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Відбувся VI Щорічний форум ААУ 
з кримінального права та процесу

подія ААУ
 

«Адвокат року – 2016»: підсумки
подія ААУ
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Володимир Клочков,  
Голова Комітету захисту прав та

гарантій адвокатської діяльності ААУ
проект ААУ «Обличчя адвокатури»
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– Що спонукало Вас до вибору 
професії адвоката?

– До вибору професії адвоката 
мене спонукав мій «бійцівський» 
характер та прагнення допомагати 
людям боротися за справедливість.

Мені завжди подобалось від-
стоювати свою точку зору та 

досягати справедливості, тому 
коли після закінчення школи 
постало питання обирати май-
бутню професію, вибір був оче-
видним і я вступив до вищого на-
вчального закладу на факультет 
правознавства.

 Вже будучи студентом юри-
дичного факультету, та обираючи 
свій життєвий шлях між основни-
ми інститутами юридичної про-
фесії: я зупинив свій вибір саме 
на напрямку «Суд, прокуратура, 
адвокатура», адже в цьому бачив 
можливість в повній мірі розкрити 
та реалізувати свої особисті та про-
фесійні якості.

Саме адвокатська діяльність, 
на мою думку, дає можливість 
бути незалежним у своїй діяль-
ності, діяти на власний розсуд у 
представленні інтересів клієнтів 

та досягати справедливості здій-
снюючи функцію захисту.

Під час захисту інтересів клієн-
тів як  захисник, завжди виникає 
певний зв’язок між тобою та клі-
єнтом, коли ти розумієш, що мо-
жеш допомогти людині домогтися 
справедливого рішення і від тебе 
чекають цієї допомоги, то бажання 
працювати виникає саме по собі, 
хоча захищати завжди тяжче ніж 
звинувачувати, і в цьому, мабуть, 
полягає уся складність і, водночас, 
цікавість професії адвоката. 

Я дуже люблю прислів’я : «Є 
така професія – людину від Бать-
ківщини захищати». Вважаю, що 
вона в повній мірі передає завдан-
ня Адвоката в реаліях нашої 
країни. 

Бути адвокатом – це не лише 
володіти певним статусом, – це, 
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ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ

«ПРОФЕСІЯ АДВОКАТА – ЦЕ ЯК У ЗАНЯТТЯХ БУДЬ-ЯКИМ 
ВИДОМ СПОРТУ: ЯКЩО ТИ НЕ ТРЕНУЄШ СЕБЕ, ТО ТИ 

ПРОГРАЄШ, АБО ПОКИ ТИ СПИШ – ВОРОГ ТРЕНУЄТЬСЯ»

Володимир КЛОЧКОВ

 

Aдвокат, керуючий партнер  
АО «Клочков та партнери»®,  
Член Ради адвокатів м. Києва, 
Член Громадської ради при  
Міністерстві юстиції України,  
Голова Комітету ААУ захисту  
професійних прав та гарантій  
адвокатської діяльності ААУ
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перш за все, бути відповідальним 
перед своїм клієнтом та перед са-
мим собою. Головне розуміння 
того, що за адвокатом стоїть лю-
дина, і від тебе, твого професіона-
лізму, досвіду, знань та навичок, 
можна сказати, залежить її подаль-
ше життя. 

Для отримання статусу адво-
ката мені довелось багато працю-
вати, в тому числі, пройти шлях 
від помічника юриста, внаслі-
док чого здобув необхідні прак-
тичні уміння та навички, для 
того, щоб в майбутньому само-
стійно займатись адвокатською 
діяльністю. 

Зважаючи на всі свої особистіс-
ні риси та якості, окрім як адвока-
том я не міг себе уявити в будь-якій 
іншій ролі, і саме це спонукало 
мене до вибору цієї професії. 

– Професія «адвокат» на Ваш 
погляд, це? 

– На мій погляд, «адвокат» – це 
не лише професія, а покликання. 
Не можна стати адвокатом просто 
отримавши адвокатське свідоцтво, 
адвокатом потрібно бути в своїх 
думках і в повсякденному житті.

Адвокатська професія завж-
ди пов’язана з конфліктом, емо-
ціями та переживаннями. Тому 
адвокат повинен бути втіленням 
професіоналізму, емоційної стій-
кості та порядності, щоб до кожної 
справи підходити з «холодною» 
головою.

В тих умовах, які на разі склада-
ються, особливо в роботі з право-
охоронними органами, професія 
адвоката вимагає також мужності 
та готовності постійно ризикува-
ти своїм статусом, а інколи навіть 
власною свободою та здоров’ям, 
відстоюючи інтереси клієнтів. 

Як згадується в одному з епізо-
дів х/ф «Адвокат диявола», «адво-
катська професія допомагає про-
никнути у всі сфери людського 
життя, адвокати – це нова верхов- 
на  каста».  

Хоча робота адвоката в нашій 
країні, зовсім не схожа на ту, яку по-
казують в американських фільмах. 
Ця професія вимагає від особи стій-
кості, витривалості та енергійності, 

постійного самовдосконалення та 
підвищення кваліфікації. 

Особисто мені в цьому допома-
гає моя активна життєва позиція, 
постійне прагнення до встанов-
лення істини та справедливості в 
тій чи іншій ситуації, до відкрит-
тя нових знань, активний спосіб 
життя.

А в роботі адвоката як і в за-
няттях будь-яким видом  спорту, 
якщо ти не тренуєш себе, то ти 
програєш, або поки ти спиш - во-
рог тренується.

Важливими у професії адвока-
та є також дотримання правил ад-
вокатської етики, авторитет серед 
колег та участь у житті  адвокат-
ського самоврядування, оскільки 
якщо не брати участі в житті сус-
пільної групи до якої ти відносиш-
ся, то взагалі не варто вважати себе 
її членом. Перш за все, ми завжди 
маленька частина чогось великого.

Не менш важливими є під-
тримка сім’ї та їх розуміння, адже, 
як я вже наголошував, отримавши 
статус адвоката ти стаєш адвока-
том 24 години на добу 7 днів на 
тиждень.

Також, адвокат – професія, 
що жадає від свого власника безу-
мовного знання закону, значного 
досвіду, технічної оснащеності, 
мобільності, красномовства, кому-
нікабельності і інших професій-
них та особистісних якостей.

Тому, адвокатом може стати 
не кожен, а лише той хто володіє 
багажем необхідних професійних 
та особистісних якостей, а також 
готовий іти на ризик та самопо-
жертву, щоб відстояти інтереси 
клієнта.

– Яким Ви бачите майбутнє 
української адвокатури? 

– Майбутнє української ад-
вокатури я бачу помірно-опти-
містичним. Але не варто, на мою 
думку, очікувати суттєвих змін в 
інституті адвокатури найближчим 
часом. 

І тут навіть не йде мова про 
зміни в законодавстві, які стосуєть-
ся статусу та діяльності адвоката, 
що як показує практика не є най-
важливішим фактором. 

Ідеться про ставлення суспіль-
ства до адвокатури, а головне 
ставлення державних та правоохо-
ронних органів до статусу, ролі та 
завдань адвокатури.

Як голова Комітету із захисту 
прав адвокатів ААУ можу сказати, 
що порушення професійних прав 
адвокатів з боку правоохоронних 
органів, на сьогодні досягло свого 
апогею. Що є цьому причиною, 
непрофесіоналізм правоохорон-
ців, небажання виконувати норми 
законодавства, щодо процесуаль-
ного статусу адвоката чи просто 
виконання вказівок вищих посадо-
вих осіб, сказати напевно не можу. 
Але те, що на це необхідно зверну-
ти найбільшу увагу і викорінюва-
ти – безперечно. 

Майбутнє адвокатури також 
залежить від єдності адвокатської 
спільноти та від дій, які будуть 
робити самі адвокати для відсто-
ювання своїх інтересів, адже наше 
майбутнє завжди, в першу чергу, 
залежить від нас самих. 

Думаю, що законодавче закрі-
плення та надання права пред-
ставництва в суді виключно адво-
катам, багато, що змінить, зокрема 
в усвідомленні ролі адвокатури: 
розширить ринок адвокатських 
послуг, створить необхідну кон-
куренцію та вплине на зміцнення 
адвокатури в цілому. 

Все ж таки суспільство розви-
вається і рухається вперед і рано 
чи пізно усвідомлення того, що 
сильна професійна адвокатура є 
невід’ємною частиною розвине-
ного демократичного суспільства 
прийде й до нас.

Тому потрібно працювати в 
тих умовах, які наразі склалися і 
при цьому докладати всіх зусиль 
для відстоювання прав адвокатів 
та виходу української адвокатури 
на новий сучасний рівень. 

ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ
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ВІДБУВСЯ VІ ЩОРІЧНИЙ ЗИМОВИЙ ФОРУМ ААУ 
З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

16 грудня 2016 року в Premier 
Hotel Rus відбувся VІ Щорічний 
зимовий Форум ААУ з кримі-
нального права та процесу.

Метою форуму були: обмін до-
свідом між фахівцями, обговорен-
ня нагальних гострих проблем, що 
виникають у роботі під час здійс-
нення захисту по кримінальним 
справам, ознайомлення з практи-
кою функціонування деяких ін-
ститутів процесуального права у 
2016 році, вивчення практики ЄС 
з прав людини, а також особливос-
тей кримінальних проваджень в 
європейських країнах.

З вітальними промовами, які 
надихнули учасників Форуму, ви-
ступили Президент Асоціації ад-
вокатів України, адвокат Олег 
Рачук та Олександр Скляренко, 
Голова організаційного комітету 
форуму, адвокат, член Правління 
Асоціації адвокатів України, ке-
руючий партнер АО «Скляренко, 
Сидоренко та партнери».

Першу панельну дискусію від-
крив модератор Олександр Скля-
ренко адвокат, член Правління 
ААУ, керуючий партнер Адвокат-
ського об’єднання «Скляренко, Си-
доренко та партнери».

Своїм баченням щодо проблем-
них питань правової визначеності 
порядку застосування запобіжних 
заходів у судовому провадженні 
з урахуванням практики Євро-
пейського суду з прав людини 
поділився Станіслав Кравченко – 

заступник Голови Вищого спеціа-
лізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ. 
Доповідач наголосив на актуаль-
ності та необхідності спільного ви-
рішення таких питань.

Віктор Короленко, координа-
тор Робочої групи з реформуван-
ня процесуального законодавства 
Ради з питань судової реформи 
при Президентові України, за-
відувач відділу представництва 
інтересів Президента України в 
судах Адміністрації Президента 
України, розповів про хід рефор-
мування адвокатури, про перева-
ги та недоліки для адвокатської 
діяльності запропонованих змін 
до законодавства, а також можливі 
шляхи вдосконалення української 
адвокатури в цілому.

Продовжуючи цикл доповідей 
представників державних органів, 
Олександр Вакуленко, заступ-
ник Голови Національної поліції 
України – начальник Головного 
слідчого управління НПУ, розпо-
вів про зміни до Кримінального 
процесуального кодексу України. 
Прийняті зміни мають спростити 
роботу як поліції, так і адвокатів, 
під час кримінального проваджен-
ня, сприяти дотриманню принци-
пу змагальності сторін у процесі та 
унеможливити процесуальні мані-
пуляції з обох сторін.

Богдан Крикливенко – керівник 
Секретаріату Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав лю-
дини розповів учасникам Форуму 

про реальне ставлення суспільства 
до механізмів судового захисту вза-
галі та про стан дотримання прав, 
свобод та інтересів осіб у кримі-
нальному провадженні зокрема. 

Завершив 1 сесію Олег Вдови-
чен – адвокат, керуючий партнер 
адвокатського об’єднання «Вдо-
вичен та партнери», в.о. голови 
і постійний член атестації та 
апеляційної атестаційної комісії 
при рекрутинговому центрі На-
ціональної поліції України. Пан 
Олег поділився поглядом з позиції 
адвоката на результати атестації 
працівників Національної полі-
ції України, розповів, які аспекти 
стали ключовими у процесі прове-
дення атестації, про те, на що саме 
слід звернути увагу адвокатам у 
своїй практиці та що необхідно до-
працьовувати атестаційній комісії 
в її подальшій роботі.

Друга сесія була присвячена 
кримінальному провадженню. Мо- 
дератором сесії 2А (зал 1) висту-
пила Олена Костюченко – адво-
кат, Голова організаційного ко-
мітету форуму, к.ю.н., доцент, 
член Правління ААУ, Партнер 
«Dmitrieva & Partners». 

Розпочав сесію Максим Цуцкі-
рідзе – к.ю.н., заступник началь-
ника управління з організації до-
судового розслідування Головного 
слідчого управління Національ-
ної поліції України з доповіддю 
«Проблемні питання досудового 
розслідування злочинів підслід-

ПОДІЯ ААУ
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них НПУ». Він розповів про ос-
новні недоліки, над якими працює 
слідче управління, щоб спро-
стити та удосконалити досудове 
розслідування.

Наступною виступила Катери-
на Гупало – партнер Адвокатсько-
го об’єднання «Arzinger», з цікавою 
доповіддю та не менш цікавою її 
подачею – «Захист у криміналь-
них провадженнях по ухиленню 
від сплати податків: як отримати 
виправдувальний вирок». На при-
кладах власних судових справ, які 
були виграні Адвокатським об’єд-
нанням «Arzinger», доповідач в 
легкій та доступній формі донесла 
тему до слухачів, звернувши увагу 
на основні важелі у справах, якими 
слід користуватись адвокатам при 
подібних обставинах. 

Наступним, не менш цікавим 
доповідачем був Олег Ткачук – 

суддя Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних 
та кримінальних справ, доктор 
юридичних наук. Пан Олег розпо-
вів про особливості касаційного 
перегляду у кримінальному про-
цесі. Сьогоднішню ситуацію та но-
вації в законі, які мають призвести 
лише до спрощення та прискорен-
ня процедур. Олег Степанович не 
вперше виступає на форумах ААУ, 
і кожного разу його теми зацікав-
люють та оживляють зал, виклика-
ючи жваві професійні дискусії. 

Підсумувавши питання учас-
ників та відповіді пана Олега, 
модератор Олена Юріївна пред-
ставила наступного доповідача 
Олександра Дроздова – адвоката, 
Голову Вищої кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури, 
Першого проректора Вищої школи 
адвокатури, к.ю.н., доцента, ма-
гістра державної служби. Цього 
разу темою обговорення стало пра-
во на справедливий суд в Україні в 
контексті практики Європейсько-
го суду з прав людини. Пан Олек-
сандр з цікавістю розповів про ті 
прийоми, які власне використову-
вав в справах, і хоча в Україні це на-
правлення досить складне, допові-
дач оптимістично відзначив, що це 
говорить лише про те що є над чим 
працювати. Така позиція надих-
нула слухачів і визвала цікавість 
до практичних аспектів діяльності 
пана Олександра.

Останім доповідачем сесії 2А 
стала Наталія Алікіна – канди-
дат психологічних наук, старший 
науковий співробітник, експерт 
вищого кваліфікаційного класу. 

Наталія розповіла про психоло-
гічний вплив, як предмет екс-
пертно-психологічного аналізу 
у кримінальному процесі. Тема 
доповіді була досить цікавою та 
змістовною. Вона розбавила адво-
катський погляд на справи та на-
гадала про психологічний аспект в 
роботі адвоката та слідчих органів 
з підзахисними, підозрюваними та 
потерпілими. 

Висновки зробила Костюченко 
Олена Юрієвна, як модератор сесії 
вона підкреслила важливі питан-
ня, в кожній доповіді, подякувала 
всім виступаючим та вручила їм 
подяки за участь у Форумі.

Паралельно, сесію 2Б модеру-
вав (зал 2) Андрій Сидоренко – ад-
вокат, Партнер Адвокатського 
об’єднання «Скляренко, Сидорен-
ко та партнери», голова коміте-
ту ААУ з кримінального права та 
процесу.

Першим доповідачем в се-
сії виступив народний депутат 
України Руслан Сидорович з те-
мою «Спецконфіскація по-ново-
му». Виступ Руслана Михайловича 
традиційно був цікавим і змістов-
ним, після чого учасники заходу 
поставили запитання та отримали 
роз`яснення і поради для практич-
ного застосування.

Наступний доповідач, Максим 
Грищук – перший заступник керів-
ника Спеціалізованої антикоруп-
ційної прокуратури, розповів про 
особливості розслідування коруп-
ційних злочинів. 

Третім доповідачем виступила 
Вікторія Кицюк – суддя Солом’ян-



ського районного суду міста Киє-
ва. Темою її доповіді стали прак-
тичні питання видачі дозволів на 
проведення обшуків та оглядів.

