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ВСТУП
Цей посібник підготовлено в рамках Проекту «Україна: верховенство права» та
оновлений в рамках Проекту «Справедливе правосуддя» за підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID).
Ефективні програми з цієї тематики покликані сприяти покращенню якості судових
рішень в Україні шляхом їх більш чіткого формулювання, логічного та обґрунтованого
викладу. Відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень» усі судові
рішення включаються до Реєстру судових рішень та оприлюднюються на офіційному вебпорталі. Це означає, що будь-яке рішення є відкритим для доступу та ознайомлення
широким загалом громадян та юридичної спільноти.
Належне обґрунтування судових рішень є однією з передумов зростання довіри
громадськості до судової системи України та кращого розуміння сторонами справи
позиції суду щодо їхніх вимог.
Посібник складається із шести частин:
·

·
·
·
·
·

Частина 1 «Розробка навчальної програми для суддів» стосується процесу
планування програми, зокрема принципів навчання дорослих, мети навчальної
програми, необхідності колективного планування та обговорення програми,
визначення цілей програми та викладачів, а також використання цього посібника.
Частина 2 «Порядок денний навчання» пропонує чотирьохгодинний розклад
навчання.
Частина 3 «Конспект заняття» включає виклад змістовної частини навчання та
інструкції щодо методики представлення матеріалу учасникам.
Частина 4 «Матеріали» включає навчальні матеріали для учасників.
Частина 5 «Міні-лекції/Поради/Завдання/Слайди» пропонує вміст наочних
матеріалів.
Частина 6 «Оцінка навчання» містить форму оцінки якості навчальної програми,
матеріалів та викладачів.

Цей посібник підготовлений за активної участі професора Рональд Хофер, доктор
права, ад’юнкт-професор права юридичної школи Університету Маркета, штат Вісконсін,
США. Зміст розділів І-ІІІ частини 1 базується на матеріалах посібника, що був
підготовлений Феліксом Стампфом для Національного коледжу суддів США.
Рецензії та коментарі до Посібника були надані Девідом Воном, керівником
Проекту USAID «Справедливе правосуддя», представниками судівської спільноти,
науковцями та викладачами Національної школи суддів України: Тетяною Фулей, к.ю.н.,
начальником відділу науково – методичного забезпечення підготовки суддівського
корпусу, та Оксаною Шамрай, к.ю.н., начальником відділу науково-методичного
забезпечення діяльності Вищої ради юстиції.
Посібник був доопрацьований грантером Проекту Всеукраїнським благодійним
фондом «Українська Правнича Фундація», відредагований Наталією Петровою,
заступником керівника Проекту USAID «Справедливе правосуддя» та оновлений Іриною
Зарецькою, радником з питань права та тренінгів Проекту USAID «Справедливе
правосуддя».
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ЧАСТИНА 1
РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ СУДДІВ

Вступ.

7

I.

Принципи навчання дорослих

9

II.

Процес планування

12

III.

Використання навчально-методичного посібника

14

ІV.

Особливості навчання суддів, що базується на навичках

14

V.

Загальні поради викладачам

16

VI.

Поради для складання практичних вправ (кейсів)

17

Вступ.
Ця частина навчально-методичного посібника подає три аспекти, які доцільно
враховувати підчас розробки навчальної програми з написання судових рішень для
представників суддівського корпусу:
1)
оскільки навчання суддів є різновидом навчання дорослих осіб, тут
викладено стислий огляд принципів навчання дорослих, на яких ґрунтується програма,
2)

процес планування моделі курсу і

3)
рекомендації по використанню навчально-методичного посібника при
розробці програми з написання судових рішень.
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I.

Принципи навчання дорослих

Підчас планування навчальних програм для суддів важливо брати до уваги чотири
принципи навчання дорослих.
По-перше, дорослі особи мають певні характеристики, які впливають на те, як
вони вчаться. По-друге, цілі навчання та навчальні роботи повинні стосуватися шести
різних рівнів мислення дорослих. По-третє, щоб гарантувати досягнення цілей навчальної
програми всіма учасниками, потрібні різнопланові навчальні методи. І по-четверте,
важливими компонентами ефективного навчання дорослих є друковані та наочні
матеріали.
Характеристики «дорослих учнів». Навчання суддів буде максимально
ефективним, якщо при його підготовці пам’ятати про такі характеристики «дорослих
учнів».





