соці'
ального захисту населення (88,6%).
У 2009 році в провадженні місцевих загальних судів
перебувало 2209,6 тис. позовних заяв, заяв, скарг, подань,
клопотань, які розглядаються в порядку цивільного су&
дочинства, що майже не змінилося, в порівнянні з 2008
роком (2222,7 тис.). Динаміку та структуру справ і мате'
ріалів за видами провадження представлено в таблиці 6.

Таблиця 6

№
з/п
1
2
3
4
5

Найменування показників
Б
Наказне провадження
Позовне провадження (позовні заяви і справи)
Окреме провадження (заяви і справи)
Інші справи і матеріали, що розглядаються в
порядку цивільного судочинства
УСЬОГО

Загальна кількість цивільних справ, які розгляда'
ються в наказному провадженні, скоротилася, але
кількість заяв про скасування судового наказу зросла
на 33,3 відсотка. Так, у 2009 році в провадженні судів
перебувало 415,5 тис. справ про видачу та скасування
судового наказу, що на 6,4 відсотка менше, ніж у мину'
лому році. Загальна кількість виданих судових наказів
становить 386,1 тис., або 93,1 відсотка від кількості

дина питома
міка, % вага, %
1
2
3
4
443798 415540
6,37
18,8
1552399 1555691 0,21
70,4
122675 107101 12,70
4,8
2008