Антоніна Городецька – адво-
кат, радник «КМ Партнери», Го-
лова Комітету ААУ з податко-
вого права, розповіла про останні 
тенденції розслідування ухилення 
від сплати податків, акцентував-
ши увагу аудиторії на незаконно-
сті призначення податкових пе-
ревірок в рамках кримінального 
провадження.

В свою чергу, доповідач Євген 
Тимко – завідувач відділу Київ-
ського науково – дослідного інсти-
туту судових експертиз, розкрив 
особливості проведення фоноско-
пічних, компютерно-технічних та 
телекомунікаційних досліджень у 
кримінальному процесі.

Після невеликої перерви захід 
продовжився, 3 сесія знову була 
розділена на два зали.

Модератором 3А сесії (зал 1) 
зимового форуму була Анастасія 
Гурська – адвокат, партнер Ад-
вокатського обєднання «Клочков 
та партнери».

Першим доповідачем висту-
пив Сергій Шабовта – експерт 
з безпеки, Президент Всеукраїн-
ської асоціації операторів ринку 
безпеки. Пан Сергій розповів про 
безпеку адвоката, надав корисні 
поради, як фахівець у своїй спра-
ві та відкрив багато інших цікавих 
деталей, які слід запам’ятати та ви-
користовувати на практиці.

Кирило Легкий – адвокат, до-
цент кафедри кримінального про-

цесу і криміналістики Академії 
адвокатри України, к.ю.н., тренер 
з антидискримінаційних стан-
дартів, нац. експерт Ради Європи 
доповів про істотні помилки об-
винувального акту, розкрив прак-
тичний аспект.

Наступним спікером став Во-
лодимир Клочков – адвокат, го-
лова комітету ААУ із захисту 
професійних прав та гарантій ад-
вокатської діяльності, керуючий 
партнер Адвокатського об’єднан-
ня «Клочков та партнери». Він 
розповів про скандальні обшуки 
та затримання у 2016 році. Також, 
розкрив та поділився низкою сво-
їх практичних знань,чому ж треба 
повчитися стороні захисту, та ви-
користовувати в таких обставинах.

Цікавість аудиторії привернув 
виступ Віри Ковальської – судді 
Апеляційного суду міста Києва. 
Віра Володимирівна поділилась 
з присутніми цікавими думками 
щодо практичних аспектів пере-
гляду кримінальних справ в апе-
ляційному порядку.

Завершила сесію Ірина Ко-
вальчук – молодший партнер, Ке-
рівник практики кримінального 
права, адвокат ЮК «L.I.GROUP», 
виступом на тему «Нововиявлені 
обставини в кримінальному праві: 
міфи та реальність.

В іншому залі модератором 
3Б сесії (зал В) виступив Ярослав 
Толкачов – адвокат, керуючий 
партнер Адвокатського об’єднан-
ня «Юрімекс».

Першим, кого представив мо-
дератор присутнім, став Андрій 

Тригуб – к.ю.н., адвокат Адво-
катського об’єднання «Склярен-
ко, Сидоренко та партнери», з 
темою «Сучасні тенденції роботи 
захисника щодо результатів нег-
ласних слідчих дій».

Наступним виступив Олек-
сандр Сидоренко – партнер 
«Alexandrov & Partners», адвокат 
розкрив проблемні питання спеці-
ального судового провадження та 
візуально зобразив перелік існую-
чих недоліків та поради щодо бо-
ротьби з ними.

Віталій Наум – адвокат, Голо-
ва Київського обласного відділен-
ня ААУ, із задоволенням поділився 
практичними проблемами дотри-
мання процесуальних гарантій 
в кримінальних провадженнях 
щодо адвокатів.

Олександр Черних – адвокат, 
Голова банківського комітету 
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ААУ, розкрив стратегію захисту 
в кримінальному провадженні 
щодо злочинів у сфері банківської 
діяльності. На віртуальних схемах 
зобразив послідовність дій при 
справах з банківським шахрай-
ством.

Завершила 3 сесію Катерина 
Нікітюк – адвокат. Глибоко та 
обширно розкрила тему «Актуаль-
ні питання участі потерпілого у 
кримінальному процесі». Наголо-
сила на тих моментах, якими слід 
керуватись потерпілому, для того 
щоб відстояти свої права.

Останню загальну 4 сесію від-
крила Зоя Ярош – адвокат, ві-
це-президент ААУ, керуючий 
партнер Адвокатського об`єд-
нання «Маршаллєр та партне-
ри». Вона виступила модератором, 
представила доповідачів та пере-
дала слово Андрію Іванцю – адво-
кату Адвокатського об’єднання 
«Юрімекс». Темою доповіді пана 
Андрія стало «Клопотання як діє-
вий засіб реалізації процесуальних 
прав на стадії досудового розслі-
дування та проблеми його засто-
сування». Не зважаючи на те, що 
цей виступ був дебютним, спікер 
чітко та по суті розповів про кло-
потання, етапи його подання та 
переваги і проблеми, які можуть 
виникнути при його застосуванні.

Олександра Яновська – д.ю.н., 
професор, голова кваліфікаційної 
палати КДКА м. Києва, професор 
кафедри правосуддя Київського 
національного університету іме-
ні Тараса Шевченка. Тема пані 
Олександри була «Стандарт ефек-

тивного захисту в кримінальному 
провадженні». Вона описала стан-
дарти, яким мають бути підпо-
рядковані всі адвокати для ефек-
тивної роботи. Висловила власну 
думку, з якою погодився весь зал, 
про те чим має бути мотивований 
адвокат, в будь якій своїй справі 
– метою досягти правосуддя, ак-
тивно боротися, не бути пасивним 
учасником справи.

Третім доповідачем сесії висту-
пила Наталія Ахтирська – к.ю.н., 
доцент, експерт проекту Ради 
Європи з питань запобігання тор-
тур та порушення прав на стадії 
досудового розслідування. Пані 
Наталя розповіла про сучасні тен-
денції міжнародного співробітни-
цтва під час кримінального прова-
дження, європейські стандарти та 
судову практику України.

Петро Андрушко – кандидат 
юридичних наук, доцент, завід-
увач кафедрою кримінального 
права та кримінології Київсько-
го національного університету 
імені Тараса Шевченка, поділив-
ся з учасниками форуму погля-
дом на проблемні питання дії 
закону про кримінальну відпові-
дальність у часі, та змісту ознаки 
«істотна шкода» щодо злочинів 
у сфері службової діяльності, ви- 
кладені у рішенні ВСУ 5-99кс16 від 
27.10.16 р.

Завершила загальну сесію Віра 
Михайленко – адвокат, керівник 
секції міжнародного захисту прав 
Комітету міжнародного права 
ААУ, Національний тренер Ради 
Європи з Європейських анти-дис-
кримінаційних стандартів; тре-

нер з прав людини; тренер Наці-
ональної поліції України. Темою 
доповіді пані Віри було «Вилучен-
ня та арешт майна у кримінально-
му провадженні: зміни і тенденції 
2016 року». Не зважаючи, що до-
повідь була останньою на цього-
річному форумі, зал з цікавістю 
слухав до кінця, оскільки тема є 
актуальною та торкнулась майже 
кожного з присутніх адвокатів, які 
практикують у сфері криміналь-
ного права. Учасники ставили пи-
тання та продовжили спілкування 
вже поза межами залу.

Наостанок виступила Зоя Воло-
димирівна Ярош, вона подякувала 
доповідачам за їх виступи, нагоро-
дила Подяками за участь в форумі 
та представила учасникам форуму 
новостворений Комітет ААУ по 
захисту прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності. Представ-
ники комітету коротко анонсували 
про свою діяльність та закликали 
адвокатів приєднуватись до актив-
ної позиції за відстоювання своїх 
професійних прав. 

Асоціація адвокатів України 
висловлює слова подяки допові-
дачам, модераторам, учасни-
кам, партнерам заходу. Зокрема 
«КМ партнери», АО «Arzinger», 
«Рада адвокатів Чернігів-
ської області», АО «Склярен-
ко, Сидоренко та партнери», 
АО «Вдовичен та партнери», 
«Alexandrov&Partners», АО «Клоч-
ков і партнери», ЮК «L.I.GROUP», 
«Всеукраїнська асоціація опера-
торів ринку безпеки», «Юримекс», 
Кондитерська фабрика «Ярич». 



«Дисциплинарные палаты 
КДКА превратились в органы инк-
визиции в адвокатуре...» Читаю пу-
бликации коллег в фейсбуке. Первая 
мысль: или автор никогда не работал 
в дисциплинарной палате, или не 
представляет (слава Богу, что не ис-
пытал), что такое инквизиция. Вто-
рая мысль: а что, если он прав? Не 
беру на себя слишком много, но все 
мое – МОЕ. Это – жизненный опыт, 
который дает право им поделиться. 
Мой первый день в адвокатуре – по-
недельник, 3 августа 1987 года, ког-
да переступила порог юридической 
консультации Суворовского района 
г. Херсона. Тридцать лет тому назад. 
Тогда молодые специалисты при-
ходили в адвокатуру по распреде-
лению из вуза. Полгода стажирова-
лись, и после рассмотрения вопроса 
на заседании Президиума област-
ной коллегии адвокатов решался во-
прос – допускать или не допускать к 
самостоятельной работе. Президиум 
мог многое – и поощрить, и нака-
зать, и уволить. Это был «прообраз» 

дисциплинарной палаты. По указа-
нию Президиума его членами могли 
проводиться комплексные проверки 
работы юридических консультаций 
и отдельных адвокатов. Его уважа-
ли и побаивались. Поэтому первое 
время и радовались, когда он, как 
структура, был упразднен. Потом, в 
соответствии с ЗУ «Об адвокатуре» 
19.12.1992 г. появились КДКА. Поз-
же, имея стаж работы в адвокатуре 
более 10 лет, мне довелось работать 
в составе КДКА, которая тогда фор-
мировалась Облсоветом из адвока-
тов, выбранных на общем собрании 
адвокатов области, представителей 
судебного корпуса, органов юсти-
ции, местного самоуправления и 
Союза адвокатов. Работала в дис-
циплинарной палате и секретарем 
палаты, и заместителем председа-
теля этой палаты, и исполняющим 
обязанности председателя палаты, 
и председателем КДКА. Если чест-
но, психологически не комфортно 
устраивать «стирку грязного белья» 
коллег. Особенно в небольших реги-
онах, где практически все адвокаты 
друг друга знают. Когда прекрати-
ли работать Президиумы областных 
коллегий адвокатов, и после 1992 
года прошли выборы в региональ-
ные КДКА, адвокатура стала жить 
по-новому. Каждый предоставлен 
самому себе. Как у Кипелова: «Я – 
свободен...» Но свободой с умом и без 
фанатизма смогли распорядиться не 
все. Те, кто сдал квалификационный 
экзамен, сразу начинали работать 
самостоятельно – без стажировки, 
не владея профессиональным под-
ходом к адвокатской деятельности. 
Это порождало обращения в дисци-
плинарную палату. Если взять ма-
териалы дисциплинарных дел того 
периода – большая часть их была в 
отношении адвокатов, пришедших 
в адвокатуру через сдачу экзамена в 
КДКА. Какие жалобы на адвокатов 
чаще всего приходилось рассматри-
вать? Лидерство, как и сейчас, дер-
жат обращения «взял деньги – ниче-
го не сделал». Об этом даже не будем 
говорить. Потому что львиная доля 
этих дел прекращалась по той при-

чине, что адвокат выполнил свою 
работу полностью, качественно, но 
результат, которого желал клиент, 
не наступил. Но бывали и ситуации, 
поражавшие бессовестностью и при-
митивной жадностью со стороны 
адвокатов. Типичны были жалобы 
от клиентов, частные определения 
от судей в связи с многократными 
повторными неявками адвокатов без 
уважительных причин в судебные 
заседания. Это проверяли и, при от-
сутствии уважительных причин, на-
казывали. Одного адвоката мы (с его 
согласия) определили на лечение к 
наркологу, потому что именно про-
блемы с алкоголем стали причиной 
срыва судебных заседаний. Но на-
казали только «предупреждением». 
Больше на него никто не жаловал-
ся. Редко, но проявляли суровость 
и аннулировали свидетельство. Так 
было, когда адвокат по просьбе су-
дьи уговорил подзащитного при-
знать вину, и пообещал условную 
меру наказания. Подзащитный до 
этого вину не признавал, утверждая, 
что не виновен. По странному сте-
чению обстоятельств этот адвокат – 
бывший следователь МВД. Приго-
вор в отношении клиента был, увы, 
не таким как ожидалось – реальная 
мера наказания и срок не малый. 
Итог – жалоба в дисциплинарную 
палату, замена адвоката в процессе, 
апелляция и дальше по кругу. За-
помнился случай, когда в 2011 году 
палата приняла решение о лише-
нии права на занятие адвокатской 
деятельностью в отношении одно-
го адвоката, тоже, кстати, бывшего 
сотрудника милиции. Кум нашего 
«персонажа» служил в УБОПе. И вот, 
между двумя гражданами возникает 
спор о возврате долга. Модно не об-
ращаться в суд, а сразу – в УБОП. 
Сила – за силовыми структурами. 
Не вернул долг – значит мошенник, 
хотя здесь явно гражданско-право-
вые отношения. Кумовья «поймали 
тему». Заведомо зная, что по этому 
заявлению будет составлен отказной 
материал, вышли та «того парня», в 
отношении которого подано заяв-
ление о мошенничестве, и кум-ад-

«ИСПОВЕДЬ ИНКВИЗИТОРА»
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Інна МОКІНА

Голова Херсонського 
відділення Асоціації адвокатів 
України, Голова Ради адвокатів 
Херсонської області, Голова 
адвокатського об’єднання 
«Херсонська колегія адвокатів»
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вокат ему объяснил сколько будет 
стоить свобода. Потенциальная 
жертва работала в магазине «Эль-
дорадо». С точки зрения визуали-
зации – весьма удачно для кумовей! 
Сначала кум для кума потребовал 
плазменный телевизор, а потом и 
денежку зеленого цвета. На переда-
че денег кумовей положили лицом 
в асфальт. А в багажнике машины 
кума-адвоката нашли еще и печать 
МРЕО. Видимо забыл положить на 
место, когда служил в ГАИ. Кум-у-
боповец получил уголовное дело, 
кум-адвокат невероятными усили-
ями выклянчил постановление об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела. И «пошел железным свиде-
телем» по делу собственного кума. 
Слава гуманной прокуратуре Хер-
сонской области! Но, вот незадача: 
когда Комсомольский районный 
суд г. Херсона получил это дело и 
постановил приговор, ему пока-
зался явно несправедливым и дис-
криминационным прокурорский 
подход к кумовьям. И частное по-
становление «метнулось раненым 
селезнем» в Херсонскую КДКА. 
Когда мы проводили проверку, изу-
чали это уголовное дело в суде, про-
слушивали записи аудиофиксации 
разговора кума-адвоката с его кли-
ентом – хотелось сказать ему «сви-
нья ты противная, свинья!» На за-
седании дисциплинарной палаты, 
а потом и всей КДКА (такова была 
тогда процедура) было единогласно 
принято решение о лишении права 
заниматься адвокатской деятельно-
стью и аннулировании свидетель-
ства этому персонажу. Решение 
это было обжаловано им в ВКДКА, 
потом в административный суд, но 
было оставлено без изменений. Об 
этом все мы вспоминаем с чувством 
морального удовлетворения. Таких 
«не берут в космонавты».

Сейчас пришли другие времена. 
Основания дисциплинарной ответ-
ственности расширились. Теперь 
одно из них – невыполнение ре-
шений органов адвокатского само- 
управления.

 2013 год положил начало этому 
процессу и был ознаменован дисци-
плинарными делами в отношении 

тех адвокатов, которые поддержали 
позицию экс-председателя ВККА 
В. Высоцкого во время съезда в 2012 
году – тех, кто не смог остановиться 
и понять, что игры в демократию 
закончились, тех, кто не понял, что 
адвокатура 90-х и адвокатура 2013 – 
это «две большие разницы».

Тогда адвокаты Украины уви-
дели как дисциплинарные палаты 
КДКА Киевской, Донецкой, Харь-
ковской, Закарпатской областей 
рассматривали эти дисциплинар-
ные дела. И видели результаты 
рассмотрения. Больше всего резало 
глаз то, что инициировали эти дела 
адвокаты против адвокатов. В лихие 
90-е это было «не по понятиям». А 
сейчас слово «понятия» – отрыжка 
«злочинной влады». Поэтому мож-
но – все, потому что, как говорят 
философы «понятийный аппарат 
не сформирован». 