Дорослі особи зазвичай прагнуть здобути нову інформацію і навички, якими
можна негайно скористатися. Менш імовірно, що вони бажатимуть нових
знань як таких.
Дорослі володіють значним обсягом знань та досвіду ще до того, як починають
опановувати навчальну програму. Наявні знання та досвід учасників –
важливий ресурс для викладачів навчальних програм для суддів.
Дорослі вчаться найуспішніше, коли вони відчувають, що їх цінують і
поважають. Вони побоюються відкритої конкуренції та провалу в очах публіки,
і це певною мірою шкодить навчанню.
Дорослі краще засвоюють навчальний матеріал, коли беруть активну й творчу
участь у самому процесі навчання.

Рівні мислення дорослих. Блум (Bloom) у своїй таксономії навчання стверджує,
що у дорослих навички мислення можна розділити на шість категорій складності.
Навчання суддів можна вибудувати таким чином, щоб допомогти учасникам досягти
визначених цілей на всіх означених нижче рівнях.







Знання. На цьому, найфундаментальнішому, рівні розуміння учасники можуть
повторювати, згадувати і характеризувати представлену інформацію.
Розуміння.
Цей рівень вивчення передбачає відтворення учасниками
інформації власними словами. Вони можуть пояснювати, наводити приклади та
підсумовувати.
Застосування. Учасники здатні застосовувати інформацію або навички в новій
ситуації. Вони можуть тлумачити, модифікувати та використовувати поняття й
навички.
Аналіз. На цьому рівні мислення учасники здатні роз’єднати ціле на складові
частини. Вони можуть виокремлювати, окреслювати й підрозділяти ідеї та
навички.
Синтез.
Цей рівень розуміння дає учасникам змогу використовувати
інформацію для створення нових ідей. Вони можуть розробляти плани й
вирішувати проблеми.
Оцінка. На цьому, найвищому, рівні мислення учасники можуть складати
судження на основі набору критеріїв. Вони здатні до критичного осмислення
речей.

Набір різнопланових навчальних методів. Жоден окремий навчальний метод не
може бути ефективним для всіх учасників. Так само жоден окремий навчальний метод не
підходить для досягнення всіх цілей навчання. Використання набору різнопланових
8
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навчальних методів дасть змогу всім учням зберегти зацікавленість і досягти цілей
програми. Нижче дається опис різних видів навчальних робіт.
Лекція. Цей метод дозволяє викладачеві контролювати надання інформації.
Лекція може бути ефективним способом передачі інформації, коли цілі програми
обмежені здобуттям знань та досягненням розуміння. Однак більшість учасників не здатні
зберігати увагу до лекції впродовж більш ніж 20 хвилин підряд. Лекції ефективніші, коли
їх доповнює показ наочних матеріалів та коли їх поєднано з іншими навчальними
методами.
Дискусія. Дискусія є двостороннім спілкуванням між ведучим та учасниками або
безпосередньо між учасниками. Дискусія залучає учасників до активного навчання. Вона
може бути ефективним методом поліпшення запам’ятовування учасниками понять і
здатна допомогти їм здобути навички вирішення проблем та критичного мислення.
Дискусія дає змогу учасникам пропонувати нові ідеї і часто стимулює їх продовжувати
навчання. Дискусія може відбуватися у великій або малій групі, а також між двома
учасниками.
Ситуативний аналіз. У ситуативному аналізі фігурує реальна чи уявна ситуація,
що ілюструє поняття або навички. Цей метод може посприяти досягненню прикладних
цілей, а також тих, що пов’язані з аналізом, синтезом та оцінкою. Ситуативний аналіз
можна застосовувати при роботі у великій або малій групі, а також індивідуально. Його
можна проводити усно, проте зазвичай викладачеві простіше, коли його представлено в
письмовій формі. Ситуативні аналізи найефективніші, коли в їх основі лежать реальні
проблеми, з якими учасники мають справу в своїй професійній діяльності.
Моделювання. Цей метод передбачає, що кожен учасник гратиме певну роль.
Моделювання має відображати реальні ситуації, що мають стосунок до учасників.
Переваги моделювання полягають у тому, що воно залучає учасників до активного
навчання і заохочує їх до критичного мислення та оцінок. Моделювання має ретельно
готуватися ведучим, з тим щоб учасники чітко розуміли свої ролі та цілі моделювання.
Письмова робота. Короткі письмові вправи можуть підсилювати ефект інших
навчальних методів. Наприклад, під час лекції викладач може зробити перерву на дві
хвилини, впродовж яких учасники мають підсумувати в письмовій формі головні
принципи лекційного матеріалу. Або ж, запропонувавши питання чи проблему для
дискусії, ведучий може попросити учасників коротко викласти на папері їхні думки;
скоріш за все, в подальшій дискусії візьмуть активну участь більше учасників і
прозвучить більше вдумливих відповідей. Додатковою перевагою письмових вправ є те,
що вони залучають до активної роботи кожного учасника.
Вікторини. Вікторина передбачає, що учасники дадуть відповіді (мовчки, „самі
собі”, або в письмовій формі) на низку питань. Вікторини – ефективний спосіб розпочати
заняття, з’ясувавши настрої та визначивши знання учасників, а також завершити заняття,
закріпивши основні поняття, що їх було розглянуто на ньому. Вікторини залучають учнів
до активної роботи і можуть використовуватись як метод започаткування дискусії.
Матеріали та наочні засоби.
Більшість дорослих осіб краще засвоюють
інформацію, коли сприймають її візуально, а не на слух. Ефективність навчання зростає,
коли інформація подається й усно, і візуально. Отже, друковані матеріали та наочні засоби
є важливими компонентами продуктивного навчання суддів.
Друковані матеріали повинні фігурувати на кожному занятті програми навчання
суддів. Ці матеріали можуть мати різні форми. Нижче дано опис типових видів
друкованих матеріалів, використовуваних у навчанні суддів.
9