2009

103848

131314

3,57

5,9

2222720 2209646

0,59

х

розглянутих справ. Скасовано 25,1 тис. судових нака'
зів, що становить 6,5 відсотка всіх виданих судових на'
казів. Слід відзначити, що в першій половині 2008 ро'
ку цей показник дорівнював 4,8 відсотка.
Упродовж звітного періоду в місцевих загальних
судах у провадженні перебувало: 10,1 тис. заяв про за'
безпечення доказів позову, які надійшли до суду до по'
дання позовної заяви; 78,4 тис. клопотань, заяв, подань
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у порядку виконання судових рішень; 9,5 тис. скарг на
дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої
посадової особи державної виконавчої служби; 18,4
тис. заяв про перегляд заочного рішення; 965 клопо'
тань про визнання та виконання на території України
рішень іноземних судів; 7,3 тис. судових доручень, у
тому числі 1,7 тис. доручень іноземних судів.
Кількість розглянутих справ становить 1835,5 тис.,
або 83,1 відсотка від загальної кількості справ цивіль'
ного судочинства, які перебували на розгляді. Із задо'
воленням позову (заяви) розглянуто 1295 тис. справ.
Серед розглянутих цивільних справ позовного
провадження переважну більшість, як і раніше, станов'
лять спори, що виникають із договорів (38,3%), із сі'
мейних правовідносин (25,6%), із житлових правовід'
носин (9,1%), спори про право власності та інші речові
права (8,2%), а серед справ окремого провадження —
справи про встановлення фактів, що мають юридичне
значення (56,9%).
Із порушенням процесуальних строків, встановле'
них Цивільним процесуальним кодексом України (да'
лі — ЦПК України), розглянуто 9,46 відсотка цивіль'
них справ і матеріалів (у 2008 році таких справ було
7,95 відсотка). Найбільшу кількість справ із порушен'
ням строків, встановлених ЦПК України, розглянуто
місцевими загальними судами Автономної Республіки
Крим (25,2%), міста Севастополя (22,4%), Харківської
(18,1%) та Сумської (17,8) областей, міста Києва
(15,9%), найменшу — місцевими загальними судами
Волинської (1,9%), Херсонської (1,4%), Тернопіль'
ської (1,2%) областей.
На кінець звітного періоду залишилися нерозгля'
нутими 321,7 тис. цивільних справ позовного та окре'
мого провадження, або 21,8 відсотка від усіх справ, що
перебували в провадженні упродовж 2009 року.
Слід зазначити, що 78,1 тис. справ або майже 26
відсотків (у 2008 році — 26,1%) усіх нерозглянутих ци'
вільних справ позовного та окремого провадження не
знайшли свого вирішення в судах більше 3 місяців (без
урахування справ, провадження в яких зупинено).
Найбільший відсоток нерозглянутих справ у тер'
мін понад 3 місяці (без урахування справ, проваджен'
ня в яких зупинено) на кінець звітного періоду, як у
попередні роки, зафіксовано в місцевих загальних су'
дах Дніпропетровської області (43,6%), міста Києва
(40%), Автономної Республіки Крим (35,2%) та міста
Севастополя (30,4%).
Апеляційними загальними судами в 2009 році роз'
глянуто 83,6 тис. апеляційних скарг у цивільних спра'
вах, що на 8,7 відсотка більше, ніж у 2008 році
(77,1 тис.).
За наслідками розгляду апеляційних скарг зали'
шено без змін 41,4 тис. рішень та ухвал судів першої
інстанції, що становить 50 відсотків від загальної кіль'
кості переглянутих рішень та ухвал.
Якість розгляду цивільних справ місцевими за'
гальними судами, у порівнянні з минулим звітним пе'
ріодом, дещо погіршилась. Кількість рішень місцевих
загальних судів, скасованих або змінених в апеляційно'
му порядку упродовж звітного періоду, склала 27,3 тис.
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або 2,98 відсотка від загальної кількості рішень, ухвале'
них судами першої інстанції за цей же період (у 2008
році — 25,6 тис. або 2,59%). Найбільше скасовано та
змінено рішень, які ухвалювалися місцевими загальни'
ми судами Автономної Республіки Крим (5,6%), міста
Києва (4,95%), Закарпатської (4,55%) та Київської
(4,2%) областей.
Серед загальної кількості справ, рішення в яких
скасовано (22,6 тис.), 9,4 тис. справ (41,6%) направле'
но на новий судовий розгляд, в 11,6 тис. справ (51,2%)
ухвалено нові рішення по суті позовних вимог.
Кількість ухвал місцевих загальних судів, скасова'
них або змінених в апеляційному порядку упродовж
звітного періоду, склала 14 тис, або 2,67 відсотка від за'
гальної кількості ухвал, постановлених судами першої
інстанції за цей же період (2008 рік — 2,42%).
Переважну більшість справ позовного проваджен'
ня, рішення в яких оскаржувалися, складають спори
що виникають із договорів, — 15,8 тис. справ (28,4%).
Слід відзначити, що велику кількість справ позовного
провадження, рішення в яких оскаржувалися, склада'
ють спори про недоговірні зобов`язання. У звітному
періоді було переглянуто 7,8 тис. справ (14%) від за'
гальної кількості переглянутих рішень судів, з них —
42,4 відсотка — це спори про відшкодування шкоди,
завданої майну фізичних або юридичних осіб. Значну
кількість переглянутих справ складають також спори
про приватну власність — 6,1 тис. справ (10,9 %).
Серед справ окремого провадження, які перегля'
нуті апеляційною інстанцією (1,2 тис.), переважну час'
тину складають справи про встановлення фактів, що
мають юридичне значення, — 47,4 відсотка, а також
справи про розкриття банком інформації, яка містить
банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних
осіб — 31 відсоток.
На розгляді місцевих господарських судів перебу'
вало 194,1 тис. господарських справ, що на 10,5 відсот'
ка менше в порівнянні з 2008 роком (216 тис.справ). У
2009 році розглянуто 146,2 тис. справ, з них з ухвален'
ням рішення розглянуто 111,5 тис., у тому числі 81,4
відсотка — із задоволенням позову.
У структурі розглянутих справ переважать справи
щодо майнових спорів про виконання господарських
договорів, їх частка становить 68 відсотків (99,7
тис.справ). За результатами розгляду справ сума кош'
тів, присуджених до стягнення, складає 53,3 відсотка
від суми заявлених коштів та 24 відсотки — заявлених
санкцій. Серед загальної кількості майнових спорів
більша половини (65,6%) — це спори щодо розрахун'
ків за продукцію, товари та послуги.
Зберігається позитивна тенденція щодо приросту
справ зі спорів про укладання, зміну, розірвання дого'
ворів та визнання їх недійсними. У 2009 році їх кіль'
кість зросла на 5,6 відсотка і становить 13,6 тис. справ.
На 13,5 відсотка скоротилася кількість справ про
банкрутство. Упродовж року закінчено провадженням
11,8 тис. справ про відновлення платоспроможності
боржників або визнання їх банкрутами, в тому числі із
задоволенням позову (винесено постанови про виз'
нання банкрутом) — 8,6 тис. справ.
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Залишилися нерозглянутими 47,9 тис. справ або
кожна п'ята справа, що перебувала в провадженні міс'
цевих господарських судів.
Апеляційними господарськими судами перегляну'
то майже 32 тис. справ, що становить 21,9 відсотка від
кількості справ, розглянутих з постановленням рішен'
ня місцевими судами. У 9,7 тис. справах (6,7%) судові
рішення змінено або скасовано. Найбільше змінено та
скасовано рішень, які ухвалювались місцевими госпо'
дарськими судами Херсонської (9,49%), Одеської
(9,37%) та Київської (9,23%) областей.
У зв'язку з дією Закону України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо вдос'
коналення регулювання відносин у сфері забезпечен'
ня безпеки дорожнього руху" від 24.09.2008 № 586'VІ
суттєво зменшилось надходження до місцевих загаль'
них судів справ про адміністративні правопорушення.
Так, у 2009 році надійшло на розгляд 1,6 млн справ і
матеріалів про адміністративні правопорушення, що в
4,1 раза менше, в порівнянні з аналогічним періодом
(2008 рік — 6,6 млн.).
До адміністративної відповідальності притягнуто
1300,5 тис. осіб. Кількість осіб, яких оштрафовано,
зросла і становить 964,9 тис. осіб (або 74,2% від загаль'
ної кількості осіб, щодо яких розглянуто справи про
накладення адміністративного стягнення, у 2008 році —
63,2%). Незважаючи на скорочення кількості справ, су'
ми штрафів, відповідно до змін у законодавстві, зросли.
Їх розмір у 2009 році складав 439,6 млн грн (247,4 млн
грн — у 2008 році). Слід зазначити, що 37,5 відсотка цієї
суми сплачено в добровільному порядку (в минулому
періоді цей показник становив 35,7 відсотка).
Другим розповсюдженим видом адміністративно'
го стягнення, яке застосовується судами, є громадські
роботи. Хоча цей вид стягнення з'явився недавно (нап'
рикінці 2008 року), вже в 2009 році до громадських ро'
біт залучено 127,3 тис. осіб (9,8%). Кількість осіб, до
яких застосовано адміністративний арешт, — 82,9 тис.
(у 2008 році — 79,4 тис. осіб). Число осіб, яких попе'
реджено, становить 35,4 тис. осіб.
Адміністративні стягнення (основне й додаткове)
у вигляді конфіскації предмета, який став знаряддям
вчинення або безпосереднім об'єктом адміністратив'
ного правопорушення, застосовано до 59,8 тис. право'
порушників (23,3 % таких стягнень накладено за пору'
шення митних правил).
Позбавлено права за керування транспортними за'
собами або суднами в стані сп'яніння (стаття 130
КУпАП) — 67,3 тис. осіб, що становить 90,3 відсотка
від загальної кількості осіб, позбавлених спеціального
права.
Викликає занепокоєння різке зростання кількості
правопорушень, учинених неповнолітніми. У цьому
звітному періоді застосовувалися заходи впливу, пе'
редбачені статтею 24'1 КУпАП, до 19,3 тис. неповно'
літніх осіб, тоді як у 2008 році таких осіб було 10,5 тис.
До внесення змін до законодавства переважною
більшістю справ про адміністративні правопорушення,
що розглядалися судами, були справи про порушення
Правил дорожнього руху. Так, їх питома вага в 2008