Сегодня практика региональ-
ных дисциплинарных палат «обо-
гатилась» дисциплинарными дела-
ми в отношении неплательщиков 
взноса на реализацию адвокатско-
го самоуправления. А ведь случай 
случаю – рознь. Бывает адвокат не 
подпадает под критерии, пред-
усмотренные Положением про 
ежегодные взносы, для освобожде-
ния от оплаты взноса, а причина 
неуплаты – уважительная. А на сей 
счет в Положении – ничего. Зна-
чит надо дисциплинарной палате 
проявлять «творческий подход», 
что черевато для самих членов ДП 
попасть «под раздачу». Много мо-
ментов есть в нашем правовом ре-
гулировании адвокатской деятель-
ности, которые нуждаются, мягко 
говоря, в коррекции. Главный, на 
мой взгляд, момент – немедлен-
ное исполнения решения дисци-
плинарной палаты, независимо от 
его обжалования. И здесь – явно 
дискриминационный подход к ад-
вокатам в вопросах дисциплинар-
ной ответственности, по сравне-
нию с другими субъектами. Если 
адвокат обжаловал решение ДП в 
ВКДКА, это ничего не меняет: РАР 
уже внесла сведения о приоста-
новлении действия свидетельства 
в ЕРАУ – она обязана это сделать 

по закону, а оперативно повлиять 
на этот процесс ВКДКА не может. 
Даже если адвокат пошел в админ-
суд, подал иск к КДКА об отмене 
решения дисциплинарной палаты 
и подал заявление об обеспечении 
иска, то, во-первых, суд просто не 
успеет вынести соответствующее 
решение об обеспечении иска, 
во- вторых суду нужно запретить 
РАР вносить сведения о приоста-
новлении действия свидетельства 
в ЕРАУ. Суды на это идти не хотят, 
ссылаясь на ст. 42 ч. 1 ЗУ «Об адво-
катур и адвокатской деятельности», 
которая гласит: «Обжалование ре-
шения ДП не приостанавливает его 
исполнения». Вот и получается, что 
пока адвокат будет искать справед-
ливости, действие взыскания может 
уже закончиться. А если решение 
ДП будет впоследствии отменено? 
Кто заплатит за «голодные» месяцы 
без заработка, за моральный вред, 
наконец? Ведь собственных средств 
ДП не имеет (она не юрлицо), а 
КДКА может откреститься от тако-
го возмещения, если проявит вооб-
ражение и творческий подход. Что 
делать? Наверное, пора говорить не 
только о страховании ответственно-
сти адвокатов при осуществлении 
адвокатской деятельности, но и о 
страховании ответственности орга-
нов адвокатского самоуправления, 
в частности при осуществлении 
деятельности дисциплинарных 
палат КДКА. Фактически дисци-
плинарное взыскание «приоста-
новление действия свидетельства 
о праве на занятие адвокатской де-
ятельностью» аналогично наказа-
нию в уголовном праве – лишению 
права заниматься определенной 
деятельностью на определенный 
срок. Мы можем себе представить, 
что приговор в этой части вступа-
ет в силу немедленно, не зависимо 
от подачи апелляции? Нет! Вот и 
получается, что, как говорят «есть 
нюансы», а ч. 1 ст. 42 нашего Зако-
на попахивает нарушением прав 
человека, провозглашенных почи-
таемой нами Конвенцией. Так что, 
пока нет изменений в закон, лучше 
просто оставаться людьми – хотя бы 
по отношению друг к другу. 
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ВІДБУЛАСЬ УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ 
ПЕРЕМОЖЦІВ ЩОРІЧНОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

КОНКУРСУ ААУ «АДВОКАТ РОКУ – 2016»

16 грудня 2016 року в Готелі «Русь» відбулась уро-
чиста церемонія нагородження переможців щоріч-
ного всеукраїнського конкурсу ААУ «Адвокат року 
– 2016».

Конкурсна комісія, до складу якої входили: Голова – 
ректор Академії адвокатури України Тетяна Варфо-
ломеєва, заступник голови Комісії — адвокат Ірина 
Піх, також члени комісії — Віце-президент Асоціації 
адвокатів України Зоя Ярош, член правління Асоціа-
ції Олександр Поліводський, заступник головного ре-
дактора газети «Закон і Бізнес» Валентин Богунов, на 
підставі аналізу анкет, наданих учасниками на підставі 
онлайн голосування (що проходило раніше на сайті 
Асоціації адвокатів України) фіналістами Щорічного 
всеукраїнського конкурсу ААУ – «Адвокат року – 2016» 
було визнано: 

У практиці кримінального права:
• Клочкова Володимира Володимировича;
• Мацелюха Віталія Анатолійовича;
• Міщенка Івана Сергійовича;
• Наума Віталія Миколайовича;
• Несінова Олега Миколайовича. 

У практиці сімейного права:
• Власюк Катерину Петрівну;
• Горецького Олега Васильовича;
• Криворучко Вікторію Олегівну;
• Олексу Людмилу Анатоліївну. 

У практиці податкового права:
• Білоцького Владислава Валерійовича;
• Вдовичена Олега Олександровича;
• Кравця Ростислава Юрійовича;
• Мальського Маркіяна Маркіяновича;
• Середу Віктора Олександровича. 

У практиці аграрного та земельного права:
• Александрова Дмитра Костянтиновича;
• Жадобіна Віталія Ігоревича. 

У практиці права інтелектуальної власності:
• Петрицин Наталію Тарасівну;
• Тарасову-Патрай Ксенію Андріївну. 

Під час урочистостей Президент ААУ Олег Рачук 
запросив до участі у наступному Конкурсі всіх, хто 

впевнений у своїх силах. Зазначив, що реакція адвокат-
ської спільноти та громадськості в цілому показала, що 
інтерес до Конкурсу «Адвокат року» зростає з кожним 
роком. 

Переможцями стали:
В номінації з аграрного та земельного права — 

Александров Дмитро Костянтинович. 
В номінації з сімейного права — Власюк Катерина 

Петрівна. 
В номінації з податного права — Вдовичен Олег 

Олександрович.
В номінації з кримінального права — Несінов Олег 

Миколайович. 
«АДВОКАТ РОКУ — 2016» — Бронз Йосип Львович.

У рамках підбиття підсумків діяльності ААУ за 2016 
рік та з нагоди Дня адвокатури також було відзначено 
нагородами:

«Кращий Голова відділення ААУ» — Голову Хар-
ківського відділення ААУ Людмилу Гаврилову;

«Кращий Голова Комітету ААУ» — Голову Комі-
тету сімейного права ААУ – Ганну Гаро;

«Кращий громадський діяч» — члена Вищої квалі-
фікаційної комісії судів, Голову Ради адвокатів Рівнен-
ської області Павлу Луцюку;

«За вагомий внесок у розвиток ААУ» — адвоката, 
члена Правління ААУ Лесю Дубчак.

«Надійний партнер ААУ» — газета «Закон і Бізнес». 
«За вагомий внесок в розвиток адвокатури Укра-

їни» — Варфоломеєва Тетяна Вікторівна, Логвинський 
Георгій Володимирович, Фазекош Олексій Андрійович. 

Вітаємо переможців! 

ПОДІЯ ААУ
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Існує твердження, що лікувати, 
вчити та судити будуть люди, оскіль-
ки кінцевий результат цих процесів 
залежить від особистості виконавця. 
Машини можуть тільки допомагати. 
Машини вже допомагають проводити 
діагностувати хворобу та призначати 
курс лікування. Машини вже задіяні 
в освітньому процесі та стрімкий роз-
виток дистанційного навчання є тому 
підтвердженням.

Та чи можуть машини бути задіяні 
під час судочинства?

Вчені-процесуалісти дійшли зго-
ди, що процесуальна форма завжди 
обов’язково носить нормативний та 
системний характер, вона по суті пе-
редбачає «алгоритм» поведінки кож-
ного суб’єкта при розгляді та вирішен-
ні судової справи1. 

Якщо на рівні процесуальної нау-
ки та судової практики визначено існу-
вання «судових алгоритмів», то цілком 
можливим є реалізація цих алгоритмів 
за допомогою сучасних IT-технологій.

На цих підставах ми стверджуємо: 
сучасні IT-технології можуть істотно 

покращити прогнозованість судових 
рішень та їх надійність, допомогти 
судді в судовому процесі, зменшити 
навантаження на окремого суддю та 
знизити ризик суддівських помилок.

Розглянемо можливу реалізацію 
судових алгоритмів на прикладі госпо-
дарського процесу, як найбільш фор-
мального судового процесу.

Першою стадією господарського 
процесу є порушення провадження в 
справі.

Відомо, що порушення прова-
дження у справі — це сукупність про-
цесуальних дій суду та осіб, які беруть 
участь у справі, що направлені на ви-
значення підстав їх звернення до суду 
та передбачає перевірку, зокрема ді-
єздатності позивача та відповідача та 
дотримання належної форми позовної 
заяви (дотримання формальних ви-
мог, зокрема сплату судового збору).

Процесуальні дії суду при здійс-
ненні відповідної перевірки вклю-
чають в себе, у переважній кількості 
випадків, перевірку на наявність відо-
мостей про сторони (позивача та від-

повідача) у Єдиному державному реє-
стрі юридичних осіб та фізичних осіб 
— підприємців2.

Порядок доступу судів загальної 
юрисдикції до відомостей названого 
реєстру визначено відповідним Поло-
женням, затвердженим наказом Мініс-
терства юстиції України від 31.07.2013 
N 1556/5 (з подальшими змінами).

На сьогодні суддя (в реальності по-
мічник або секретар) в ручному режи-
мі отримує відомості з електронного 
реєстру. При відсутності відомостей в 
реєстрі, як правило за шаблоном, го-
тується ухвала про відмову у відкритті 
провадження у справі (ч. 1 ст. 62 ГПК 
України). 

При автоматизації цього процесу, 
машина при внесенні даних про пози-
вача та відповідача до IT системи суду 
самостійно зробить електронні запити 
до Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб — під-
приємців (відповідні технічні умови та 
API взаємодії з реєстром вже існують). 
При відсутності відомостей в реєстрі, 
машина, ще до розподілу справи між 
суддями, може сформувати за тим са-
мим шаблоном ту саму ухвалу про від-
мову у відкритті провадження у справі.

Так само за даними Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб — підприємців мож-
ливо перевірити дані про особу, яка 
може діяти від імені позивача без до-
віреності, повні найменування сторін, 
їх поштові адреси та порівнює з відо-
мостями вказаними в позовній заяві. 
При встановленні невідповідності, ще 
до розподілу справи між суддями, ма-
шина може сформувати за тим самим 
шаблоном ту саму ухвалу про повер-
нення позовної заяви.

Автоматично може бути переві-
рена сплата судового збору (шляхом 
доступу до відомостей казначейського 
рахунку), надсилання копії позовної 
заяви відповідачеві (шляхом досту-
пу до систем відстеження поштових 

ЯК ПОКРАЩИТИ ПРОГНОЗОВАНІСТЬ СУДОВИХ РІШЕНЬ 
АБО ПРО IT-ТЕХНОЛОГІЇ В СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ 

Максим СЕЛІВАНОВ

Партнер ЮФ «Arbitis», к.ю.н., 
доцент, адвокат

Олег СМОТРОВ

Керуючий партнер ЮФ «Arbitis», 
к.ю.н., адвокат

2 Для простоти демонстрації не беремо випадки звернення до господарського суду не суб’єктів господарювання (у справах про банкрутство, 
корпоративних спорах), при цьому вважаємо, що і ці випадки можуть бути алгоритмізовані та комп’ютеризовані.

1 більш детальніше Ткачук О. С. Реалізація судової влади у цивільному судочинстві України: структурно-функціональний аспект: автореф. дис ... д-ра 
юрид. наук: 12.00.03 / Олег Степанович Ткачук . – Харків, 2016 . – 38 с. http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/12096/2/aref-Tkachuk.pdf
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компаній) — відповідне API або вже 
існує, або його розробка не потребує 
значних витрат.

Переваги автоматизації на 
стадії порушення провадження 
очевидні:

1. Перевірка проходить в автома-
тичному режимі, без задіяння людини, 
знижується навантаження на суддю та 
його помічників.

2. Ймовірність помилки мінімаль-
на — машина «не забуде» перевірити 
дані з реєстрів.

3. Повністю виключається такий 
спосіб зловживання процесуальним 
правом як віяльна подача позовів з ме-
тою обрати «потрібного» суддю.

Якщо ж йти від простого до склад-
ного, то можна побачити, що алгорит-
мізації можна піддати не тільки стадію 
відкриття провадження в справі.

Правозастосування, у переважній 
більшості випадків, зводиться до побу-
дови судження в його простішій фор-
мі — в формі простого категоричного 
силогізму:

Більша посилка → Менша по-
силка → Висновок

Норма права → Фактичні об-
ставини → Рішення

Алгоритмізація простого катего-
ричного силогізму в сучасних умовах 
не є надскладною задачею.

При цьому безумовно скоротиться 
кількість помилок.

Помилки, які допускають судді 
сьогодні, на нашу думку, зводяться до 
3 типів:

1. Невірно встановлені фактичні 
обставини;

2. Вірно встановлені фактичні об-
ставини, але невірно обрана/застосо-
вана норма права;

3. Вірно встановлені фактичні об-
ставини, вірно обрана/застосована 
норма права, але судом зроблений не-
вірний висновок.

Як мінімум машина не зможе до-
пустити помилки 3 типу — машина 
ніколи не зробить невірний висновок 
при вірно встановлених фактичних 
обставинах та вірно обраній/застосо-
ваній нормі права.

Помилки 1 та 2 типу машина може 
допускати. На відміну від людини, 
на яку впливають “шуми”, помилки 
пов’язані зі складністю машинного ев-

ристичного аналізу мовної форми та 
створенням відповідних евристичних 
алгоритмів.

Зменшення кількості цих помилок 
може відбуватися як мінімум за двома 
напрямами.

По-перше, це вдосконалення ев-
ристичних алгоритмів. Евристичний 
алгоритм — це алгоритм вирішення 
задачі, правильність якого для всіх 
можливих випадків не доведена, але 
про який відомо, що він дає досить 
хороше рішення в більшості випадків. 
Визнаємо, що евристичний алгоритм 
не дає 100% вірних рішень. Проте ев-
ристичний алгоритм дає невірний 
результат тільки в окремих, досить 
рідкісних і добре виокремлюваних 
випадках. При описі цих рідкісних ви-
падків та відповідному вдосконаленні 
алгоритмів їх якість буде постійно під-
вищується.

По-друге. Скорочення, або навіть 
виключення, помилок 2 типу може 
бути досягнуто шляхом віднесення 
вирішення «питання права» до прин-
ципів змагальності та диспозитивності 
судового процесу.

На сьогодні, посилання суду в рі-
шенні на інші норми права, ніж зазна-
чені у позовній заяві, не може розумі-
тися як вихід суду за межі позовних 
вимог. У зв’язку з цим господарський 
суд, з’ясувавши у розгляді справи, що 
сторона або інший учасник судового 
процесу в обґрунтування своїх вимог 
або заперечень послалися не на ті нор-
ми, що фактично регулюють спірні 
правовідносини, самостійно здійснює 
правильну правову кваліфікацію ос-
танніх та застосовує у прийнятті рі-
шення саме такі норми матеріального 
і процесуального права, предметом 
регулювання яких є відповідні право-
відносини.

Це призводить до того, що в су-
довому процесі позивач обґрунтовує 
свої вимоги одними нормами та надає 
докази відповідно до предмету дока-
зування, визначеного цими нормами, 
відповідач будує свою правову позицію 
виходячи саме з норм обраних позива-
чем, а суд в судовому рішенні застосо-
вує інші норми права. Тобто суд обирає 
та застосовує норми права, на які не по-
силався ані позивач, ані відповідач.

З точки зору змагальності, в ро-

зумінні «дії суду залежать від вимог 
позивача та заперечень відповідача», 
та диспозитивності, через положення 
«хто хоче здійснити свої права, пови-
нен сам потурбуватися про це», дії 
суду — нонсенс.

В цій частині судовий розгляд має 
змінитися.

Відповідно до ст. 59 Конституції 
України, кожен має право на профе-
сійну правничу допомогу. Виключ-
но адвокат здійснює представництво 
іншої особи в суді, а також захист від 
кримінального обвинувачення (ст. 
132-1 Конституції України). Особа 
сама обирає собі адвоката і має нести 
ризики свого вибору. Адвокат здійс-
нює вибір норм права та має нести 
ризики невірного обрання норми пра-
ва. Тобто вирішення «питання права» 
має бути віднесено до диспозитивності 
сторін.

Суд, за таких умов, має розглядати 
справу в межах заявлених вимог, обра-
ної норми права  та на підставі нада-
них йому доказів.

Це дозволить суттєво спростити 
алгоритмізацію, адже визначеності 
набудуть не тільки фактичні обстави-
ни (менша посилка), а й норма права 
(більша посилка).