Практично-методичний посібник викладача «НАПИСАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ»
Виклад. Цей вид матеріалу представляє інформацію в текстовій формі. Він
містить усю інформацію, яку викладач має намір представити усно, а іноді й додаткові
відомості. Учасники можуть підготуватися до заняття, прочитавши викладений матеріал;
його можна також використовувати як довідковий, коли програму буде завершено.
Конспект. Цей вид матеріалу систематизує та підсумовує, в форматі конспекту,
інформацію, що представлена викладачем на занятті. Учасники можуть користуватися
конспектом під час заняття, щоб було легше слідкувати за лекцією і засвоювати матеріал.
Конспекти також можуть містити відповідні графи, які можуть бути заповнені учасниками
під час заняття, що має посприяти ще кращому розумінню змісту.
Перевірні листи. Перевірний лист містить низку питань для учасників або
вказівок, якими вони можуть користатися, щоб вирішувати проблеми, аналізувати
питання чи реалізовувати навички. Викладачі можуть використовувати перевірні листи
для структуризації своїх лекцій. Учасники можуть використовувати перевірні листи під
час заняття для того, щоби засвоювати зміст і оволодівати навичками, а також після
заняття з тим, щоби застосовувати здобуті знання й навички у своїй професійній
діяльності
Форми. Цей вид матеріалу є корисним і під час програми, і після її закінчення.
Під час заняття форми ефективно підходять для ілюстрації понять. Після завершення
заняття учасники можуть пристосувати форми до використання у своїй повсякденній
праці.
Бібліографія. Анотована бібліографія часто додається до вказаних вище видів
друкованих матеріалів. Анотації містять стислий опис джерел друкованої інформації, а
також вказівки учасникам щодо того, де вони зможуть дістати цю літературу, якщо
захочуть дізнатися більше про ту чи іншу тему, коли програму буде закінчено.
Наочні засоби мають використовуватися під час занять. Вони допомагають
учасникам зрозуміти поняття, а викладачам дозволяють розширити арсенал активних
навчальних методів. Існує чотири види наочних засобів: плівкові слайди, дошки для
крейди, фліп-чарти та роздавальні матеріали.
Плівкові слайди – є найбільш поширеним видом електронних наочних засобів.
Вони дають змогу всім учасникам бачити один і той же матеріал одночасно. Викладачі
можуть підготувати слайди перед заняттям, скопіювавши матеріал на плівку або
написавши текст на слайді. На відміну від матеріалу, який представлено на дошках, такі
слайди є багаторазовими засобами тож викладачі можуть використовувати їх постійно.
Щоб максимізувати ефективність слайдів як візуальних інструментів, на кожному з них
слід давати незначний обсяг тексту, а шрифт має бути досить великим для того, щоб усі
учасники могли прочитати текст.
Дошки для крейди – є вдалими наочними засобами для навчання й опанування
матеріалу, якщо використовувати їх ефективно. На дошці можна написати перелік цілей
заняття, ключових моментів лекції, ідеї, які висловлені учасниками в ході дискусії, і
багато чого іншого. Дошки є найефективнішими, коли викладач використовує їх
вибірково, подаючи на них лише найважливіші аспекти з метою закріплення головних
ідей заняття.
Фліп-чарти – це великі листи паперу. Викладачі в більшості ситуацій можуть
використовувати фліп-чарти замість слайдів та дошок. З огляду на свій обмежений розмір,
фліп-чарти не можуть бути настільки ж ефективними при роботі з великими групами, як
слайди та дошки. З іншого боку, фліп-чарти є ефективними засобами для занять з малими
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групами, коли потрібно зафіксувати ідеї, які висловлені учасниками. Крім того фліп-чарти
є мобільним засобом, тож їх неважко мати під рукою, коли відсутні інші наочні засоби.
Роздавальні матеріали – різноманітні візуальні засоби. До їх числа належать
конспекти, перевірні листи, графіки, діаграми, задачі, приклади та інструкції. Роздавальні
матеріали дають змогу економніше розпоряджатися часом, відведеним на заняття,
оскільки учасникам не потрібно переписувати інформацію з дошки чи слайда. Крім того
це – багаторазові матеріали, тож викладачі можуть використовувати їх у подальших
заняттях, а учасники – після закінчення програми.