році складала 85,8 відсотка, в цьому звітному періоді
тільки 38,9 відсотка. Лише за статтею 122 КУпАП в
2008 році було розглянуто 4086,9 тис. справ (або 63,4 %
усіх розглянутих справ). У 2009 році розглянуто —
75,2 тис. справ (або 5 %).
Серед адміністративних правопорушень, що квалі'
фікуються як посягання на громадський порядок і гро'
мадську безпеку, найбільш поширеним було дрібне ху'
ліганство (стаття 173 КУпАП). У 2009 році за це пра'
вопорушення було притягнуто до адміністративної
відповідальності 87,7 тис. осіб (у 2008 році — майже 91
тис.осіб).
Через вчинення правопорушень завдано матері'
альних збитків на суму 4061,9 тис. грн, добровільно
відшкодовано 931,1 тис. грн, (22,9 %) від загальної су'
ми завданих збитків.
За результатами розгляду справ про адміністра'
тивні правопорушення вилучено 208 одиниць вогне'
пальної зброї, 642 одиниці бойових припасів, оплатно
вилучено цінностей на суму 17,9 тис. грн, конфіскова'
но товарів і цінностей на суму 17 млн 940 тис. грн, ін'
шої валюти (в еквівалентному вираженні) на суму 6
млн 139 тис. грн.
Слід відзначити, що до апеляційних загальних су'
дів надійшло 22,8 тис. апеляційних скарг та протестів
прокурорів на постанови місцевих загальних судів у
справах про адміністративні правопорушення (за ми'
нулий період — 17,8 тис.), з них 13,2 тис. (або 74,5%)
скарг і протестів щодо порушення правил дорожнього
руху. Усього розглянуто 17,7 тис. постанов місцевих
загальних судів, з яких кількість скасованих і змінених
становить 8,8 тис.
У 2009 році до місцевих судів надійшло 6,1 тис.
справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з
корупцією, що на 15,4 відсотка менше, порівняно з попе'
реднім роком. Слід відзначити, що упродовж останніх
років відбуваються незначні коливання в надходженні
цієї категорії справ. Одного року їх кількість дещо
збільшується — наступного, навпаки, зменшується.
Адміністративні стягнення за вчинення корупцій'
них діянь накладено на 4,1 тис. осіб або 75,4 відсотка. І
саме доля справ, у яких накладено адміністративне
стягнення, зберігає тенденцію до зростання. Серед
суб'єктів корупційних діянь: 45 відсотків — посадові
особи місцевого самоврядування (68,6 % — голови
сільської, селищної, міської, районної та обласної рад);
37,5 відсотка — державні службовці.
Що ж до якості розгляду справ про адміністратив'
ні правопорушення на виконання Закону України
"Про боротьбу з корупцією", то з розглянутих у 2009
році зазначених справ у відношенні 809 осіб, скасовано
та змінено постанов місцевих загальних судів щодо
481 особи (або 59,5%) від кількості переглянутих за
апеляцією справ цієї категорії. Слід відзначити, що в
2008 році цей показник становив 65,5 відсотка.
Управління організації роботи з ведення
судової статистики, діловодства
та архіву судів
Державної судової адміністрації України
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СУДІВ: СПОДІВАННЯ І
РЕАЛЬНІСТЬ
Василь БІЛИК,
начальник територіального управління ДСА України
у Вінницькій області, заслужений юрист України
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Для вираження інтересів суддів як носіїв судової влади ними утворюються органи суд&
дівського самоврядування. Суддівське самоврядування здійснюється, зокрема, через кон&
ференції суддів місцевих та апеляційних судів. Традиційним на Вінниччині є скликання
конференції суддів на початку нового року. Так, 29 січня 2010 року у приміщенні Апеляцій&
ного суду області відбулася конференція суддів загальних судів Вінниччини.
Розпочалося зібрання з виступу голови Апеляційного су'
ду Л.П. Стеблюк, яка підбила підсумки роботи загальних міс'
цевих судів області в 2009 році. У своєму виступі вона зосере'
дила увагу на кадровій політиці, зокрема на необхідності сво'
єчасного заповнення вакантних посад суддів. Були детально
розглянуті причини тяганини з розглядом справ, наголошено
на необхідності надання з боку Апеляційного суду методич'
ної допомоги загальним місцевим судам.
Учасники конференції також заслухали інформацію зас'
тупників голови Апеляційного суду І.П. Петришина та
П.В. Кучерського про стан та якість судочинства у звітному
періоді. Було обрано нових членів до кваліфікаційно'дисцип'
лінарної комісії адвокатури — чотирьох суддів до атестаційної
палати та двох — до дисциплінарної палати.
Про роботу Ради суддів загальних місцевих судів Він'
ницької області звітував голова ради І.Ю. Вишар. Було заслу'
хано інформацію про стан розгляду звернень громадян на дії
суддів та причини таких звернень до ради суддів. Головою ра'
ди суддів було порушено питання збільшення штату праців'
ників (помічників і секретарів) окремих судів. Крім того,
І.Ю Вишар висловив занепокоєння суддів неналежним фі'
нансуванням судів.
Відповідно до ст. 108 Закону України "Про судоустрій
України" про стан фінансування, матеріально'технічного, ор'
ганізаційного та кадрового забезпечення судів Вінниччини,
про проведену територіальним управлінням роботу в цьому
напрямі в 2009 році розповів начальник ТУ ДСА в області
Василь Білик. Зокрема, як було відзначено, зважаючи на сві'
тову економічну кризу минулий рік був надзвичайно важким
як для держави в цілому, так і для судової гілки влади зокре'
ма. Протягом цього періоду, виходячи з реальних фінансових
можливостей, управління зосереджувало свою роботу на ор'
ганізаційному забезпеченні діяльності судів, дотримуючися,