В завершення варто підкресли-
ти, що остаточне рішення повинен 
приймати саме суддя, оскільки пов-
не вирішення спору машиною може 
налякати суспільство. Проте при 
правильному введенні даних в авто-
матизовану “формулу”, суддя може 
відхилити результати алгоритму, але 
лише у виняткових випадках, напри-
клад, при випадкових змінах розгляну-
тої правової ситуації. Лише в подібних 
випадках алгоритм не приймається 
суддею до уваги при винесенні сво-
го остаточного рішення. У всіх інших 
випадках алгоритм буде аналізувати 
спірну ситуацію і «видавати» рішення.

Заміна більшої частини проце-
суальних дій судді алгоритмом може 
допомогти у вирішенні проблеми точ-
ності і прогнозованості судових рішень 
по певній категорії спорів і мінімізува-
ти суб’єктивність висновків судді. І що 
не менш важливо, знизиться, якщо не 
відпаде, необхідність змінювати «ста-
рих» суддів на «нових», більш профе-
сійних і незалежних. 



ПОДІЯ ААУ

14 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ:  
«З АДВОКАТІВ В СУДДІ: МІСІЯ НЕЗДІЙСНЕННА?»

«З адвокатів в судді: місія не-
здійсненна?» — таким питанням 
07 лютого 2017 року задалася Асо-
ціація адвокатів України в ході 
організованого ними одноймен-
ного круглого столу в «ЛігаБізне-
сІнформ». 

Віце-президент ААУ Зоя Ярош 
відзначила, що процес відбору адво-
катів для суддівської кар’єри почав-
ся і він виявив як позитивні момен-
ти, так і недоліки. Президент ААУ 
Олег Рачук запевнив, що Асоціація 
не стоятиме осторонь цих проце-
сів: «Ми будемо захищати інтереси 
кожного адвоката».

На необхідності зрозумілою і 
прозорою процедури відбору кан-
дидатів до Верховного Суду акцен-
тував увагу адвокат, партнер ЮФ 
«Софія» Олександр Поліводський.

Олександр Поліводський пере-
конаний, що показники стандартів 
процедури відбору майбутні судді 
ВС будуть переносити на свою ро-
боту, поширювати на своїх колег. 
Доповідач вважає, що будь-які неод-
нозначні тлумачення законодавства 
щодо участі вчених у відборі кан-
дидатів в ЗС — повинні штовхатися 
на користь громадян. Олександр 
Поліводський зупинився на питан-
ні підтвердження десятирічного 
стажу адвокатської діяльності. Як 
же його довести? Одним справою в 
рік? Одною справою в місяць? Спра-
вою тільки тієї спеціалізації, в яку 
адвокат йде? Чи мають право фахів-
ці-цивілісти розглядати криміналь-

ні справи (якщо суддя потрапить на 
розгляд Великої палати)? Що стосу-
ється документів: як знайти ордер, 
якщо він стає частиною матеріалів 
справи? Чи можна подати договір 
без дозволу клієнта? Або як знай-
ти цього клієнта, якщо справа мала 
місце десять років тому? Ще більше 
питань виникає з податковою звіт-
ністю ...

Також Олександр Поліводський 
зосередив увагу на питанні заробіт-
них плат. Зокрема, на Законі «Про 
внесення змін до деяких законодав-
чих актів України» (№ 1774-VIII) від 
6 грудня 2016 року, що встановлює 
розрахункову величину в розмірі 
1600 грн. 

Пан Оександр також зупинився 
на «ролі тещі в призначенні суд- 
ді» — він вважає, що стосовно кан-
дидатів збирається занадто багато 
інформації, і невідомо яка доля від-
сканованих документів, де гарантії 
збереження такої інформації. Також 
зовсім не сприянням з боку держор-
гану він вважає неможливість додат-
кової подачі кандидатом у судді ВС 
документа, який той забув подати в 
«основний час».

Партнер ЮФ «Sayenko Kharen- 
ko», член Громадської ради добро-
чесності Сергій Верланов зазначив: 
«адвокатів допускали до конкурсу 
вперше, вони не готувалися до цьо-
го все життя». Він каже, що судді 
вже багато раз заповнювали подібні 
документи, на них працює держав-
на машина, а ось деякі адвокати та 

вчені вперше отримували навіть 
електронний цифровий підпис. 
Але з іншого боку про суддів є дуже 
багато інформації (і найчастіше не-
гативного забарвлення), а ось щодо 
адвокатів і вчених інформації в рази 
менше. Він прогнозує, що за деяки-
ми адвокатам будуть позитивні ви-
сновки ради.

Член Вищої кваліфікаційної ко-
місії Павло Луцюк висловив свою 
особисту позицію відносно адвока-
тів і вчених: «Я був за те, щоб були 
встановлені квоти». Що стосується 
пакету документів, то ВККС вихо-
дила з того, що одного документа 
досить для підтвердження стажу в 
один рік. Інформацію про клієнтів 
в договорах можна було замалюва-
ти, адже важлива тільки прізвище 
адвоката. З іншого боку, хіба було 
б правильно допустити до конкур-
су особа, яка отримала свідоцтво 
про право на заняття адвокатською 
діяльністю, але жодного дня не за-
ймався адвокатською практикою? 
І мова йде не тільки про адвокатів. 
Павло Люцюк розповів, що в числі 
претендентів була суддя, що мала 
більше 10 років досвіду, але за весь 
час не ухвалила жодного процесу-
ального документа.

«Яке б ми рішення не прийняли, 
нас будуть критикувати», — вважає 
пан Луцюк. Також він вважає не-
правильним те, що їм пропонують 
сформувати Верховний Суд, який 
буде діяти по процедурі, якої немає. 
Але хіба у них є інший вибір? 
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СТАТТЯ

Право власності є одним з най-
давніших відомих майнових прав 
особи, навколо якого будується док-
трина цивільного права. Основний 
закон української держави, Консти-
туція України, одним з основопо-
ложних принципів реалізації пра-
вової держави вважає непорушність 
права приватної власності.  При цьо-
му, цивільне законодавство України, 
зокрема, Цивільний кодекс України 
(далі – ЦК України) основним речо-
во-правовим засобом захисту права 
власності вважає віндикаційний по-
зов, який дозволяє власнику витреб-
увати належне йому майно з чужого 
володіння. Однак, реалізація вінди-
каційного позову на практиці має ці-
лий ряд особливостей, які пропону-
ються дослідити в межах цієї статті.

Так, ст. 387 ЦК України передба-
чає право власника витребувати своє 
майно від особи, яка незаконно, без 
відповідної правової підстави заво-
лоділа ним. Практична реалізація 
такого права полягає у зверненні 
власника майна до суду з вимогою 
про витребування свого майна з чу-
жого незаконного володіння.

При цьому відповідачем за він-
дикаційним позовом має бути неза-
конний володілець майна власника, 
який може і не знати про неправомір-
ність свого володіння та утримання 
такого майна. При цьому незаконни-
ми володільцями вважаються як осо-
би, які безпосередньо неправомірно 
заволоділи чужим майном, так і осо-
би, які придбали майно не у власни-
ка, тобто у особи, яка не мала права 
ним розпоряджатися.

Предметом віндикаційного по-
зову є вимога неволодіючого майном 
власника до незаконно володіючого 
цим майном невласника про по-
вернення індивідуально-визначе-
ного майна з чужого незаконного 
володіння.

При цьому, обов’язковою та важ-
ливою умовою можливості реалізації 
можливості віндикації є відсутність 
між позивачем і відповідачем зо-
бов’язально-правових відносин.

Підставою віндикаційного позо-
ву є обставини, які підтверджують 
правомірність вимог позивача про 
повернення йому майна з чужого 
незаконного володіння (це факти, 
що підтверджують право власності 
на витребуване майно, вибуття його 
з володіння позивача, перебування 
його в натурі у відповідача та ін.).

Умови задоволення віндикацій-
ного позову залежать від того, чи є 
незаконне володіння добросовісним 
чи недобросовісним.

Так, володілець (набувач речі) 
вважається добросовісним, якщо 
він не знав і не міг знати про те, що 
відчужувач речі не мав права на її 
відчуження.

В свою чергу, володілець вва-
жається недобросовісним, якщо він 
знав чи міг (повинен був) знати, що 
придбав річ у особи, яка не мала 
права на її відчуження.

При цьому діє презумпція пра-
вомірності правочину, за яким річ 
була передана від відчужувача до 
набувача (ст. 204 ЦК України). Для 
її спростування позивачем має бути 
доведено, шо набувач навмисно чи 

з грубої необережності не враху-
вав обставин правочину, які свід-
чили про те, що річ відчужується 
неправомірно.

 Отже, однієї лише простої нео-
бережності набувача недостатньо 
для визнання його недобросовісним, 
повинні мати місце його намір або 
груба необережність.

У незаконного недобросовісно-
го володільця (набувача) річ вилу-
чається в усіх випадках. 

Питання про витребування речі 
у незаконного добросовісного во-
лодільця вирішується залежно від 
того, оплатно чи безоплатно він 
придбав річ.

Так, за безоплатного набуття 
майна від особи, яка не мала пра-
во його відчужувати, власник має 
право витребувати майно в усіх 
випадках (ч. З ст. 388 ЦК України). 
Це пояснюється тим, що безоплат-
ний набувач у випадку відібрання у 
нього речі нічого не втрачає: річ не 
його і на її придбання він нічого не 
витратив. 

Якщо ж майно придбане добро-
совісним володільцем відплатно, то 
можливість його витребування зале-
жить від характеру вибуття майна з 
володіння власника або особи, якій 
воно було передане власником.

Зокрема, власник може витреб-
увати таке майно лише у разі, якщо 
майно:

1) було загублене власником 
або особою, якій він передав майно 
у володіння;

2) було викрадене у власника 
або особи, якій він передав майно 
у володіння;

3) вибуло з володіння власника 
або особи, якій він передав майно 
у володіння, не з їхньої волі іншим 
шляхом. 

Проте майно не може бути ви-
требуване від добросовісного наб-
увача, якщо воно було продане у 
порядку, встановленому для вико-
нання судових рішень.

При цьому, слід зауважити, що 
остання судова практика формуєть-

ВІНДИКАЦІЙНИЙ ПОЗОВ ЯК СПОСІБ 
ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

   Віктор МОРОЗ

Керуючий партнер
Адвокатського об’єднання 
«Супрема Лекс»
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СТАТТЯ

Саме поняття «віндикація» (лат. 
«vindicatio» від vindico) означає - пре-
тензія, вимога, позов, відновлення, 
звільнення від чийогось панування. 

Тобто це витребування речі, 
яка наділена індивідуальними оз-
наками, перебуває в незаконній 
власності, та є наявною у відповіда-
ча, адже якщо особа погоджується 
прийняти подібну річ чи  іншу річ, 
в цьому випадку йтиметься мова не 
про віндикацію. 

Незважаючи на те, що «вінди-
кація» як термін, широко викори-
стовується правниками в усному 
та писемному мовленні ще з часів 
існування римського права змістом 
якого було «ubi rem meam invenio, 
ibi vindico» - «де мою річ знаходжу, 
там і звертаюсь з позовом про її ви-
требування», в національному ж за-
конодавстві, зокрема, Цивільному 
кодексі України (далі – ЦК) такого 
терміну нам годі й шукати, хоч інша 
латинська термінологія в ньому все 
ж присутня. 

До сьогодні в Україні термін «він-
дикація» використовується лише  у 
значенні – «витребування» і знахо-
дить своє відображення в ст. 388 ЦК, 
власник має право витребувати своє 
майно від особи, яка незаконно, без 
відповідної правової підстави заво-
лоділа ним, втім звільнення від чий-

огось панування, як одне зі значень 
терміну віндикації римського права, 
могло б бути корисним нам як до-
повнення до вказаної вище статті, 
особливо у тих випадках, коли пред-
метом привласнення є нерухомість. 

Нерухомість не приховати 
Нерухомість це не телефон який 

можна легко сховати в кишеню, із 
квартирою чи земельною ділянкою 
це – неможливо. На відміну від ру-
хомої речі, де віндикація полягає у 
відновлені права володіння рухомих 
речей та відбувається шляхом відби-
рання у незаконного володільця (In 
Jure Cessio). В нерухомої речі вінди-
кація полягає в усуненні його від па-
нування нею, виселенні/вивільнен-
ні набувача з об’єкта нерухомості та 
у відновленні такого володіння за-
конним володільцем. 

Значно простіше вирішують-
ся спори коли особа, яка не мала 
права на відчуження речі передає 
майно набувачу (добросовісному 
чи недобросовісному) за догово-
ром купівлі-продажу із порушен-
ням норм закону передбачених для 
укладання таких видів договорів, що 

ВІНДИКАЦІЯ ЯК «ВИТРЕБУВАННЯ»
АБО «ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЧУЖОГО ПАНУВАННЯ»

Артем ТКАЧЕНКО

Юрист в  ЮФ «Бі ен Сі»

ся на презумпції добросовісності 
набувача та обов’язку саме позива-
ча довести неправомірність відчу-
ження майна, що перебувало у його 
власності.

Особливо складним це видається 
у випадку, коли майно перебувало у 
спільній власності кількох осіб, на-
приклад, спільній сумісній власності 
подружжя.

Так, відповідно до ст. 369 ЦК 
України  розпоряджання майном, 
що є у спільній сумісній власності, 
здійснюється за згодою всіх співвлас-
ників, якщо інше не встановлено за-
коном. При цьому, правочин щодо 
розпорядження спільним майном, 
вчинений одним із співвласників, 
може бути визнаний судом недійс-
ним за позовом іншого співвласни-
ка у разі відсутності у співвласника, 

який вчинив правочин, необхідних 
повноважень.

Однак, вищі суди, останнім ча-
сом, вважають, що відсутність зазна-
ченої згоди співвласника майна, що 
перебуває у спільній власності кіль-
кох співвласників сама по собі не 
може бути підставою для визнання 
договору, укладеним без згоди та-
кого співвласника, зокрема, одного з 
подружжя, недійсним.

Суди наполягають, що для реалі-
зації віндикації необхідно довести, 
що інший співвласник та набувач 
майна діяли недобросовісно, зокре-
ма, набувач майна знав чи за обста-
винами справи не міг не знати про 
те, що майно належить співвласни-
кам, наприклад, подружжю, на праві 
спільної власності і в співвласника, 
який укладає правочин щодо відчу-

ження майна відсутня згода від ін-
шого (інших) співвласників.

Безумовно, така концепція спри-
ятиме захисту прав набувача май-
на, однак, значно ускладнює захист 
прав та законних інтересів власника 
майна, ставлячи власника майна в 
нерівні умови з набувачем та пору-
шуючи принципи рівності сторін 
перед законом та судом, змагаль-
ності в процесі доказування та непо-
рушності права приватної власності.

Звичайно, розвиток правничої 
науки, удосконалення законодав-
ства та постійне формування судової 
практики з часом усунуть прогали-
ни, які існують в питаннях захисту 
прав власності особи та реалізації 
механізмів віндикації. Однак, поки 
що існує чимало запитань, які зали-
шаються дискусійними. 
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в подальшому просто визнаються 
нікчемними. 

Інша річ коли таке майно пере-
ходить у власність набувачу за усіма 
нормами ЦК, в такому разі без на-
лежних доказів та законодавчих під-
став навряд чи обійдеться. Але пам’я-
тайте головне, що ніхто не може бути 
протиправно позбавлений права 
власності. Право приватної власності 
є непорушним (ст. 41 Конституції 
України, ст. 321 ЦК). Необхідно ви-
ділити, що дана норма закону надає 
право власнику майна звертатись 
лиш до недобросовісного набувача 
майна у разі його незаконного, без 
відповідної правової підстави, заво-
лодінням майном (ст. 387 ЦК). 

«Добросовісність»
чи «недобросовісність»
Якщо виокремити такі понят-

тя, як «добросовісність» і «недобро-
совісність» набувача необхідно звер-
нути увагу, зокрема, на Постанову 
Вищого спеціалізованого суду Украї-
ни з розгляду цивільних і криміналь-
них справ від 07.02.2014 №5 «Про су-
дову практику в справах про захист 
права власності та інших речових 
прав» (далі – Постанова). 

Так, в Постанові зазначено, що 
під час розгляду позову про витре-
бування майна відповідач згідно зі 
статтею 388 ЦК має право заперечи-
ти проти позову про витребування 
майна з його володіння шляхом по-
дання доказів відплатного придбан-
ня ним цього майна в особи, яка не 
мала права його відчужувати, про 
що він не знав і не міг знати (добро-
совісний набувач). А отже, потреба в 
пред’явленні зустрічного позову до-
бросовісним набувачем – відсутня,  
і, крім того, такий спосіб судового 
захисту є неналежним  (ст. 16 ЦК), 
оскільки добросовісність набуття – 
не є предметом позову, а є однією із 
обставин доказування при витребу-
ванні у нього майна. 