II.

Процес планування

У цій частині навчально-методичного посібника представлено модель процесу
планування програми з професійної етики суддів. Модель покликана служити орієнтиром.
У більшості ситуацій організаторам програми буде доцільно дотримуватися цієї моделі.
Проте в окремих випадках організатори пристосовують модель процесу планування до
своїх конкретних потреб.
Модель процесу планування складається з п’яти елементів: (1) оцінка потреб; (2)
цілі навчання; (3) створення комітету з планування; (4) викладацький склад; і (5) оцінка
програми.
Оцінка потреб. Першим кроком організаторів програми з написання судових
рішень має стати проведення оцінки потреб. Один із способів проведення ними такої
оцінки – поставити собі низку запитань і спробувати дати на них відповідь. Наприклад:








Чому потрібна або бажана програма з написання судових рішен?
На яку аудиторію має бути спрямовано програму?
Яким є нинішній рівень обізнаності учасників із судді пропонованою темою?
Що вони вже знають про судове рішення?
Який досвід мають вони в цій царині?
Яке їхнє ставлення до цієї проблеми?
Які суттєві знання й навички потрібно здобути потенційним учасникам?

Можливо, організатори знають відповіді на ці питання завдяки своєму
попередньому досвіду участі в програмах з цієї теми. В інших випадках організаторам
доведеться проконсультуватися з експертами з написання судових рішень з тим, щоб
одержати відповіді на деякі з питань. Не виключено також, що організаторам доведеться
провести опитування потенційних учасників та з’ясувати, які знання та досвід вони мають
і яким є їхнє ставлення до цієї теми. Так чи інакше, організаторам необхідно відповісти на
наведені вище питання для того, щоби підготувати таку програму, яка відповідатиме
потребам учасників.
Цілі навчання. Другий крок організаторів у ході планування програми з
написання судових рішень – намітити загальні навчальні цілі програми. Цілі навчання є
відповіддю на питання: “Що зможуть робити учасники в результаті опанування
програми?” При визначенні кожної навчальної цілі організаторам варто дотримуватись
трьох етапів процесу. По-перше, почніть виклад навчальної цілі такими словами: „В
результаті опанування цієї програми учасники зможуть...” По-друге, виберіть дієслово, що
позначає активну дію, щоб описати, що саме зможуть робити учасники після закінчення
програми, як-от „визначити”, „вказати”, „розробити”, „створити”, „проаналізувати”,
„дослідити”. Уникайте таких дієслів як „знати” та „розуміти”, оскільки вони не
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відображають спостережувану поведінку. По-третє, закінчіть виклад навчальної цілі
відповідною конкретикою. У результаті опанування цієї програми учасник:










вмітиме бачити і враховувати загальні та індивідуальні потреби і очікування
ключових адресатів судового рішення;
розвине навички щодо аналізу текстів судових рішень під кутом зору критеріїв
якості;
вмітиме правильно формулювати питання, на які має дати відповідь судове
рішення;
вмітиме правильно структурувати судове рішення;
вмітиме виявляти і виправляти типові стилістичні і мовні помилки у проекті
рішення;
удосконалить навички пошуку джерел інформації та їх оцінки;
вмітиме правильно та повно викладати позиції сторін у справі, а також факти і
обставини, встановлені судом на підставі доказів;
вмітиме мотивувати судове рішення шляхом застосування різних методів
тлумачення юридичних норм;
вмітиме аналізувати, оцінювати аргументи сторін, а також логічно будувати
свої аргументи.