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при цьому, раніше задекларованих принципів, а саме: макси'
мальна прозорість, відкритість та рівність по відношенню до
усіх судів.
Детально проаналізувавши основні проблемні питання
кожного суду, ТУ ДСА протягом означеного періоду головну
увагу приділяло фінансовому, інформаційному та матеріаль'
но'технічному напрямкам забезпечення діяльності судів об'
ласті. В 2009 році територіальне управління здійснювало за'
безпечення загальних місцевих судів за кошторисом видатків,
який на 5,5 млн грн був менший від уточнених кошторисних
призначень за 2008 рік. Разом із тим, весь цей період велася
активна робота щодо збільшення кошторисних показників. І,
як наслідок, вдалося збільшити фінансування до кінця бюд'
жетного року на 1,3 млн грн від первинних кошторисних
призначень. Недофінансування становило 476 тис. грн.
Структура кошторисних призначень на 2009 рік була
сформована таким чином, що 81,5 відсотка всіх фінансових
ресурсів — це заробітна плата та нарахування на неї, 7,4 від'
сотка коштів було спрямовано на виплату пенсій та допомоги,
на комунальні послуги та зв'язок спрямовано 7,5 відсотка
коштів.
Видатків розвитку кошторисом на 2009 рік, на жаль, пе'
редбачено не було. Зважаючи на відсутність коштів на капі'
тальні видатки та критичний мінімум їх по інших статтях тен'
дерним комітетом управління в минулому році не проведено
жодної процедури по закупівлі товарів, робіт і послуг за дер'
жавні кошти.
Протягом означеного періоду на оплату праці використа'
но 26,3 млн грн, тоді як у 2008'му ця сума була на 2 млн грн
більшою. На матеріали й обладнання використано 223 тис.
грн, що становило лише 29 відсотків до показників поперед'
нього року. Недофінансування по даній статті — 50 тис. грн.
На оплату транспортних послуг було доведено кошторисом
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89 тис. грн, однак із цієї суми недофінансування на кінець ро'
ку становило 12 тис. грн.
У порівнянні з 2008'м було зменшено — на 23 відсотки —
фінансування за загальним фондом на послуги зв'язку. Від'
повідно, видатки, навіть після їх збільшення майже на 50 від'
сотків від первинного кошторису, становили лише 630 тис.
грн. Та й із цих коштів недофінансування склало на кінець ро'
ку 180 тис. грн. Разом із тим, ціна на послуги зв'язку значно
зросла й територіальному управлінню за таких умов довело'
ся дотримуватися режиму жорсткої економії.
Оплата інших послуг у 2009 році була зменшена на 32
відсотки й становила лише 206 тис. грн, тоді як у попередньо'
му — більше 303 тис. грн (з них недофінансовано — 102 тис.
грн). У звітному періоді видатки на відрядження склали лише
35,6 тис. грн, у 2008 році ця сума сягала 110 тис. грн). На оп'
лату комунальних послуг профінансовано 1,7 млн грн.
Територіальним управлінням профінансовано 3,2
млн грн на виплату пенсій і допомоги суддям у відставці,
що на 14 відсотків менше показників 2008 року. На оздо'
ровлення суддів (придбання путівок) у 2009 році виділено
249 тис. грн, що становить 50 відсотків до аналогічного по'
казника 2008'го.
Капітальні видатки за загальним фондом не проводи'
лись, оскільки бюджетні асигнування, затверджені коштори'
сом у сумі 129,8 тис. грн, профінансовано не було. За спеці'
альним фондом бюджету на капітальні видатки за КЕКВ 2110
"Придбання обладнання та предметів довгострокового корис'
тування" доведено 119,1 тис. грн. Ці кошти було профінансо'
вано та освоєно в повному обсязі. З них 21,8 відсотка
(26,0 тис. грн.) було спрямовано на погашення кредиторської
заборгованості 2008 року.
ТУ ДСА впродовж звітного періоду вдалося ліквідувати
кредиторську заборгованість, яка складала 463,7 тис. грн. На
кінець бюджетного року з метою стовідсоткового викорис'
тання (відповідно до кошторисних призначень) коштів пра'
цівниками управління було зареєстровано зобов'язання, під'
готовлено та передано для оплати до Держказначейства пла'
тіжні доручення, однак платежі за КПКВ 5000 не проводили'
ся. Згідно пояснень, наданих Держказначейством у відповідь
на запит територіального управління щодо підстав непрове'
дення платежів за незахищеними КЕКВ, причиною стала від'
сутність коштів на Єдиному казначейському рахунку. Це
спричинило утворення нової кредиторської заборгованості в
сумі 623 тис. грн, зокрема: 473 тис. грн — за загальним фондом
та 150 тис. грн — за спеціальним фондом.
Зважаючи на ті соціально'економічні умови, в яких
довелося працювати судам у 2009 році, управління було
змушене шукати ефективні шляхи менеджменту, здійсню'
вати генерування та реалізацію нестандартних рішень, за'
лучати в рамках місцевих програм альтернативні кошти
для вирішення найбільш проблемних питань загальних
місцевих судів області.
Територіальним управлінням було отримано для загаль'
них місцевих судів субвенції, виділені з місцевих бюджетів
державному бюджету на виконання регіональних програм, в
сумі 71,3 тис. грн. — для Хмільницького, Барського, Черні'
вецького місцевих судів. Ще 20 тис грн було затверджено на
проведення капітального ремонту систем теплопостачання,
водопостачання та електропостачання приміщення Вінниць'
кого районного суду. Крім того, виділено субвенції в сумі 31
тис. грн для Калиновського (21 тис. грн.) та Оратівського (10
тис. грн) районних судів. За кошти міського бюджету Вінни'
ці проведено поточні ремонти кабінетів міських судів. Місце'
вими органами влади передано 3 одиниці комп'ютерної техні'
ки для Гайсинського районного суду.