Отже, ст. 388 ЦК фактично спря-
мована на абсолютний захист ін-
тересів добросовісного набувача. 
Однак, у випадку коли майно було 
набуте безвідплатно в особи, яка не 
мала права його відчужувати, влас-
ник має право витребувати його від 

добросовісного набувача практично 
в усіх випадках. 

Аналізуючи Постанову можна 
виокремити роз’яснення поняття 
«добросовісний набувач», це - наб-
увач який при вчиненні правочину 
не знав і не міг знати про відсутність 
у продавця прав на відчуження май-
на, наприклад, вжив усіх розумних 
заходів, виявив обережність та обач-
ність для з’ясування правомочно-
стей продавця на відчуження майна. 

При цьому конкретизується, що 
в діях набувача не повинно бути не 
лише форми вини, а й форми необе-
режності, якими він не лише не усві-
домлював і не бажав, а й не допускав 
можливості настання будь-яких нес-
приятливих наслідків для власника. 

Так, вирішуючи спори щодо від-
повідальності «добросовісного» та 
«недобросовісного» набувача після 
витребування майна із чужого не-
законного володіння, суди повинні 
враховувати: 

• недобросовісний набувач зо-
бов’язаний повернути або відшко-
дувати власнику всі доходи, які він 
одержав або міг одержати за весь час 
володіння майном. Добросовісний 
набувач повинен відшкодувати такі 
доходи лише з моменту, коли він 
дізнався про незаконність володін-
ня майном, до прикладу, з моменту, 
коли йому вручено повістку до суду 
у справі за позовом власника про ви-
требування майна (ч.1, 2 ст. 390 ЦК); 

• добросовісний набувач (во-
лоділець) може залишити за собою 
здійснені ним поліпшення майна, 
якщо вони можуть бути відокрем-
лені без завдання майну шкоди. Під 
поліпшенням слід розуміти такі ви-
трати на майно, які, з одного боку, не 
зумовлені необхідністю його збере-
ження, але, з іншого, мають обґрунто-
ваний характер, оскільки поліпшують 
експлуатаційні властивості майна. 

Крім того, добросовісний або не-
добросовісний набувач (володілець) 
майна має право вимагати від влас-
ника майна відшкодування необхід-
них витрат на утримання, збережен-
ня майна, здійснених ним з часу, з 
якого власникові належить право на 
повернення майна, або на передан-
ня доходів (ч. 3 ст. 390 ЦК). 

Мова йде про ті витрати, без 
яких стан майна істотно погіршився 
би, що спричинило б неможливість 
його подальшого використання за 
призначенням. Питання щодо до-
бросовісності чи не добросовісності 
набувача вирішити може тільки 
суд на основі повного, всебічного та 
об’єктивного з’ясування всіх обста-
вин справи. 

Важливість доведення 
А отже, при поданні позову по-

зивач повинен довести факти, які 
мають істотне значення для розгля-
ду справи по суті, а саме: 

1) факти, які доводять право 
власності позивача на майно, а від-
так і його право на витребування 
цього майна; 

2) факти, які доводять вибуття 
майна з володіння позивача і знаход-
ження його у відповідача; 

3) факти, які доводять незакон-
ність володіння відповідачем май-
ном позивача; 

4) факти, які доводять відсут-
ність між позивачем та відповідачем 
зобов’язально-правових відносин 
щодо спірного майна; 

5) факти, які доводять що від-
повідач є добросовісним набувачем, 
тобто чи був він чи міг бути обізнаний 
про незаконність володіння майном. 

Слід звернути увагу, що в разі 
фактичного позбавлення власником 
контролю над майном можливе за-
стосування негаторного позову. 

Проаналізувавши реєстр судо-
вих рішень в Україні, стає зрозумі-
лим, що на жаль судова практика 
у вирішенні віндикаційних спорів 
є неоднаковою, хоч і нормами ЦК, 
Постановами та Рішеннями ВСУ ви-
світлено певний порядок та підста-
ви витребування власником свого 
майна від особи, яка незаконно, без 
відповідної правової підстави заво-
лоділа ним. 

Таким чином віндикаційний по-
зов є реальним способом захисту по-
рушеного права власника. Хоч при 
вирішенні такого виду спору, навряд 
чи можна обійтись без кваліфікова-
ної юридичної допомоги, разом з 
тим захищати порушені права треба 
без сумніву. 
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На тлі судової реформи хотілось 
би акцентувати увагу на деяких по-
зитивних зрушеннях щодо змістов-
ного судового розвитку права, які 
є дуже своєчасними. Мова піде про 
прогресивні для стабільності цивіль-
ного обороту правові позиції Верхов-
ного суду України щодо визнання 
(не)дійсними угод при відсутності за 
певних умов письмової згоди іншого 
подружжя та їх вплив на практичне 
життя, як у діловому, так і сімейному 
сенсі. 

Передбачувана згода іншого по-
дружжя при фактичному укладанні 
угод одним з них щодо спільного 
майна відноситься до числа базових 
презумпцій сімейного права (ч. 2 ст. 
65 Сімейного кодексу, ч. 2 ст. 369 Ци-
вільного кодексу). Але за рахунок її 
обмеження колом дрібних побуто-

вих договорів та необхідністю отри-
мання письмової згоди подружжя на 
укладання договорів, які потребують 
нотаріального посвідчення і/або 
державної реєстрації, а також стосов-
но цінного майна (ч. 2-3 ст. 65 СК, ч. 
3 ст. 369 ЦК), вказана презумпція ви-
глядала більш умовною. Зазначений 
нюанс використовувався свого часу 
при юридизації корпоративних кон-
фліктів між колишніми діловими 
партнерами (витребуванні майна) 
через визнання недійсними уста-
новчих угод та/або статутів щодо 
формування статутного капіталу за 
рахунок спільного майна подружжя, 
зокрема, цінними паперами та знач-
ними грошима, коли перехід права 
власності на майно до статутного 
капіталу не потребував обов’язко-
вої нотаріальної форми правочину, 
та, відповідно, дозволяв уникати 
встановлення режиму власності на 
майно в нормативному порядку і 
обов’язку отримання письмової зго-
ди іншого з подружжя. Зазначена си-
туація робила велику кількість кор-
поративних правочинів потенційно 
оспорюваними, що привносило до 
цієї конфліктогенної сфери чимало 
додаткових ризиків.

У цивільно-правовій площині 
прогнозована вірогідність застосу-
вання правових наслідків недійсно-
сті правочину, який  формально не 
відповідає закону (ч. 1-3, 5-6 ст. 203, ч. 
1 ст. 215 ЦК) – через відсутність згоди 
подружжя, також дозволяла одруже-
ній особі недобросовісно використо-
вувати свій псевдо-холостий статус 
шляхом його фальсифікації (об-
рання режиму особистої/приватної 
власності на цінне майно у різних 
опитувальниках/анкетах; ухилен-
ня від внесення до паспорту відміт-
ки/штампу про укладання шлюбу 
тощо) при укладанні угод з добро-
совісним контрагентом, з ризиком 
для останнього щодо оспорювання 

такого правочину з боку подружжя 
(дружини/чоловіка) іншої сторони 
угоди, які начебто нічого не знали 
про її укладання або умови (догово-
ри іпотеки, купівлі-продажу спіль-
ного нерухомого майна та ін.). 

Звичайно, застосування судами 
наслідків недійсності до таких угод, 
що стосувалися переважно комер-
ційної сфери та ділового обороту, 
через формальні зачіпки з площини 
сімейного права, надавали вітчиз-
няній реальності відомих рис ру-
котворного абсурду, не на користь 
інвестиційній привабливості укра-
їнського корпоративного сектора та 
адекватності правової системи.

Але нарешті рішеннями Вер-
ховного Суду України у справах 
№ 6-533цс16 від 30.03.2016 р. та № 
6-1587цс16 від 12.10.2016 р., які мож-
на вважати прецедентними і тен-
денційними, внесена ясність щодо 
меж впливу майнових непорозумінь 
у шлюбі, відповідно з принципом 
добросовісності (п. 6 ст. 3 ЦК), на ста-
більність цивільного обороту шля-
хом визначення критеріїв визнання 
(на вимогу одного з подружжя) (не)
дійсною угоди, укладеної шлюбним 
партнером без згоди іншого. 

Резюмуємо основні тези зазначе-
них правових позицій:

• реалізм проти формалізму: 
відсутність згоди сама по собі не 
може бути підставою для визнання 
недійсним договору, укладеного од-
ним з подружжя без згоди другого з 
подружжя; 

• презумпція добросовісності 
подружжя – контрагента угоди: як 
засада цивільного законодавства (п. 
6 ст. 3 ЦК), добросовісність за зміс-
том охоплює приписи ч.2 ст. 369 ЦК 
та ч.2 ст. 65 СК: при укладенні одним 
з подружжя договору щодо розпоря-
дження спільним майном вважаєть-
ся, що він діє за згодою іншого по-
дружжя;

РУЙНАЦІЯ СХЕМ ОСПОРЮВАННЯ ПРАВОЧИНІВ:                                                                                                 
НЕДОСТОВІРНИЙ СІМЕЙНИЙ СТАТУС ТА ПОМИЛКОВА 
ЗГОДА ПОДРУЖЖЯ НЕ ЗАГРОЖУЮТЬ ДІЙСНОСТІ УГОД 

З ДОБРОСОВІСНИМИ КОНТРАГЕНТАМИ

Оксана ВОЛОВИК 

АО «Мастерс» (Київ), керівник 
господарсько-правового 
департаменту, к. ю. н.
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• тест на «подвійну недобро-
совісність» (обох контрагентів 
угоди): укладення одним з подруж-
жя договору щодо розпорядження 
спільним майном без згоди іншого 
подружжя може бути підставою для 
визнання такого договору недійсним 
лише у тому разі, якщо судом буде 
встановлено, що той з подружжя, 
який уклав договір щодо спільного 
майна, та третя особа – контрагент за 
таким договором, діяли недобросо-
вісно, зокрема, що третя особа знала 
чи за обставинами справи не могла 
не знати про те, що майно належить 
подружжю на праві спільної суміс-
ної власності, і що той з подружжя, 
який укладає договір, не отримав 
згоди на це другого з подружжя; 

• прорахунки користі не ма-
ють правового значення: не має 
юридичного значення помилка од-
ного з подружжя щодо розрахунку 
одержання користі від вчиненого 
правочину, якщо ним надано згоду 
на здійснення правочину на умовах 
«на розсуд другого подружжя», тоб-
то аргументи економічного сенсу та 
здорового глузду не мають правово-
го значення для перспективи оспо-
рювання такого правочину з боку 
розчарованого подружжя;

• істотність помилки як під-
става недійсності правочину: 
помилка внаслідок власного не-

дбальства, незнання закону чи не-
правильного його тлумачення од-
нією зі сторін не є підставою для 
визнання правочину недійсним; 
особа на підтвердження своїх вимог 
про визнання правочину недійсним 
з мотивів, визначених ст. 229 ЦК, по-
винна довести наявність помилки 
щодо обставин, які мають істотне 
значення (але при цьому, як зазна-
чалося вище, не стосуються прора-
хунків невизначеної користі);

• стабільність ділового обо-
роту (гарантії добросовісного 
набувача-контрагента): правові 
наслідки, передбачені ст. 216 ЦК, за-
стосовуються лише за наявності між 
сторонами укладеного договору, 
який є нікчемним або недійсним. 
Права особи (іншого з подружжя), 
яка вважає себе власником майна, 
не підлягають захисту шляхом за-
доволення позову до набувача з ви-
користанням правового механізму 
відповідно до ст. ст. 215, 216 ЦК;

• відповідальність недобросо-
вісного подружжя, а не добросовіс-
ного контрагента: у випадку, якщо 
судом буде встановлено недобросо-
вісність одного з подружжя та його 
контрагента при укладанні угоди, 
завдяки якій були порушені май-
нові інтереси іншого з подружжя, 
останній має право на компенсацію 
вартості своєї частки (законодав-

ством не передбачено недійсності 
правочину при відчуженні спільно-
го майна подружжя без письмової 
згоди одного з подружжя, а тому 
при  розгляді спорів про поділ цін-
ного спірного майна та визнання 
недійсними правочинів з підстави 
відчуження майна без письмової 
згоди одного з подружжя суди ма-
ють виходити з права одного з по-
дружжя на відповідну компенсацію 
вартості відчуженого не в узгодже-
них інтересах сім’ї майна).

Ці правові позиції є дуже своє-
часними, особливо з огляду на по-
ступову ID-паспортизацію, коли 
дані про сімейний статус будуть 
технологічно відбиватися лише на 
електронному чипі, що збільшує 
ризик дезінформації про холостий 
статус та шахрайств. Саме тому пе-
реведення можливих ризиків від 
недобросовісної поведінки щодо 
спільного майна подружжя пере-
важно у сімейну площину (при-
ватних ризиків від шлюбу), а не за 
рахунок контрагентів та стабіль-
ності ділового обороту, є давно очі-
куваним кроком від судової влади 
і вдалим прикладом використання 
загально-правового принципу до-
бросовісності в умовах ускладне-
ного (колізійного) правового регу-
лювання та суперечливої судової 
практики. 

Стусенко Юлія Анатоліївна – 
новий керівник Комітету ААУ з гос-
подарського права та процесу

Рішенням Правління ААУ від 
23 лютого 2017 року було призна-
чено Стусенко Юлію Анатоліївну 
керівником Комітету ААУ з госпо-
дарського права та процесу.

ПРИЗНАЧЕННЯ ААУ

Веретенка Євгена Олександро-
вича призначено Головою Черні-
вецького відділення ААУ.

Рішенням Правління ААУ від 
23 лютого 2017 року було призначе-
но Веретенка Євгена Олександрови-
ча Головою Чернівецького відділен-
ня ААУ.

Ортинська Марія Юріївна – 
новий керівник Комітету ААУ з ін-
телектуальної власності.

Рішенням Правління ААУ від 23 
лютого 2017 року було призначено 
Ортинську Марію Юріївну керівни-
ком Комітету ААУ з інтелектуаль-
ної власності.

ПРИЗНАЧЕННЯ ААУ

Вітаємо колег! Бажаємо успіхів у роботі!
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ЯК ВПЛИНУЛИ ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ НА 
ВИРІШЕННЯ СПРАВ ПРО УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ

Закон України «Про охорону 
дитинства» визначає загальнонаціо-
нальним пріоритетом забезпечення 
реалізації прав дитини на життя, 
охорону здоров’я, освіту, соціаль-
ний захист, всебічний розвиток та 
виховання їх в сімейному оточенні.

Відповідно до ст. 3 Конвенції 
про права дитини визначено, що 
в усіх діях щодо дітей, незалежно 
від того, здійснюються вони дер-
жавними чи приватними устано-
вами, що займаються питаннями 
соціального забезпечення, судами, 
адміністративними чи законодав-
чими органами, першочергова 
увага приділяється якнайкращому 
забезпеченню інтересів дитини.

Діти є найвразливішою вер-
ствою нашого суспільства, які 

потребують захисту держави, 
особливо діти-сироти та діти, поз-
бавлені батьківського піклування.

Однак, станом на сьогоднішній 
день в більшості регіонах країни 
судові справи про усиновлення ді-
тей не розглядаються. Причиною 
цьому є неузгодженість Консти-
туції України з останніми зміна-
ми щодо правосуддя з діючим 
Цивільним процесуальним кодек-
сом України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Цивіль-
ного процесуального кодексу 
України (надалі ЦПК України) суд 
вирішує справи відповідно до Кон-
ституції України, законів України 
та міжнародних договорів, згода 
на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України.

В п. 7 ст. 7 Сімейного кодексу 
зазначено, що Дитина має бути 
забезпечена можливістю здійснен-
ня її прав, установлених Консти-
туцією України, Конвенцією про 
права дитини, іншими міжнарод-
ними договорами України, згода 
на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України.

30 вересня 2016 року набра-
ли чинності зміни до Конституції 
України щодо правосуддя та нова 
редакція Закону України «Про су-
доустрій і статус суддів» (ухвалені 
2 червня 2016 р.). 

Відповідно до цих змін в націо-
нальному судочинстві ліквідовано 
інститут народних засідателів. Зо-
крема, відповідно до чинної редак-
ції ч. 5 ст. 124 Конституції України 
визначено, що народ безпосеред-
ньо бере участь у здійсненні пра-
восуддя через присяжних. Також у 
ч. 1 ст. 127 Конституції встановле-
но, що у визначених законом ви-
падках правосуддя здійснюється 
за участю присяжних. 