Створення комітету з планування. Закінчивши оцінку потреб і намітивши
навчальні цілі програми, організатори мають утворити комітет (робочу групу) з
планування. Хоча спланувати програму може й одна особа, проте саме колективне
планування підвищує шанси на створення логічно вивіреного, збалансованого й
репрезентативного курсу. Комітет з планування має складатися з п’яти – восьми членів,
обізнаних з навчанням суддів та етикою написанням судових рішень.
Комітет (робоча група) повинен запропонувати свої поради щодо основних
елементів планування програми. Комітет має розглянути оцінку потреб та навчальні цілі і
висловити свою думку щодо них. Потім комітет повинен представити висновки щодо
конкретних тем, потрібних для досягнення цілей навчання. Далі комітет має визначити,
скільки часу слід відвести в рамках програми на кожну окрему тему. Комітет повинен
вирішити, які навчальні роботи потрібні для досягнення цілей програми. Нарешті, комітет
повинен дати потенційним викладачам рекомендації щодо програми.
Викладацький склад. Ефективний склад викладачів є вкрай необхідним для
досягнення успіху курсу. В ідеалі викладачі повинні знати теми, що їх вони
висвітлюватимуть, мати чудові викладацькі навики і бути різного віку та статі. Якщо це
можливо, викладачам слід зустрітися до початку програми, щоб узгодити зміст своїх
занять і тим самим уникнути повторів та пропусків. Інструктивний семінар з акцентом на
ефективних методиках навчання дорослих осіб, що передбачають активну участь
аудиторії в заняттях, якнайкраще допоміг би викладачам зробити програму ефективною.
Стосовно будь-якого із занять за програмою викладач, який має його проводити,
відповідає за розробку навчальних цілей, робіт, матеріалів та наочних засобів. В частинах
3, 4 та 5 цього навчально-методичного посібника наведено рекомендації щодо навчальних
цілей, робіт, матеріалів та наочних засобів для кожного заняття за програмою з
професійної етики судді. Викладачі можуть використати ці елементи без змін або
модифікувати їх згідно з потребами свого заняття.
Загальні оцінки. Організатори повинні розробити форму для письмової оцінки
якості та успішності програми з професійної етики суддів. Результати письмових оцінок
міститимуть важливу, з точки зору зворотного зв’язку, інформацію для організаторів та
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викладачів, яка знадобиться їм при плануванні наступної реалізації програми. Частина 6
навчально-методичного посібника містить шаблон оціночної форми для визначення
ефективності змісту й матеріалів програми, а також роботи викладацького складу.

III.

Використання навчально-методичного посібника

Загальна мета цього навчально-методичного посібника – дати змогу фахівцям у
галузі навчання суддів або організаторам програм реалізувати курс із написання судових
рішень. З цією метою посібник містить вказівки щодо порядку денного та цілей навчання,
навчальних робіт, змістовної частини, пов’язані з програмою матеріали, наочні засоби та
оціночну форму. Для того, щоби цей посібник можна було використовувати за інших
умов, до нього включені пропозиції щодо розробки програм різної тривалості з
професійної етики судді.
Хоча посібник має на меті полегшити реалізацію програми, проте в більшості
випадків організатори та викладачі можуть адаптувати її з урахуванням знань, настроїв і
досвіду учасників та учаасниць. Тож після проведення оцінки потреб організатори можуть
видозмінити навчальні цілі програми, надавши більшої ваги певним темам і
перерозподіливши час, відведений темам у рамках програми. Так само викладачі можуть
ревізувати навчальні цілі будь-якого із занять, модифікувати матеріали, обрати інші
учбові роботи та видозмінити наочні засоби з урахуванням свого викладацького стилю.
Таким чином, за певних обставин цей навчально-методичний посібник служитиме
моделлю, яку можна використати, продублювавши курс. Проте частіше фахівці в галузі
навчання суддів витратять чимало часу й енергії, пристосовуючи посібник до потреб
учасників. У таких випадках цей навчально-методичний посібник може стати цінним
джерелом інформації для організаторів програми та викладачів.