Територіальне управління постійно проводить роботу
щодо покращення інформаційно'технічного забезпечення су'
дів області. З метою виконання Закону України "Про доступ
до судових рішень" усі суди області підключені до мережі Ін'
тернет та корпоративної мережі. Постійно здійснюється зап'
равка картриджів, ремонт комп'ютерної та офісної техніки;
організовано забезпечення судів марками, конвертами, папе'
ром, бланками, СD'дисками тощо.
У звітному періоді придбано та передано судам 20 ком'
плектів обладнання для фіксування судових процесів, які ін'
тегровано в комп'ютери, та які, за інформацією судів, добре
себе зарекомендували в практичній роботі.
У рамках підготовки загальних місцевих судів до роботи
в осінньо'зимовий період 2009—2010 рр. (відповідно до пот'
реби) придбано комплектуючі до котлів та систем опалення,
проведено незначний ремонт даху приміщень, водогону тощо.
15 загальних місцевих судів області опалюються газом. З ме'
тою економії бюджетних коштів територіальним управлін'
ням забезпечено встановлення та превірку в усіх цих судах га'
зових лічильників. Крім того, в окремих районних судах вста'
новлено лічильники теплової енергії.
У зв'язку з реорганізацією газопостачальної компанії
ВАТ "Вінницягаз" та утворення ДП "Нафтогазмережі" тери'
торіальне управління змушене було в оперативному порядку
переукласти договори на постачання й транспортування при'
родного газу з останньою та за грудень 2009 року провести
розрахунки з ДП "Нафтогазмережі".
На даний час загальні місцеві суди області займають 31
приміщення й розташовані в 29 будівлях (Ленінський, Замос'
тянський та Староміський районні суди м. Вінниці знахо'
дяться в одній будівлі). 30 загальних місцевих судів області
розташовані у приміщеннях, технічний стан яких є нормаль'
ним або задовільним. Проблемним залишається питання за'
безпечення приміщенням Шаргородського районного суду.
Площа приміщень загальних місцевих судів області, яка
використовується для їх діяльності, складає 19076 кв. м., що
становить, в середньому, 109,6 кв. м. на одного суддю, при
нормативних показниках 155 кв. м. Нормативним вимогам за
площею відповідає 6 приміщень судів, що становить 19,3 від'
сотка від загальної їх кількості.
За ініціативи територіального управління на сесії Літин'
ської районної ради прийнято рішення про передачу другого
поверху будівлі, в якій розташований Літинський районний
суд, до сфери управління Державної судової адміністрації Ук'
раїни.
Зважаючи на відсутність коштів з державного бюджету
на будівництво, реконструкцію, добудову приміщень судів
управління проводить активну роботу щодо розширення
внутрішніх площ приміщень за рахунок відселення сторонніх
організацій. На даний час у провадженні господарського суду
Вінницької області перебуває справа про відселення районної
прокуратури з приміщення Томашпільського районного су'
ду. В судовому порядку вирішено питання про звільнення
приміщення, яке управління придбало для Липовецького ра'
йонного суду, відділом культури і туризму Липовецької РДА,
Липовецькою районною централізованою бібліотечною сис'
темою та адвокатом. Дане рішення виконуватиметься в при'
мусовому порядку. Крім того, в провадженні Ленінського
райсуду м. Вінниці перебуває справа про відселення адвоката
з приміщення районного суду. Протягом минулого року в ок'
ремих судах, завдяки відселенню сторонніх організацій, вда'
лося збільшити корисну площу приміщень районних судів
міста Вінниці та одного райсуду області.
На даний час усі загальні місцеві суди Вінниччини забез'
печені охороною, з яких 23 суди охороняються працівниками
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СБСМ "Грифон", в тому числі 7 судів — цілодобово. У зв'яз'
ку з недостатністю штатної чисельності СБСМ "Грифон" те'
риторіальне управління змушене було забезпечувати охорону
16 приміщень судів області в нічний час цивільними особами,
а 8 — взято під охорону ВДСО.
У 17 судах встановлено стаціонарні металодетектори, ін'
ші суди забезпечено портативними металодетекторами. Усі
загальні місцеві суди області забезпечено камерами схову для
зберігання речей учасників судових процесів. Крім того, вста'
новлено грати на вікна в чотирьох приміщеннях судів на за'
гальну суму 19 тис. грн.
За станом на 1 січня 2010 року в контрольний список
суддів загальних місцевих судів Вінницької області, які пот'
ребують поліпшення житлових умов, включено 36 суддів, 29
з них потребують надання житла, 7 суддів — поліпшення жит'
лових умов. Контрольний список систематично подається
Раді суддів місцевих судів області для затвердження.
Проаналізовано інформацію, наведену в додатках до роз'
поряджень Кабінету Міністрів України, щодо придбання в
м. Вінниці та окремих районних центрах регіону житла через
Державну іпотечну установу. Надіслано відповідні звернення
до голів міських рад, райдержадміністрацій та районних рад
щодо включення до пільгового списку суддів, які перебува'
ють на квартирному обліку і потребують забезпечення жит'
лом. У 2009 році один суддя отримав квартиру, очікується от'
римання ще однієї іншим суддею.
Проведена відповідна робота щодо оздоровлення суддів.
Упродовж звітного періоду здійснено замовлення 10 путівок
до санаторно'лікувальних закладів "Шкло" і "Феміда". Крім
того, в інших санаторно'курортних лікувальних закладах оз'
доровилися 68 суддів, яким компенсовано 229,7 тис. грн.
Усі загальні місцеві суди області поінформовані про
можливість проходження профілактичного медичного огля'
ду у визначених державних закладах охорони здоров'я. Крім
того, між територіальним управлінням і управлінням охоро'
ни здоров'я та курортів Вінницької облдержадміністрації до'
сягнуто домовленості щодо забезпечення комплексного ме'
дичного обслуговування, яке, за необхідності, включало б без'
коштовне амбулаторно'поліклінічне лікування суддів та пра'
цівників апарату районних судів.
У 2009 році в загальних місцевих судах нараховувалося
949 штатних посад, з яких: 174 посади — судді; 637 — держав'
ні службовці; 65 — службовці; 73 — інші працівники. За ста'
ном на 01.01.2010 р. в області працювало 158 суддів (16 вакан'
сій). Усі вакансії опрацьовано та направлено відповідні доку'
менти до Державної судової адміністрації України.
Під контролем ТУ ДСА перебували й питання підви'
щення кваліфікації суддів та працівників апарату місцевих
судів. Протягом 2009 року 21 суддя та 44 працівники апарату
загальних місцевих судів Вінницької області підвищили ква'
ліфікацію на семінарах, організованих Академією суддів Ук'
раїни та ТУ ДСА у Вінницькій області.
Територіальним управлінням постійно здійснюється
оновлення інформації на веб'сайтах місцевих загальних судів
області та веб'порталі "Судова влада України". У 2009 році
розміщено 182 повідомлення про результати діяльності
ТУ ДСА. На оновленому веб'порталі "Судова влада Украї'
ни", окрім стандартних розділів, працівниками управління
було додано нові: "Інформація для громадян", "Інформація
для суддів", "Державні закупівлі", "Аналітичні довідки", які
систематично доповнюються актуальною інформацією. Крім
того, здійснено адміністрування сторінок загальних місцевих
судів області — розміщено 96 повідомлень.
Діяльність територіального управління активно вис'
вітлюється в друкованих засобах масової інформації. Зок'
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рема, у звітному періоді розміщено 34 публікації в друкова'
них виданнях, прозвучали 3 виступи по радіо. ТУ ДСА
здійснюється співробітництво з такими засобами масової
інформації як журнал "Вісник Державної судової адмініс'
трації України", газети "Вісті Тепличчини", "33'й Канал",
"Вінниччина", "Обрії Оратівщини", телерадіокомпанії
"ВДТ — 6" та "Вінниччина". За ініціативи наших працівни'
ків створено і власний сайт управління — www.tu'dsa.vn.ua.
Позитивним здобутком проведеної роботи стало зменшен'
ня кількості звернень громадян до ТУ ДСА, які надсила'
лись не за належністю.
Протягом 2009 року працівниками територіального уп'
равління із залученням (в окремих випадках) представників
Головдержслужби проведено вивчення роботи 12 загальних
місцевих судів. За їх результатами було підготовлено відпо'
відні довідки. Вивчення стану організації роботи судів прово'
дилося за такими основними напрямками: планування робо'
ти суду; дотримання вимог Інструкції з діловодства при реєс'
трації справ різних категорій, виконанні судових рішень; вив'
чення стану кадрової роботи. До плану вивчення організації
роботи судів у 2010 році включено, крім іншого, й вивчення
стану обліку матеріальних цінностей у суді та надання мето'
дичної допомоги матеріально'відповідальним особам.
Територіальним управлінням постійно здійснюється за'
безпечення новопризначених (переведених) суддів та відпо'
відальних осіб електронними цифровими підписами. При
проведенні вивчення стану організації діяльності судів пра'
цівниками ТУ ДСА проводяться роз'яснення та контроль за
станом відправки рішень до ЄДРСР. За станом на кінець 2009
року згенеровано та оперативно роздано суддям 280 ключів.
У чотирьох судах області працюють оператори — штатні пра'
цівники державного підприємства "Інформаційні судові сис'
теми", на яких покладається обов'язок обробки копій судових
рішень безпосередньо в приміщенні місцевого суду загальної
юрисдикції, формування електронних пакетів та направлен'
ня їх до центральної бази даних.
Управлінням також щоквартально проводиться моніто'
ринг надсилання судових рішень до ЄДРСР. На кінець року
судами було надіслано 70,7 відсотка від загальної кількості
розглянутих справ.
У Вінницькій області утворено колегію територіально'
го управління, до якої входять й окремі голови судів. 5 бе'
резня 2009 року відбулося розширене засідання колегії за
участю заступника голови Державної судової адміністрації
України О.А. Булки, голови Апеляційного суду Вінницької
області та голів загальних місцевих судів. Розглядалися пи'
тання щодо кошторисних призначень, перспективи фінан'
сового та матеріально'технічного забезпечення діяльності
загальних місцевих судів області в 2009 році, зокрема про
стан забезпечення загальних місцевих судів області марка'
ми і конвертами, питання щодо організації роботи зі звер'
неннями громадян та проблеми кадрового й організаційно'
го забезпечення судів. Аналогічне засідання буде проведено
і в цьому році.
Територіальним управлінням систематично проводить'
ся навчання з керівниками апарату загальних місцевих судів
області. У грудні 2009 року управлінням було організовано та
проведено 3 кущові наради з працівниками апаратів судів що'
до формування статистичної звітності за рік.
Наостанок хочеться зазначити, що на сьогодні територі'
альне управління вживає всіх можливих заходів для вирішен'
ня проблеми забезпечення діяльності загальних місцевих су'
дів області. Однак питання фінансування зазначених заходів,
від якого й залежать результати цієї роботи, залишається від'
критим.
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СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ СТАЛА
ЗАРУЧНИКОМ ДЕКЛАРАТИВНОСТІ
ЗАКОНІВ ПРО СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ

До набрання чинності Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів Ук'
раїни щодо підвідомчості справ, пов'язаних з со'
ціальними виплатами" від 18 лютого 2010 року
№ 1691'VI розгляд і вирішення справ із соціаль'
них правовідносин здійснювалися адміністра'
тивними судами, спеціально утвореними для за'
хисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб у
сфері публічно'правових відносин від порушень
з боку органів державної влади, органів місцево'
го самоврядування, їхніх посадових і службових
осіб, повідомив Анатолій Ярема.
Доповідач зазначив, що Верховний Суд Ук'
раїни на всіх етапах проходження проекту зазна'
ченого Закону заперечував проти його прийняття,
оскільки вважав і вважає, і це є найголовнішим, що
його зміст суперечить вимогам Конституції України,
тож є неконституційним.
Запровадженням цивільного процесуального по'
рядку розгляду справ цієї категорії суттєво звужено
існуючий обсяг права на судовий захист найменш со'
ціально захищених громадян України в їх спорах із
органами пенсійного фонду і державного соціально'
го захисту, їх посадовими і службовими особами.
В адміністративному виді судового процесу забо'
ронено відмову у розгляді й вирішенні адміністра'
тивного позову з мотивів неповноти, неясності, супе'
речливості чи відсутності законодавства, яке регулює
спірні відносини; реалізовано концепцію презумпції
вини суб'єкта владних повноважень при виникненні
спірних правовідносин у зв'язку із захистом громадя'
нином своїх прав та інтересів у публічно'владній
сфері; встановлено припис суду сприяти позивачу
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Адже саме через відсутність відповідного фінансування вишукуються інші способи ви&
ходу з ситуації, зокрема перекладання обов'язків щодо розгляду судових справ цієї кате&
горії з одних суддівських плечей на інші. Таку думку висловив на Пленумі Верховного Суду
України заступник Голови ВСУ Анатолій ЯРЕМА, доповідаючи про намір Верховного Су&
ду звернутися до Конституційного Суду України з конституційним поданням із приводу
конституційності положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо підвідомчості справ, пов'язаних з соціальними виплатами".
Пленум відбувся 19 березня 2010 року під головуванням Голови Верховного Суду Украї&
ни Василя ОНОПЕНКА, повідомила прес&служба ВСУ.