Поряд з цим, відповідно до ч. 
2 ст. 18 Цивільного процесуально-
го кодексу України (надалі ЦПК 
України) визначено, що у випад-
ках, встановлених цим Кодексом, 
цивільні справи у судах першої 

інстанції розглядаються колегією 
у складі одного судді і двох народ-
них засідателів, які при здійснен-
ні правосуддя користуються всіма 
правами судді.

Справи, які розглядаються ко-
легією у складі одного судді і двох 
народних засідателів визначені у 
ч. 4 статті 234 ЦПК України, в тому 
числі це справи і про усиновлення.

Отже, вносячи зміни до Кон-
ституції України і ліквідовуючи 
інститут народних засідателів, 
законодавець не передбачив від-
повідні зміни до процесуального 
законодавства, що призвело до 
його невідповідності Конституції 
України та неможливості слухан-
ня справ про усиновлення повно-
важним судом.

До такого висновку дійшли  
судді Верховного суду України, 
зазначивши в постанові Плену-
му Верховного Суду України № 
21 від 31.10.2016 року, що згід-
но з пунктом 1 розділу ХV «Пе-
рехідні положення» Конституції 
України закони та інші норма-
тивні акти, прийняті до набуття 
чинності цією Конституцією, є 
чинними в частині, що не супе-
речить Конституції України. Це 
саме стосується і набуття чин-
ності законом про внесення змін 
до Конституції України. Таким 
чином, положення частини дру-
гої статті 18 та частини четвертої 
статті 234 ЦПК України фактич-
но втратили чинність після на-
буття чинності вказаним Зако-
ном № 1401-VIII як такі, що не 
ґрунтуються на положеннях чин-
ної Конституції. 

У зв’язку із цим справи про 
усиновлення не розглядаються у 
зв’язку із невідповідністю складу 
суду вимогам Конституції Украї-
ни. Це призводить до порушення 
права на доступ до правосуддя та 
порушення прав дітей.

Нажаль, неуважність законо-
давців в даному випадку призвела 
до того, що діти-сироти та діти, які 

  Світлана САВИЦЬКА 

Адвокат, к. ю. н. доцент кафе-
дри Право-суддя юридичного 
факультету Київської державної 
академії водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конаше-
вича-Сагайдачного, Перший За-
ступник голови Секції Майнових  
та немайнових сімейних спорів 
Комітету сімейного права ААУ
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позбавлені батьківського піклу-
вання, будучи найвразливішою 
категорією нашого суспільства, на 
сьогодні позбавлені належного за-
хисту з боку держави – ці діти, ма-
ючи потенційних усиновлювачів, 
змушені і далі проживати у від-
повідних дитячих закладах, а не в 
сім’ї, тому що суд не має повнова-

жень розглядати справи про уси-
новлення.

Дане питання потребує негай-
ного вирішення шляхом внесення 
відповідних змін до діючого про-
цесуального законодавства. При 
цьому, на такі виклики повинна 
реагувати і судова влада. Як зазна-
чив суддя-спікер Ленінського рай-

онного суду м. Дніпропетровська 
Дмитро Мовчан: «Судді, як ніхто 
інший, розуміють необхідність за-
безпечення права громадян на до-
ступ до правосуддя. А відкладення 
розгляду справ через вади закону 
аж ніяк не сприятиме становлен-
ню сильного та ефективного судо-
чинства в Україні». 

РОБОТА ВІДДІЛЕНЬ ААУ

4-5 лютого 2017 року в м. Хмель-
ницькому на базі Хмельницького 
університету управління та права 
відбулася ІV Всеукраїнська прав-
нича школа з питань банкрутства.

Організаторами заходу висту-
пили: Хмельницький університет 
управління та права, ВГО «Асоціація 
адвокатів України», ВГО «Асоціація 
правників України», «Ліга студентів 
ВГО «Асоціація правників України», 
ВГО «Спілка адвокатів України», 
Центр комерційного права та Адво-
катське бюро «Олійник і Партнери».

Цьогорічна школа проходила у 
форматі круглого столу, і незважаю-
чи на те, що кожен спікер розповідав 
про власну тематику, обговорення 
питань продовжувалося у відкрито-
му форматі на протязі усього дня. 

Доповідачами правничої школи 
цього року виступили: 

• Юрій Моісеєв, директор Де-
партаменту з питань судової робо-
ти та банкрутства Міністерства 
юстиції України. Тема доповіді: «Ав-
томатизований відбір арбітражних 
керуючих». 

• Ігор Ніколаєв, юридичний 
радник Центру комерційного пра-
ва, член Дисциплінарної комісії ар-
бітражних керуючих при Міністер-
стві юстиції України. Тема доповіді: 
«Реформа системи банкрутства як 
фактор економічного зростання». 

• Владислав Філатов, партнер 
АК «Соколовський і партнери», член 
Дисциплінарної комісії арбітраж-
них керуючих при Міністерстві 
юстиції України. Тема доповіді: 
«Банкрутство як дієвий інструмент 
задоволення вимог кредиторів». 

• Ірина Сербін, Голова Коміте-
ту з конкурсного права АПУ; пар-
тнер Ario Law Firm; арбітражний 
керуючий, адвокат.  Тема доповіді: 
«Захист арбітражних керуючих в 
кримінальних провадженнях». 

• Ярош Василь, арбітражний 
керуючий. Тема доповіді: «Судовий 
збір і арбітражний керуючий. Звіль-
нений чи звільняти?». 

• Рачок Роман Володимирович, 
арбітражний керуючий. Тема допові- 
ді: «Проблемні питання організації 
аукціону у справі про банкрутство». 

• Занько Микола Миколайович, 
арбітражний керуючий. Тема до-
повіді: «Помічник арбітражного ке-
руючого, або універсальний солдат 
антикризового менеджменту». 

• Банашко Ірина Юріївна, ад-
вокат. Тема доповіді: «Банкрутство: 
історичні та практичні аспекти». 

• Бляхарський Ярослав Станіс- 
лавович, адвокат. Тема доповіді: 
«Теоретичні підходи до розуміння 
банкрутства як правового інституту». 

• Пунда Олександр Олегович, 
кандидат юридичних наук. Тема 
доповіді: «Особливості кваліфікації 
злочину передбаченого статтею 219 
ККУ доведення до банкрутства». 

Завершилася ІV Всеукраїнська 
правнича школа з питань банкрутства 
офіційним врученням сертифікатів 
усім учасникам. Захід пройшов вда-
ло та викликав неабиякий інтерес як 
у провідних експертів у сфері бан-
крутства, які висловили своє бажання 
співпрацювати при подальшому про-
веденні Школи, так і у студентів-прав-
ників, які були безмежно вдячні ор-
ганізаторам та експертам. 

ВІДБУЛАСЯ ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА ШКОЛА
З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА В М. ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ
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Верховним Судом України від 
14 грудня 2016 року у справі №6-
2445цс16 була винесена Постанова, 
відповідно до якої при вирішенні 
спору про місце проживання дити-
ни між батьками за умови їх окре-
мого проживання, дитина завжди 
залишається з матір’ю. ВСУ зазна-
чає, що це робиться для того, аби 
повністю захистити дитину та на-
дати їй таким чином усі можливості 
для нормального розвитку. 

Звідки взялася позиція, що 
«нормальний» розвиток для дити-
ни, виходячи з Постанови, може 
бути забезпечений лише її матір’ю. 
Та чи об’єктивна така позиція?

Коли справа стосується тих, хто 
не може сам себе захистити, не мож-
на вкладати в неї лише емоції або 
лише стереотипний підхід – на зра-
зок «у нас так робили завжди». Тре-
ба керуватися нормами права, вра-
ховуючи що людина (незалежно від 
статі, віку, віросповідання, кольору 
шкіри і т.д.) є найвищою соціаль-

ною цінністю.
Як вказує нам ч.1 статті 3607 

Цивільного Процесуального кодек-
су України - «Висновок щодо засто-
сування норм права, викладений у 
постанові Верховного Суду Украї-
ни, має враховуватися іншими 
судами загальної юрисдикції при 
застосуванні таких норм права». З 
огляду на розмаїття життєвих си-
туацій в сімейних стосунках, адво-
катській спільноті хочеться бачити 
«категоричність» Верховного Суду 
більш м’якою, лояльною. Особливо 
коли від цього залежить майбутнє 
наших дітей.

Якщо проаналізувати реєстр 
судових рішень, ми побачимо, що 
залишення дитини з матір’ю – це 
розповсюджена судова практика. У 
більшості випадків суд встановлює 
за матір’ю право на проживання з 
дитиною – за винятком крайніх об-
ставин, таких як зловживання алко-
голем (наркотиками), тяжка хвороба, 
перебування в місцях позбавлення 
волі, психічні розлади і т. д.  В су-
спільстві панує така думка, що саме 
жінка в повній мірі здатна забезпе-
чити дитині нормальний фізичний 
та духовний розвиток, навчити її 
взаємодіяти з навколишнім світом та 
жити в гармонії з іншими людьми та 
самою собою. Таку думку підтримує 
Верховний Суд. Така позиція звісно 
має право на життя, та в ній відчу-
вається порушений баланс. Оскіль-
ки саме за умови нормальною участі 
у вихованні обох батьків дитина от-
римає саме той фізичний, духовних, 
культурний та емоційний розвиток, 
який їй так потрібен.

На сьогодні, враховуючи таку 
позицію ВСУ, щоб залишити чадо 
з батьком, останньому треба дуже 
постаратися. Його аргументи на 
підтримку своєї позиції, що жінка – 
«наркоманка», «психопатка» чи 
«злочинниця» і своєю поведінкою 
пагубно впливає на їхню дитину, 
мають бути підтверджені належ-
ними і допустимими доказами. 
Оскільки ніякі інші виняткові об-
ставини не змусять Суд прийняти 
рішення на користь батька. Навіть 

при досягненні дитиною 10 років 
і врахуванні її думки щодо місця 
проживання, Суд має керуватись 
всіма встановленими фактами в су-
купності, а не покладатись виключ-
но на бажання дитини.

Проте, є різні життєві обста-
вини і ситуації. Життя – митець, і 
в будь-який момент все може до-
корінно змінитися. 

Як зазначається в ч.2 статті 3607 
Цивільного Процесуального кодек-
су України – «Суд має право відсту-
пити від правової позиції, викладе-
ної у висновках Верховного Суду 
України, з одночасним наведенням 
відповідних мотивів». Наприклад, 
виявляється, що у матері тяжке за-
хворювання. Потрібні значні кошти 
на лікування, тому фінансової мож-
ливості утримувати і забезпечувати 
дітей у неї немає. Розкривати пер-
сональні дані (про стан здоров’я) в 
суді мама не хоче, і має на це повне 
право. Вона  надає письмову згоду 
на визначення місця проживання 
дитини з батьком. Або ж у сім’ї двоє 
дітей і один з них має бажання жити 
з батьком, а мама не заперечує. 

В цих випадках, я вважаю, що суд 
повинен мати право вирішити пи-
тання про визначення місця прожи-
вання дитини з батьком, за наявності 
згоди матері. 

Є тільки один нюанс: при вирі-
шенні спору про місце проживання 
дитини між батьками за умови їх 
окремого проживання, Суд повинен 
дуже ретельно і детально у всьому 
розібратися. Оскільки такі справи, 
які видаються лише за визначення 
місця проживання дитини, насправ-
ді можуть бути важелем впливу на 
матір (батька), за допомогою якого 
на неї буде здійснюватися тиск (або 
формуватимуться завищені вимо-
ги щодо подальшого утримання). А 
якщо у протилежної сторони до того 
ж ще є відповідні (фінансові) ресур-
си, то розгляд справи може продов-
жуватись роками.

В таких справах для суду голов-
не «за деревами побачити ліс». То-
бто встановити дійсні мотиви і цілі 
сторін. Для більшості ображених до-

«З МАМОЮ ЧИ З ТАТОМ…? З МАМОЮ – ГОВОРИТЬ ВСУ»

  Людмила ГРИЦЕНКО

Адвокат, член Комітету сімей-
ного права та майнових спорів 
ААУ, Секція Майнових та 
немайнових сімейних спорів

СТАТТЯ



23 №1 (24) січень – лютий 2017 р.

рослих – маніпулювання дитиною 
це звична форма поведінки. Нажаль, 
в таких випадках сторони не дума-
ють про наслідки. Формалізм в такій 
категорії справ може призвести до 
непоправних змін і в світогляді ди-
тини і в стосунках між батьками.

Як говорив Ерік Фромм: «Для 
більшості дітей віком від 8-10 років 
проблема полягає виключно в тому, 
щоб їх любили – просто любили за 
те, що вони є. Дитина молодше цьо-
го віку … вдячно і радісно приймає 
те, що вона любима». Таку любов у 
повній мірі їй можуть дати і мати, і 
батько.

Суди ж повинні прослідкувати 
та зробити все для того, щоб права 
(та інтереси) дитини були дотри-
мані та захищені в повному обсязі. А 
для цього їм потрібно не відштовху-
ватися від категоричного висновку 
ВСУ, «штампуючи» однакові рішен-
ня, а розглядати кожну ситуацію як 
окрему взяту і несхожу на інші.

Звісно, під час надання правової 
допомоги ми не можемо вкладати в 
справу емоції, хоч і самі є батьками. 
Перш за все юрист має керуватися 
нормою закону. Крізь усі положення 
Сімейного кодексу України прогля-
дається тенденція, за якої будь який 

сімейний спір має вирішуватися на 
основі забезпечення як найкращого 
становища дітей. Хоча, при цьому 
законодавець не вдається в деталі та 
не вказує, що конкретно має бути 
враховано при ухваленні рішення. 

Остання правова позиція Вер-
ховного суду України з питання 
визначення місця проживання ді-
тей вражає своєю категоричністю. 
Фактично гармонійний розвиток 
та благополуччя дітей суд ставить в 
залежність від «виняткових» обста-
вин, які навіть законодавець не зміг 
вказати в кодексі.  На мою думку, 
жоден висновок суду чи норма пра-
ва не повинні містити категорично-
го твердження про розподіл прав 
та обов’язків батьків відносно дітей. 
Що і було зроблено ВСУ. Кожна 
ситуація, кожна справа унікальні. 
Перш за все це люди, з їхніми сімей-
ними цінностями та поглядами на 
сім’ю. Це взаємовідносини батьків 
і дітей, які кожен будує на власний 
розсуд і за своїми «правилами». В од-
ному правовому висновку, який по-
тім будуть зобов’язані застосовувати 
всі інші суди, неможливо врахувати  
обставини кожної справи. 

Також, хочу зазначити, що в 
моїй практиці було декілька справ, 

коли ми допомогли батькові отри-
мати рішення суду про визначення 
місця проживання дитини з ним. 
Дослідивши всі обставини спра-
ви, врахувавши деталі, висновки 
психолога, вихователів з дитячого 
садочка, покази сусідів суди прихо-
дили до висновків, що дитині буде 
краще залишитися з татом. При 
цьому, мама не зловживала спирт-
ними напоями або наркотичними 
засобами, її поведінка не була амо-
ральною. Але за результатами спів-
бесіди з дитиною  психолог зробив 
висновок, що поведінка мами та її 
відношення до дитини може заш-
кодити нормальному, перш за все 
психічному, розвиткові дитини. В 
сукупності зібрані по справі докази 
суд оцінив як підставу для визна-
чення місця проживання дитини з 
батьком. 

При вирішенні будь якої справи 
суд в першу чергу арбітр між сторо-
нами спору. І, фактично, вершитель 
долей маленьких дітей, які можуть 
стати «заручниками» рішення суду.   

Тому маємо надію що наступні 
правові висновки ВСУ не будуть та-
кими категоричними, вирішуючи 
наперед долі сотні, а можливо і ти-
сячі дітей. 

Асоціація адвокатів України – це 
не лише громадська організація, яка 
об’єднує колег, адвокатів, однодум-
ців у своїй професійній діяльності, а 
й велика родина, що завжди готова 
спільно працювати і гарно відпочива-
ти. Так, суботнього, зимового ранку, 
04 лютого 2017 року найактивніші 
представники ААУ помірялися си-
лою під час відкритого турніру із 
боулінгу. Захід проходив в одному з 
найкращих боулінг-клубів Києва – 
«Gulliver Боулинг». 

Кулі ковзали по доріжкам, кеглі 
розліталися, а настрій підвищувався, 
гуртовий дух зростав. Спортивний 
азарт об’єднав усіх в єдину команду, 
яка разом готова до перемог. Органі-
затором даного турніру виступив 
очільник Київського міського від-
ділення ААУ – адвокат Віталій Ма-
целюх. Також, Асоціація адвокатів 

України разом з партнером захо- 
ду – Адвокатське об’єднання «Ар- 
тіус», не забули і про переможців. 
Відтак, були нагороджені команди, 
що посіли перше, друге та третє міс-
це відповідно. Окремо було відзна-
чено гравців, що здобули перемогу у 
номінаціях: «найкращий чоловічий 
результат» та «найкращий жіночий 
результат». 