IV.

Особливості навчання суддів, що базується на навичках

В умовах глобалізації інформаційного простору, вдосконалення різноманітних
технологій і методів роботи, розвитку законодавства та правозастосовної практики,
запровадженні нових та вдосконаленні існуючих способів захисту порушених прав від
суддів очікують відповідного рівня оволодіння новими знаннями, вміннями та навичками,
що їх вони не могли набути у минулому. Відтак, судді також потребують постійного
професійного удосконалення, і мають право вдосконалювати свій професійний рівень та
проходити з цією метою відповідну підготовку1. В деяких європейських країнах навчання
– це не лише право, але й обов’язок судді.
При підготовці навчальних заходів для суддів слід пам’ятати, що одні методи
можуть виявитися ефективнішими аніж інші для досягнення тієї чи іншої мети: зокрема,
якщо серед очікуваних результатів є зміна небажаних поведінкових установок учасників
(або навпаки, зміцнення позитивних поведінкових установок) щодо певної проблеми, то
навряд чи лекції або презентації будуть достатніми для його досягнення, тоді як імітаційні
методи – вправи, імітації, розгляд проблемної ситуації, ситуаційної задачі, обмін досвідом
– можуть допомогти досягнути більшого прогресу.

1

Див. ч. 3 ст. 87 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. № 2453-VІ
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Усі психологічні та педагогічні дослідження стверджують, що після чудово
підготовленої і прекрасно прочитаної лекції уважний слухач здатен відтворити через три
години 70% інформації, а через три дні – лише 10%1. Таким чином, після пасивної участі у
процесі навчання через деякий час від знань не залишається і сліду. Водночас,
запам’ятовується 50% інформації, що її людина одночасно бачить і чує, 80% – тієї, яку
говорить сама і 90% – яку виконує у дії2. Ці цифри красномовно свідчать на користь
активних методів.
Також, не слід забувати, що знання набуваються інакше, ніж формуються навики.
Загалом вважається, що:
Знання набуваються:




на 10% в результаті практичної діяльності;
на 15% в результаті сприйняття інформації на слух;
і на 75% в результаті сприйняття зорових образів.

Навички формуються:




на 10% в результаті сприйняття інформації на слух;
на 25% в результаті сприйняття зорових образів;
і на 65% в результаті практичної діяльності.

Враховуючи цільову аудиторію та сучасні вимоги, які ставляться до навчального
процесу, слід розуміти, що підготовка суддів повинна здійснюватися із застосуванням не
класичних форм навчання, а у вигляді семінарів-тренінгів, направлених на задоволення
освітніх потреб, що виникають у ході повсякденної роботи суддів, з тим, щоб гарантувати
якісний розгляд справ при відправленні правосуддя. Саме тренінгові форми навчання
стали в багатьох країнах основними при підготовці суддів.
Семінар-тренінг як форма підготовки не має кінцевої мети у передачі максимуму
знань та інформації – характерною особливістю тренінгів є їхня направленість, головним
чином, на розвиток практичних навичок.
Варто нагадати, що навичка – це закріплена, доведена до досконалого виконання
внаслідок цілеспрямованих вправ практична або розумова дія3. Психолого-педагогічна
наука виокремлює етапи розвитку навички, які в загальних рисах збігаються з основними
стадіями розвитку знань і таким чином підтверджують подібність процесу виробляння
інтелектуальних і дієво-практичних навичок і їхню загальну спільність з процесом
засвоювання знань.
Їх можна класифікувати так4:

Ознайомлювальний етап розвитку навички передбачає осмислення дій та
уявлень про них, його метою є ознайомлення з прийомами виконання дій. Особливістю
цього етапу є чітке розуміння мети, але невиразне усвідомлення способів її досягнення,
що іноді призводить до грубих помилок при виконанні.

Інтерактивні методи навчання: Навч. посібник. / За заг. ред. П.Шевчука і П.Фенриха. – Щецін: Вид-во
WSAP, 2005. – С. 24.
1

2

R.Karnikau and F.McElroy. Communication for the safety professional. Chicago, 1975.