(громадянину) у формуванні доказової бази його по'
зовних вимог, витребувати необхідні документи та
інші докази, коли особа самостійно не може їх нада'
ти, а також обов'язок органу державної влади, поса'
дової особи надати суду всі наявні в них документи і
матеріали, які мають значення для вирішення спра'
ви.
Водночас цивільний процес повністю побудова'
но на основі принципу змагальності, згідно з яким
сам позивач повинен доводити ті обставини, на які
він посилається як на підставу своїх вимог, підкрес'
лив у виступі заступник Голови Верховного Суду.
Отже, при розгляді цієї категорії справ у цивільному
судочинстві особа виявилася фактично беззахисною,
оскільки наділена владними повноваженнями сторо'
на може тепер і не надавати необхідних документів та
інших матеріалів, що засвідчують порушення нею
прав чи законних інтересів у сфері соціального забез'
печення.
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Крім того, Законом № 1691'VI для соціально не'
захищених громадян суттєво ускладнено можливості
їх доступу до правосуддя і через обов'язок сплачува'
ти за подання позову, апеляційної та касаційної
скарг, скарги у зв'язку з винятковими обставинами та
заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обс'
тавинами витрати на інформаційно'технічне забез'
печення розгляду справи. В адміністративному судо'
чинстві такий збір не сплачується.
Реалізація цього Закону, зазначалося на Пленумі,
призведе також до суттєвого перевантаження справа'
ми з соціальних правовідносин судових палат у ци'
вільних справах загальних апеляційних судів та Су'
дової палати у цивільних справах Верховного Суду
України. На розгляд останньої одразу надійде кілька
десятків тисяч касаційних скарг цієї категорії, що пов'
ністю "паралізує" роботу судової цивільної процесу'
альної інстанції. Водночас Судову палату Верховного
Суду не звільнено від обов'язку розгляду численних
касаційних скарг у цивільних справах, яких, зокрема,
тільки в 2009 році надійшло 32 тис. 431.
Отже, Законом № 1691'VI допущено суттєве
звуження існуючого обсягу права громадян України
на судовий захист гарантій своїх правових можли'
востей, зокрема у соціальній сфері. Положення заз'
наченого Закону суперечать ряду основоположних
норм Конституції України, а саме: частини другої