Спортивний захід пройшов на-
прочуд вдало. За словами Президен-
та ААУ – це був перший професійно 
проведений захід, проте не останній. 
«Асоціація започатковує проведення 
серії турнірів не лише по боулінгу, - 
говорить Олег Рачук, – ми плануємо 
організовувати і інші спортивні захо-
ди, які згуртовують, загартовують та 
об’єднують». 

ЗАХОДИ ААУ

ВІДБУВСЯ ТУРНІР З БОУЛІНГУ ДЛЯ АДВОКАТІВ
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Закінчення, початок читайте 
в минулому випуску

З набранням чинності Законом 
№ 1261-VII виклад пункту 3 приміт-
ки статті 364 КК зазнав змін, оскіль-
ки законодавець уже не використо-
вує у нормативних визначеннях 
ознаки «істотна шкода» сполучник 
«якщо» і тому чинна редакція цьо-
го положення охоплює майнову 
шкоду, яка досягла розміру, що у 
100 (сто) і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум дохо-
дів громадян.

Водночас, Суд вважає, що дис-
позиція частини першої статті 364 і 
частини першої статті 365 КК, яки-
ми передбачено відповідальність за 
заподіяння істотної шкоди охоро-
нюваним законом правам, свободам 
та інтересам окремих громадян або 
громадським чи державним інтере-
сам, чи інтересам юридичних осіб, 
може становити не лише майнову 
шкоду, а й включати прояви немай-
нової шкоди, але тільки ті, які можуть 
одержати майнове відшкодування 
(як істотна шкода може враховува-
тися будь-яка за характером шкода, 
якщо вона піддається грошовій оцін-
ці та відповідно до такої оцінки до-
сягла встановленого розміру).

Таким проявом немайнової 
шкоди, який міг би бути інкримі-
нований засудженим Меньшикову 
Д.О. та Скоркіну В.Ю. за частиною 
першою статті 364 КК як заподіяння 
істотної шкоди (за ознакою підриву 
авторитету правоохоронних орга-
нів), є позбавлення Проскурніна С.В. 
права на свободу пересування про-
тягом 4 годин, якби наслідки цього 
заподіяння досягли б розміру, що 
у 100 (сто) і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян.

Так, за конкретних обставин 
справи, наслідки нематеріального 
характеру, які піддаються грошовій 
оцінці (реальна шкода) та відповідно 
до такої оцінки досягли встановле-
ного розміру («істотної шкоди» чи 
«тяжких наслідків») із заподіянням 
шкоди охоронюваних Конституцією 
України чи іншими законами прав 
та свобод людини і громадянина (со-
ціального, політичного, морального, 
організаційного чи, іншого характе-
ру), можуть бути із: спричинення фі-
зичної шкоди - витрати на лікування 

чи протезування потерпілої особи; 
порушення законних прав та інте-
ресів громадян - витрати на віднов-
лення таких прав (виплати незакон-
но взятому під варту чи ув’язненому 
або незаконно звільненому з роботи 
чи навчання, відшкодування за не-
виконання судового рішення, ком-
пенсацію шкоди від поширення ві-
домостей, які ганьблять особу тощо); 
політичної шкоди (витрати на про-
ведення нових виборів та заходів ан-
титерористичного характеру тощо); 
організаційної шкоди (витрати на 
відновлення роботи установи).

Такий висновок Суду відпові-
дає вимогам статті 5 КК, згідно якої 
закон про кримінальну відпові-
дальність, що скасовує злочинність 
діяння, пом’якшує кримінальну 
відповідальність або іншим чином 
поліпшує становище, має зворотну 
дію в часі, тобто поширюється на 
осіб, які вчинили відповідні діяння 
до набрання таким законом чинно-
сті. Закон про кримінальну відпові-
дальність, що встановлює злочин-
ність діяння, посилює кримінальну 
відповідальність або іншим чином 
погіршує становище особи, не має 
зворотної дії в часі.

Аналогічні вимоги обов’язко-
вості ретроактивного застосування 
кримінального закону, який ска-
совує караність діяння, містяться у 
статті 7 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 
1950 року (далі - Конвенції), яка є 
частиною національного законодав-
ства України та в практиці Європей-
ського суду з прав людини (далі - Єв-
ропейський суд).

Так, у рішенні у справі Scoppola 
v. Italy (№ 2) (2009) Європейський 
суд поклав в основу правової позиції 

ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВСУ З ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ДІЇ 
ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА 

ЗМІСТУ ОЗНАК «ШКОДА» ТА «ТЯЖКІ НАСЛІДКИ»  
у складах злочинів, передбачених статтями 364, 3641, 365, 3652, 367 

КК України, та дії Закону №12-61-VII від 13 травня 2014 року в 
часі, викладені у його рішенні №5-99кс16 від 27 жовтня 2016 року

Петро Андрушко

Завідуючий кафедрою кримі-
нального права та кримінології 
юридичного факультету 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка, професор
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щодо тлумачення частини першої 
статті 7 Конвенції те, що в європей-
ському та міжнародному масштабі 
склався консенсус стосовно обов’яз-
ковості ретроактивного застосуван-
ня кримінального закону, який ска-
совує караність діяння.

На підтвердження вказаного 
висновку Європейський суд поси-
лався на частину 1 статті 49 Хартії 
основних прав Європейського Со-
юзу 2000 року (далі — Хартія), яка 
містить імперативну вимогу щодо 
зворотної дії в часі закону, який пе-
редбачає більш м’яке покарання, а 
також — на тлумачення цього поло-
ження Судом Європейського Союзу 
в рішенні у справі Silvio Berlusconi 
and Others (2005), де зазаначено, що 
в цій справі до заявників не був за-
стосований не просто закон, який 
пом’якшує покарання, а закон, що 
насправді скасовував злочинність. 
Таким чином, Європейський суд ви-
значив, що попри свій буквальний 
зміст частина перша статті 49 Хар-
тії передбачає й обов’язковість зво-
ротного застосування закону, який 
скасовує злочинність діяння. Ви-
сновок Європейського суду у справі 
Scoppola v. Italy (№ 2) (2009) про те, 
що частина перша статті 7 Конвенції 
включає також і позитивну гарантію 
ретроактивного застосування до осо-
би закону, що скасовує злочинність 
діяння, зобов’язує застосовувати 
практику Європейського суду, якою 
забезпечується дотримання принци-
пу верховенства права і законності, 
згідно зі статтями 8, 9 КПК.

З огляду на наведене, Суд вва-
жає, що незастосування нової редак-
ції примітки 3 до статті 364 КК, що 
виникла на підставі Закону № 1261-
VII, до кримінально-правових ситу-
ацій, які виникли раніше, зокрема в 
оскаржуваних рішеннях щодо засу-
джених Меньшикова Д.О. і Скоркі-
на В.Ю. за частиною першою статті 
364 та частиною першою статті 365 
КК становитиме порушення статті 
58 Конституції України та статті 7 
Конвенції.

Суд погоджується з тим, що у 
зв’язку з внесенням на підставі Зако-
ну № 1261 -VII змін до примітки стат-
ті 364 КК відбулося звуження змісту 

кримінально-правового поняття «іс-
тотна шкода» (і «тяжкі наслідки»), 
тобто сталася часткова декриміналі-
зація, зокрема, таких діянь, як злов-
живання владою або службовим ста-
новищем і перевищення влади або 
службових повноважень. 

Таким чином, абз. 2 п. 1 Закону 
№ 1261-VII не може «нейтралізува-
ти» зворотну дію редакцій положень 
розд. XVІІ Особливої частини КК, що 
виникли на підставі цього законо-
давчого акта, хоча б тому, що зазна-
чений абзац змістовно урегульовує 
зовсім інші питання. Орієнтирами у 
даному випадку мають бути виключ-
но загальні колізійні норми темпо-
рального характеру, передбачені 
частинами 1 та 3 ст. 5 КК. Варто зау-
важити, що викладена вище позиція 
С.  Горбатюка виглядає не достатньо 
переконливою й з огляду на ч. 1 ст. 
7 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод (далі  — 
Конвенція). Тривалий час Європей-
ський суд з прав людини (далі — 
ЄСПЛ) тлумачив це положення 
Конвенції буквально, тобто як таке, 
що гарантує особі неприпустимість 
ре-троактивного застосування щодо 
неї несприятливого кримінального 
закону і в частині злочинності ді-
яння (перше речення ч. 1 ст. 7 Кон-
венції), і в частині його караності 
(друге речення цього ж положення). 
Втім, слід враховувати, що практика 
тлумачення ЄСПЛ положень Кон-
венції має динамічний характер та 
мати на увазі, що останнім часом 
цей Суд відійшов від буквального 
тлумачення.

Однак, на жаль, слід констатува-
ти, що у судовій практиці не скла-
лось єдиного підходу щодо зворот-
ної дії в часі нових редакцій статей 
364—367 КК, що виникли на підста-
ві Закону № 1261-VII. Частина судів 
вбачає для цього підстави і, відпо-
відно, застосовує вказані положення 
ретроактивно (див., наприклад, ух-
вали Могилів-Подільського міськра-
йонного суду Вінницької обл. від 11 
липня 2014 р., Хмельницького місь-
крайонного суду Хмельницької обл. 
від 5 грудня 2014 р., Кіровського ра-
йонного суду м. Дніпропетровська 
від 9 грудня 2015 р). Разом з тим у 

багатьох випадках суди відмовля-
ють обвинуваченим (засудженим) у 
зворотному застосуванні щодо них 
вказаних положень закону (див., на-
приклад, вироки Красноградського 
районного суду Харківської обл. від 
7 серпня 2014 р., Машівського ра-
йонного суду Полтавської обл. від 22 
жовтня 2014 р., Заводського район-
ного суду м. Дніпродзержинська від 
14 серпня 2014 р). 

Подібне неоднакове застосуван-
ня кримінального закону неминуче 
опиниться у полі зору Верховного 
Суду України. Відтак, очевидно, що 
саме рішення найвищого судово-
го органу в системі судів загальної 
юрисдикції розставить всі крапки 
над «і».

 Насамкінець вважаємо за до-
цільне звернути увагу на оцінку 
фахівцями (науковцями і право за-
стосовувачами) проаналізованих 
новел, внесених Законом № 1261-
VII до КК, та положення, сформу-
льованого в абз. 2 п. 1 Прикінцевих 
положень цього Закону. О.О. Ду-
доров і Г.М. Зеленов намагаючись 
отримати відповідь на питання, що 
криється за змінами КК, які аналізу-
ються, — усвідомлене рішення за-
конодавця, допущена ним помилка 
чи навіть вчинене деякими особами 
службове під-роблення — спробува-
ли з’ясувати, чого прагнув законо-
давець, вносячи зміни до пунктів 3 
і 4 примітки ст. 364 КК, і чи вдалося 
йому втілити свою ідею в тексті За-
кону № 1261-VII таким чином, щоб 
забезпечити однакове тлумачення 
цих положень КК, зазначають, що у 
зв’язку з необхідністю забезпечення 
гармонійної єдності змісту закону 
та його форми у кримінально-пра-
вовій науці дедалі більше уваги 
приділяється проблематиці законо-
давчої техніки, що і не дивно, адже 
від того, наскільки вдало викладено 
кримінально-правову норму, на-
скільки чітко та зрозуміло законода-
вець об’єктивував свою волю, знач-
ною мірою залежить застосування 
цієї норми на практиці, а дефекти 
законодавчої техніки спроможні 
значно ускладнити дію криміналь-
но-правової норми або навіть зро-
бити її «мертвою». 
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Міжнародна федерація інже-
нерів-консультантів (акронім FIDIC 
відповідає французькій назві феде-
рації - Federation Internationale des 
Ingenieurs-Conseil) була заснова-
на в Бельгії 22 липня 1913 року на 
конгресі  інженерів-консультантів 
в ході проведення міжнародної 
промислової виставки. Історія ро-
звитку Міжнародної федерації ін-
женерів-консультантів нерозривно 
пов’язана з ускладненням будівель-
них проектів і залученням до їх ви-
конання все більшої кількості учас-
ників та набуттям популярності 
професії інженера-консультанта, 
якого наймав замовник в якості не-
залежного консультанта з поставок 
і будівництва. Спочатку діяльність 
FIDIC була націлена на створення 
єдиної міжнародної методологічної 
бази регламентації діяльності інже-
нерів-консультантів. Слід зазначити, 
що в різних країнах існували і існу-
ють донині різні підходи до вирішен-
ня ряду питань, що регламентують 

діяльність інженерів-консультантів. 
В даний час до складу FIDIC входить 
близько 80 національних асоціацій, 
що представляють переважну біль-
шість практикуючих інженерів кон-
сультантів. В Женеві (Швейцарія) 
знаходиться штаб-квартира FIDIC. 

Величезне значення в діяль-
ності Міжнародної федерації ін-
женерів-консультантів стосовно до 
сучасної практики будівельного і 
промислового розвитку має методо-
логічна основа, яка створюється і за-
кріплюється цією організацією з ме-
тою сприяння розвитку інжинірингу 
шляхом уніфікації та стандарти-
зації методів здійснення проектів. 
У зв’язку з цим Федерація постій-
но здійснює підготовку, випуск та 
розповсюдження ряду методичних 
посібників і рекомендацій, поклика-
них допомогти учасникам проектів 
розвитку при підготовці і організації 
робіт. Опубліковані FIDIC матеріали 
включають нормативи контрактної 
документації та угод між замовни-
ком і консультантом, інформаційні 
дані для інженерів-консультантів, 
замовників проектів і міжнародних 
агентств в області нового будівни-
цтва, стандартні кваліфікаційні ан-
кети, звіти про хід різного роду кон-
ференцій, семінарів і т.п. 

FIDIC розробляє, публікує ти-
пові умови контрактів для викори-
стання у всіх країнах світу і закликає 
не беруть участі в даній Федерації 
країни до вироблення єдиної кон-
цепції та загальних правил прове-
дення тендерів, розробки єдиних 
норм і типових форм контрактної 
документації, які можна було б за-
стосовувати у всіх країнах світу. На 
сьогодні, типові форми контрактів 
FIDIC є придатними для проектів, 
що здійснюються в усьому світі всіма 
видами роботодавців, часто згідно з 
цивільним правом з об’ємною під-
тримкою великих інвесторів, таких 
як Світовий банк або Європейський 
союз. Завдяки активній діяльності 
Федерації в області регулювання 
взаємовідносин учасників будівель-

ного процесу, в даний час у світовій 
практиці склалася так звана мето-
дика FIDIC, активно застосовується 
в міжнародному будівництві. У ши-
рокому сенсі слова методика FIDIC 
— це метод виконання проекту шля-
хом проведення наступних заходів: 
підготовки конкурсної документації 
для проведення торгів на поставку 
товарів; — виконання робіт і надан-
ня послуг за проектом; організації 
та проведення тендерних торгів 
на товари, роботи і послуги; вико-
нання робіт. У вузькому сенсі слова 
методика FIDIC полягає в викори-
станні юридичних документів (кон-
трактів) встановленого зразка, що 
містять правила (умови) виконання 
будівельних проектів. Типова кон-
трактна документація FIDIC в силу 
своєї простоти і повноти відобра-
ження складності взаємовідносин 
всіх учасників будівництва швидко 
знайшла широке застосування на 
промислово будівельних проектах у 
всьому світі. Досить сказати, що всі 
основні міжнародні фінансові інсти-
тути (Світовий банк, Європейська 
Комісія, Європейський банк рекон-
струкції і розвитку, Азіатський банк 
розвитку, Ісламський банк і т.д.), а 
також великі державні та приватні 
замовники та інвестори при реалі-
зації своїх проектів використовують 
дану методику і супроводжуючу її 
контрактну документацію. З ура-
хуванням цієї обставини в сучасній 
практиці будівництва FIDIC по пра-
ву вважається головним законодав-
цем в сфері організації та реалізації 
проектів. Починаючи з 60-х років XX 
століття федерація проводить знач-
ну роботу в області уніфікації дого-
ворів в різних сферах будівництва. 
Всього під егідою FIDIC розроблено 
дев’ять типових контрактів. «Умови 
контракту на спорудження об’єктів 
цивільного будівництва»  (Черво-
на книга); y «Умови контракту на 
електро-монтажні роботи і роботи з 
монтажу механічного устаткування» 
(Жовта книга); «Умови субдоговорів 
на спорудження об’єктів цивільно-

СТАНДАРТИ МІЖНАРОДНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ІНЖЕНЕРІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ (FIDIC)

  Інна ГЕРАСИМЕНКО

Адвокатське об’єднання 
«Ситнюк та Партнери», адвокат
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го будівництва»; «Типовий договір 
між замовником і консультантом 
на надання послуг» (Біла книга); 
«Умови контракту на проектуван-
ня, будівництво і здачу об’єктів «під 
ключ»» (Помаранчева книга). У 1999 
році були розроблені ще чотири 
форми. По-перше, це Нова Черво-
на книга - «Умови контракту на бу-
дівництво». Вона рекомендується 
при проведенні будівельних або ін-
женерних робіт, спроектованих за-
мовником або його представником 
- інженером. Підрядник здійснює 
всі роботи відповідно до проекту, 
розробленого замовником. Однак 
обсяг робіт може передбачати і еле-
менти інженерно-інфраструктур-
них, механічних, електричних і (або) 
будівельних робіт, спроектованих 
підрядником. По-друге, це Нова 
Жовта книга — «Умови контракту 
на поставку обладнання, проекту-
вання і будівництво». Її рекомен-
дується застосовувати при поста-
чанні і монтажі електричного і (або) 
механічного устаткування, а також 
при розробці проекту і виконання 
будівельних або інженерних робіт. В 
рамках такого контракту підрядник 
розробляє проект і відповідно до ви-
мог замовника здійснює монтаж об-
ладнання та інші види робіт. Типова 
контрактна документація FIDIC в 
силу своєї простоти і повноти ві-
дображення складності взаємовід-
носин всіх учасників будівництва 
швидко знайшла широке застосу-
вання на промислово-будівельних 
проектах у всьому світі Стандарти 
якості 28 Інженери-консультанти 
Узбекистану №1 (01) 2009 року були 
розроблені також дві нові книги: 
Срібна - «Умови контракту для про-
ектів, які виконуються «під ключ» і 
Зелена - «Коротка форма контрак-
ту». Срібна книга може застосову-
ватися при спорудженні «під ключ» 
повністю обладнаного і готового до 
експлуатації заводу, електростанції, 
об’єкта інфраструктури або іншого 
аналогічного об’єкта. У цьому ви-
падку, по-перше, важлива точність 
оцінки кінцевої вартості об’єкта і 
термінів його виконання і, по-друге, 
В типових контрактах FIDIC перед-
бачено врахування особливостей на-

ціонального законодавства та спец-
ифіки кожного об’єкта будівництва. 
Для цього в контракті присутні дві 
частини: загальні умови контракту 
і умови для особливого застосуван-
ня підрядник несе всю повноту від-
повідальності за розробку проекту 
і здійснення робіт з мінімальною 
участю замовника. Зелену книгу ре-
комендується використовувати при 
виконанні будівельних і інженер-
них робіт з відносно малим об’ємом 
інвестицій, а також для контрактів 
з великим обсягом інвестицій, але 
відносно простих, повторюваних 
або короткострокових видів робіт. 
Підрядник здійснює всі види робіт 
відповідно до проекту замовника. 
Найбільш популярні Жовта і Чер-
вона книги. У типових контрактах 
FIDIC передбачений також враху-
вання особливостей національного 
законодавства та специфіки кожно-
го об’єкта будівництва. Для цього в 
контракті присутні дві частини: за-
гальні умови контракту і умови для 
особливого застосування. Останні 
прописуються сторонами в залеж-
ності від особливостей конкретно-
го будівельного проекту. Контракт 
FIDIC включає в себе: договір підря-
ду (загальні, особливі умови), вимо-
ги замовника, заявку на тендер (про-
позиція підрядника), лист-акцепт, 
специфікації, креслення, додатки. 
Проформи FIDIC регулюють відно-
сини сторін вже на переддоговірної 
стадії. Зазначеними контрактами ре-
гламентується проведення будівель-
них тендерів. Проформи рекомен-
довані насамперед для проведення 
міжнародних тендерів на будівни-
цтво, але можуть застосовуватися і 
на національному рівні.

Разом з тим, у світі існує певний 
досвід використання типових форм 
контрактів, розроблених іншими 
установами та неурядовими органі-
заціями. Серед них можна виділити 
Міжнародну федерацію об’єднань 
підрядників Азії і західного узбе-
режжя Тихого океану, Міжнародну 
європейську організацію будівни-
цтва, Асоціацію генеральних підряд-
ників Америки, Інститут цивільних 
інженерів в Лондоні (ICE), Амери-
канський інститут архітекторів. 

ПАРТНЕРСТВО ААУ

Меморандуми  про 
співробітництво
• 31 січня 2017 року прези-

дент Асоціації адвокатів України 
і  голова Ради адвокатів Черні-
гівської області підписали Мемо-
рандум про співробітництво. 

Сторони домовились про спі-
впрацю, спрямовану на узгодження 
цілей, завдань та діяльності задля 
обміну інформації про порушення 
прав адвокатів та гарантій адвокат-
ської діяльності, а також з метою 
проведення спільних заходів.

Пріоритетними напрями спів-
робітництва Асоціації адвокатів 
України та Черігівської ради ад-
вокатів України визначено спри-
яння становленню та поширенню 
інформації щодо недопустимості 
порушення прав та гарантій адво-
катської діяльності в Україні.

Меморандумом також перед-
бачено реагувати спільно на ви-
падки порушення прав адвокатів 
та гарантій адвокатської діяльності 
в межах повноважень організацій.

• 31 січня 2017 року президент 
Асоціації адвокатів України і  го-
лова Ради адвокатів Херсонської 
області підписали Меморандум 
про співробітництво.

Сторони домовились про спі-
впрацю, спрямовану на узгоджен-
ня цілей, завдань та діяльності 
задля обміну інформації про пору-
шення прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності, а також 
з метою проведення спільних 
заходів.

Пріоритетними напрями спів-
робітництва Асоціації адвокатів 
України та Херсонської ради ад-
вокатів України визначили спри-
яння становленню та поширенню 
інформації щодо недопустимості 
порушення прав та гарантій адво-
катської діяльності в Україні..

Меморандумом також передба-
чено реагувати спільно на випадки 
порушення прав адвокатів та га-
рантій адвокатської діяльності в ме-
жах повноважень організацій. 
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Довольно часто в 2016 году дово-
дилось наблюдать новости об отхо-
де Верховного Суда Украины (ВСУ) 
от принятой ним ранее правовой 
позиции.

С одной стороны это показатель 
плюрализма мнений внутри суда, 
что нельзя не считать позитивом, 
а с другой – очередной показатель 
отсутствия возможности предостав-
лять качественные, стабильные и 
примирительные на практике выво-
ды, негативность чего, безусловно, 
превышает весь возможный позитив. 

И хотя в прежнем виде ВСУ ра-
ботать осталось не долго, так как уже 
весной мы планируем увидеть но-
вый Верховный Суд, стоит осветить 
наиболее интересные случаи непо-
стоянства взглядов так называемой 
«четвертой инстанции».

Так, апогеем стала ситуация с 
правовой позицией касательно не-
возможности обжалования резуль-
татов аукциона (торгов) по продаже 
имущества должника в кассацион-
ном порядке, которая в кругу специ-
алистов по банкротству считалась 

одной из самых резонансных в про-
шлом году.

19 октября 2016 года ВСУ при 
рассмотрении дела № 3-1165гс16 
пришел к выводу, что нормы За-
кона Украины «О восстановлении 
платежеспособности должника или 
признании его банкротом» имеют 
преимущественный характер перед 
процессуальными нормами при 
рассмотрении дел о банкротстве, а 
потому нормы именно этого закона 
определяют те судебные решения, 
принятые в рамках этой процедуры, 
которые могут быть обжалованы в 
кассационном порядке.

По мнению ВСУ, статьей 8 ука-
занного закона предусмотрены 
определенные особенности и огра-
ничения в реализации права на кас-
сационное обжалование судебных 
решений в процедуре банкротства, 
которые заключаются, в частности, 
в завершении рассмотрения вопро-
са о признании недействительными 
результатов аукциона по продаже 
имущества банкрота с завершением 
соответствующего апелляционного 
производства. 

Уже 14 декабря того же года ВСУ 
высказал диаметрально противопо-
ложную позицию о том, что право-
вая природа продажи имущества на 
торгах (аукционе) дает основания 
для признания (при наличии ос-
нований) результатов таких торгов 
(аукциона) недействительными по 
правилам признания недействи-
тельными сделок, в том числе и на 
основании норм гражданского зако-
нодательства, а потому споры по их 
оспариванию могут быть преметом 
кассационного рассмотрения Выс-
шим хозяйственным судом Украины.

И хотя первая позиция и продер-
жалась всего-то два месяца, что стало 
своеобразным «рекордом», Высший 
хозяйственный суд Украины так и 
не применял ее, продолжая рассма-
тривать дела данной категории. За 
указанный двухмесячный период 
вы не найдете в реестре судебных 
решения ни одного случая отказа в 
принятии кассационной жалобы к 
рассмотрению.

Фактические сложилась такая 
ситуация, когда принятые ВСУ 
правовые позиция или игнориру-
ются вовсе, или же суды отходят 
от них по аргументированным 
причинам. Случаются даже такие 
случаи, когда некоторые судьи 
намеренно оттягивают принятие 
решение по делу до появления но-
вой и уже вразумительной право-
вой позиции, так как действующая 
не позволяет принять справедли-
вое решение.

Примером может быть пози-
ция ВСУ касательно исчисления 
сроков исковой давности в спорах о 
взыскании страхового возмещения 
вследствие ДТП. При рассмотрения 
дела указанной категории ВСУ в по-
становлении от 11 ноября 2015 года 
(дело №309цс15) пришел к выводу 
о том, что поскольку о нарушении 
своего права и лице, нарушившем 
его истец узнает в день наступления 
ДТП, то именно с того дня, когда 
такое ДТП произошло, в результате 
которого поврежден автомобиль ис-
тца и ему нанесен ущерб, и именно 
с этого времени у него возникло пра-
во требования как к непосредствен-
ному причинителю вреда, так и к 
страховой компании, ответственной 
за последнего.

Абсолютно спорную позицию 
суды не восприняли. В этом случае 
в реестре судебных решений вы 
найдете больше решений судов, в 
которых описаны аргументы отсту-
пления от такой позиции, нежели ее 
применения, что легко объяснимо. 

На момент ДТП будущий ис-
тец не может владеть информаци-
ей о виновнике ДТП, так как этот 
факт подлежит установлению ис-
ключительно в рамках рассмотре-
ния судом материалов админпра-
вонарушения, нет так же факта 
нарушения прав истца со стороны 
страховой компании, так как на 
момент ДТП обращения в стра-
ховую компанию может еще не 
последовало, а последняя может 
осуществить выплату на протяже-
нии 90 дней с момента получения 
заявления от пострадавшего.

ИСТИНА В НЕПОСТОЯННОЙ ИНСТАНЦИИ

  Дмитро ШАПОВАЛ

Адвокат, керуючий партнер 
Glagos Law Firm
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На осознание ошибочности ука-
занных выводов и принятие проти-
воположной позиции ВСУ потребо-
валось чуть более семи месяцев. 29 
июня 2016 года при рассмотрении 
дела №6-192цс16 отошел от своей 
ранее принятой позиции и при-
шел к выводу, что право лица на 
обращение в суд с требованием о 
защите своего гражданского права 
возникает (и соответственно тече-
ние исковой давности начинается) 
с момента, когда право этого лица 
нарушено (лицо узнало о наруше-
нии своего права), то есть с момента 
отказа страховщика в выплате стра-
хового возмещения.

Как видим, подходы к вопросу 
определении исковой давности в 
делах о возмещении ущерба вслед-
ствие ДТП в течение 7 месяцев раз-
нились кардинально, при том, что 
если сравнить с теми же делами о 
банкротстве сложным и неоднознач-
ным его не назовешь,  при том что 
рассматривала его в обоих случаях 
коллегии на 80% состоящие из од-
них и тех же судей. При том, что ка-
ких-либо законодательных измене-
ний в этом вопросе не происходило, 
ну, наконец, и еще при том, что кор-
рупционной составляющей, из-за 
малозначительности таких споров, 
здесь не сыскать.

А что же остается. А остается 
только одно, что причиной такой 
изменчивости является неумение 
быть тем органом, который должен 
был вносить ясность в правоприме-
нительную практику. На деле же 
происходило вовсе обратное. 

При всем при этом, в вышеопи-
санных примерах речь шла все-таки 
о вопросах материального характе-
ра: дела о банкротстве и взыскании 
страхового возмещения не назовешь 
в большинстве своем судьбоопреде-
ляющими для человека.

Чего не скажешь об уголовном 
судопроизводстве, в котором судьям 
как раз крайне важно иметь под 
рукой ориентиры, позволяющие 
принять решение, максимально сба-
лансированное между интересами 
государства и правами обвиняемого. 
Именно здесь может быть допуще-
на самая неисправимая из судебных 

ошибок, стоящая человеку безвоз-
вратно потерянного времени, сло-
манной судьбы, а иногда и жизни, 
что наиболее страшно.

На фоне такой проблематики 
определенную иронию вызывает 
находящийся на рассмотрении 
в Верховной раде Украины зако-
нопроект № 5136 «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо започаткування ре-
альної реформи судової гілки вла-
ди», авторства народного депутата 
С.В. Власенка. Данным законопро-
ектом  предусматривается, в част-
ности, возможность судьям выби-
рать из существующих и разных 
по существу правовых позиций 
ВСУ ту, которая по его мнению 
является более аргументирован-
ной, указав при этом в решении о 
существовании других правовых 
позиций, с изложением причин 
несогласия с ними.

Процесс написания решения та-
ким образом превращается в весьма 
занятную процедуру поиска всех су-
ществующих позиций ВСУ по кон-
кретному вопросу и осмысления их 
несостоятельности. Практически на-
учный труд.

Очевидно, что при данном под-
ходе абсолютно нивелируется и дово-
диться до абсурда понятие правовой 
позиции. Какова ценность той или 
иной выработанной правовой пози-
ции, если на уровне того же суда, а 
следовательно имеющая такую же 
«силу», существует одна или несколь-
ко противоположных позиций. 

К тому же, что немаловажно, 
наличие возможности применения 
разных подходов к толкованию од-
них и тех же норм права, будь-то 
процессуальные или материальные 
нормы, является существенным кор-
рупционным риском.

При всей очевидности проблема-
тики, руководство ВСУ в лице Пред-
седателя суда Ярослава Романюка 
ратует на вольность судей при отсту-
плении от правовых позиций ВСУ. 
Вот выдержка из интервью господи-
на Романюка в сентябре 2016 года:

«…Из последних споров доста-
точно вспомнить хотя бы Поста-
новление от 16 декабря 2015 года 

по делу № 6-2510цс15, в котором 
все три профильные палаты ВСУ: 
гражданская, административная и 
хозяйственная, рассмотрев дело на 
общем заседании, в который раз ак-
центировали внимание на правовой 
позиции ВСУ относительно под-
судности земельных споров. Но ад-
министративные суды, и Высший 
административный суд Украины в 
том числе, продолжают их считать 
административными, рассматрива-
ют по сути и игнорируют правовое 
заключение ВСУ, формально ссылаясь 
в судебных решениях на использова-
ние своего права отойти от пози-
ции ВСУ. Если и в новом ВС сохра-
нится такая правовая «культура», 
исправить ситуацию будет крайне 
сложно».

Как видим, по мнению Предсе-
дателя ВСУ правовая «культура» от-
ступления от позиций ВСУ не долж-
на иметь место вообще, ну и в новом 
Верховном Суде (ВС) особенно.

Сложно не согласиться, но с не-
которыми оговорками. Безусловно, 
обязательность правовых позиций 
суда последней инстанции, коим 
и станет ВС, должна иметь абсо-
лютный обязательный характера, 
дабы и выполнять свойственные 
ей функции правоприменитель-
ного толкования, но при условии 
принятия таких позиций на уровне 
определенного суда ВС и наделения 
таких позиций более стабильными 
временными характеристиками, с 
обязательностью применения их 
для самого ВС.

Возможно, во что искренне и хо-
чется верить, по результатам работы 
нового Верховного Суда необходи-
мости в каких либо процедурных 
особенностях формирования пра-
вовых позиций не будет, и позиции 
суда станут теми надежными стол-
пами и источниками судебной прак-
тики, позволяющими с большей 
долей вероятности прогнозировать 
исход судебных дел.

Глядя на список кандидатов, ото-
бранных для отбора на должность 
судей ВС, и находя там фамилии 
действительно достойных и опыт-
ных коллег, надежда не кажется без-
основательной.  
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