ст. 22 про недопустимість при прийнятті нових зако'
нів або внесенні змін до чинних законів звуження
змісту та обсягу існуючих прав і свобод людини й
громадянина; частини другої ст. 24 про неприпусти'
мість обмеження прав особи за ознаками матеріаль'
ного і соціального стану; частин першої і другої ст. 55
щодо захисту прав і свобод судом, гарантування кож'
ному права на оскарження в суді рішень, дій чи безді'
яльності органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їхніх посадових і службових осіб;
ст. 64, згідно з якою конституційні права не можуть
бути обмежені, крім випадків, передбачених Основ'
ним Законом, неприпустимість обмеження права на
судовий захист навіть в умовах воєнного або надзви'
чайного стану.
Виходячи з вищевикладеного, Пленум Верхов'
ного Суду визнав за необхідне звернутися до Консти'
туційного Суду України з проханням невідкладно
розглянути подання і надати відповідні роз'яснення.
Також Пленум Верховного Суду розглянув пи'
тання щодо практики розгляду судами цивільних
справ у наказному провадженні та прийняв постано'
ву "Про внесення змін та доповнень до постанови
Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня
2004 року № 7 "Про практику застосування судами
земельного законодавства при розгляді цивільних
справ".

ТІЛЬКИ ФАКТ

УКРАЇНСЬКІ ПРАВНИКИ ВІДВІДАЛИ
АВСТРІЮ ТА НІДЕРЛАНДИ
22—24 лютого 2010 року делегація українських юристів відвідала Австрійську Респуб&
ліку, а 25—26 лютого — Королівство Нідерланди. Метою візиту було ознайомлення з
функціонуванням системи добору кандидатів на посади суддів із подальшим запровад&
женням в Україні уніфікованої, анонімної, конкурентної та прозорої процедури проведен&
ня іспитів для кандидатів на посади суддів.
Згаданий візит відбувся в рамках проекту Twin'
ning "Підтримка Академії суддів України" за фінан'
сування Європейського Союзу. Українська делега'
ція, зокрема, відвідала Апеляційний суд Відня, де
відбулася зустріч з керівництвом суду та суддями, а
також Федеральне міністерство юстиції, Господар'
ський і Регіональний суди м. Відня.
Водночас відбулася низка зустрічей в центрах
підготовки суддів і прокурорів міст Відень та Шве'
хат, а також зустріч із головою Регіонального суду
з цивільних справ Відня, котрий, до речі, є головою
компоненту В "Тестування (критерії оцінки канди'
датів на посаду судді)" проекту Twinning "Під'
тримка Академії суддів України" від австрійської
сторони.
У ході зустрічей члени делегації були ознайомле'
ні з системою судоустрою; системою відбору та приз'
начення суддів на посади; організацією й функціону'
ванням системи підготовки кандидатів на посаду суд'

46

ді та підвищенням кваліфікації суддів, роллю і місцем
у цій системі судів та центрів підготовки.
Під час перебування в Голландії відбулися робочі зус'
трічі з фахівцями Ради судівництва Нідерландів (м. Гаа'
га), Центру підготовки та навчання суддів (місто Утрехт),
Лабораторії прикладної психології (місто Амстелвеен).
Українських правників було ознайомлено з сис'
темою правосуддя Нідерландів; роллю Ради судів'
ництва в процедурі добору та підготовки молодших
(із числа випускників університетів) та старших
(юристи з досвідом роботи) кандидатів на посади
суддів; програмами управління розвитком; політи'
кою початкової і безперервної освіти у судовій сис'
темі; процедурою проходження комплексного пси'
хологічного тестування (тести, моделювання ситуа'
ції, рольові ігри), що є обов'язковим у процесі добо'
ру кандидатів на посади суддів. Членам делегації
також була надана можливість скласти 2 тести на
визначення особистісних характеристик.

ì¬≥ÒÌËÍ ƒÂÊ‡‚ÌÓø ÒÛ‰Ó‚Óø ‡‰Ï≥Ì≥ÒÚ‡ˆ≥ø ”Í‡øÌËî, e-mail: Uvu@yurincom.kiev.ua

π 1 (14) 2010

Ã≤ΔÕ¿–ŒƒÕ≈ —œ≤¬–Œ¡≤“Õ»÷“¬Œ

МЕТОДОЛОГІЯ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ ЩОДО СТАНУ
ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА СУДАМИ УКРАЇНИ
23 — 25 березня в м. Києві в рамках довгострокової програми Європейського Союзу
TAIEX відбувся семінар: "Методологія збору та обробки даних щодо стану здійснення
судочинства судами України. Стандарти ЄС".
Учасники зібрання обговорили також питання
судоустрою у Швеції та Італії, організацію їх діяль'
ності, адміністрування, звітність, систему діло'
водства в судах цих країн.
Присутні обмінялися досвідом, новими напра'
цюваннями методик та методів роботи.

КАДРОВА ПОЛІТИКА В СУДІ
17 — 18 лютого у Вінниці відбувся семінар "Кадрова політика в суді. Робота з персона&
лом суду". Навчання було проведене для керівників апарату та кадрових служб загальних
судів Вінницької області в рамках Проекту USAID "Україна: верховенство права" спільно
із Державною судовою адміністрацією України та Академією суддів України.
Ініціатором проведення семінару став Він'
ницький окружний адміністративним суд та
правління Української асоціації сприяння роз'
витку судового адміністрування (УАСА).
Мета навчання — ознайомлення присутніх
слухачів із передовим досвідом управління люд'
ськими ресурсами та сприяння розвитку нових
практичних навичок у керівників апарату та кад'
рових служб у роботі з персоналом суду. Учасни'
ки семінару обговорили основні принципи орга'
нізації ефективної кадрової політики в суді, отри'
мали нові знання щодо способів залучення висо'
кокваліфікованих спеціалістів на вакантні поса'
ди. Розглядалися й питання створення в колективі
доброзичливої атмосфери, уникнення міжособис'

тісних конфліктів та вмілого врегулювання супере'
чок між колегами, а також можливості мотивуван'
ня та заохочення до роботи працівників у фінансо'
вих умовах сьогодення.
Суд — це складний механізм, в якому всі дета'
лі мають свої функції. Тому судове адмініструван'
ня відіграє одну з головних ролей у судовому про'
цесі. Кожен спеціаліст апарату суду повинен чітко
виконувати свої функції, оскільки від цього зале'
жить якість і швидкість роботи всієї установи. Ке'
рівник апарату, в свою чергу, повинен вміти про'
фесійно реагувати на всі проблеми, що виникають
під час роботи, і не боятися застосовувати свої но'
ваторські здібності, — відзначали учасники семіна'
ру, обговорюючи питання актуальності проведено'
го семінару.
На знімках: під час семінару.
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Під час семінару розглядалися питання орга'
нізації роботи з ведення судової статистики, діло'
водства та архіву судів, методика складання звітів
про розгляд різних категорій справ, складання
аналітичних таблиць про стан здійснення судо'
чинства.
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