3

Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2005. – С. 171.

4

Там само.
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Аналітичний етап передбачає свідоме та чітке розуміння способів
виконання, водночас багато зайвих рухів, неточностей при значній зосередженості та
зусиллях, тобто виконання ще є невмілим і неточним.

Синтетичний етап характеризується вже автоматизацією елементів рухів,
підвищенням якості, перенесенням уваги на результат.

Варіаційний (ситуативний) етап передбачає опанування довільним
регулюванням характеру дії, що забезпечує адаптацію до нюансів ситуації. Серед
особливостей відтворення дій виразно виступає доцільність виконання, інтелектуальні
синтези (інтуїція). По суті, йдеться про уміння застосовувати набути навичку.
Універсальним способом набування навичок є тренінг. Ефективність вироблення
навичок внаслідок виконання вправ визначається такими основними факторами, як:









цілеспрямованість – усвідомлення мети як образу результату;
зовнішня інструкція;
внутрішня мотивація;
правильний часовий розподіл;
включення навичок у навчальну ситуацію, яка є значимою;
урізноманітнення обсягу та порядку викладання навчального матеріалу;
знання методу (або способу), який використовується в ході навчання та
тренування;
обізнаність з результатами виконання та ін..

Враховуючи, що навчання має на меті допомогти судді ефективніше виконувати
покладені на нього/неї державні функції, у результаті навчання суддя має знати, ЩО
РОБИТИ (як діяти в тій чи іншій ситуації), ДЕ (знайти потрібне джерело інформації), ЯК
(застосувати набуті знання на практиці) і т.д.
Таким чином, семінари-тренінги є більш конкретною і ціле направленою формою
підготовки, мають свої цілі та очікувані результати, які, своєю чергою, мають
якнайбільшим чином відповідати потребам учасників і учасниць.

V.

Загальні поради викладачам










Кожен семінар починайте і закінчуйте т.зв. «структурними вправами», та
повертайтеся до них у разі потреби протягом усього семінару.
Використовуйте конкретні приклади, реальні факти при подачі матеріалу.
Робіть паузи, щоб полегшити сприйняття матеріалу.
Частіше використовуйте роботу в малих групах та презентації роботи малих
груп. Слідкуйте за тим, щоб після презентації відбулося обговорення.
Ставте запитання і заохочуйте дискусії, обмін думками учасників та
учасниць. Обов’язково зробіть висновок.
Не відволікайтеся та не дозволяйте відхилятися від теми.
Коли виникає неоднозначне, гостро дискусійне питання – спитайте групу.
Частіше робіть висновки, підсумовуйте головне.
Не забудьте провести анкетування учасників та врахувати їхні зауваження
при підготовці до наступного семінару.
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Окремо слід зупинитися на порадах, пов’язаних з складними поведінковими
ситуаціями, що можуть виникнути під час навчальних заходів, які стосуються
індивідуальної поведінки учасника чи учасниці або ж поведінки усієї групи.
У першому випадку викладач має справу з особами, які не зацікавлені у навчанні
(умовно їх можна назвати «опонентами»). Їм притаманна пасивність та небажання
втягуватися у навчальний процес, або ж вони зневажають авторитет викладача і відкрито
сумніваються у користі навчання. До таких осіб можна віднести наступні «типи»:







«самітник» – залишається поза межами групової діяльності, неохочий до
співпраці;
«несміливий» – замкнений, ніколи не висловлюється;
«всезнайко» – перериває викладача або інших учасників, постійно критикує;
«мудрагелик» – менш критичний, постійно філософствує;
«жартівник» – може впливати як позитивно, так і негативно;
«шептун» – постійно шепоче, інколи по телефону тощо.

Кожен з них вимагає свого підходу, проте викладач (тренер) у будь-якому разі
повинен оцінити ситуації, опанувати себе, зрозуміти, що поведінка «важкого учасника» не
є персональною атакою та не стосується особистості викладача (тренера). Завданням
викладача є мінімізувати перешкоди, створювані такими особами, так, щоб інші учасники
групи не потерпали, та інтерпретувати таку поведінку як проблему, що вимагає
вирішення.
Так, «самітника» важливо залучити до групової діяльності, «несміливому» не
варто ставити несподіваних запитань, проте доцільно поставити питання, яке учасники
очікують (наприклад, щодо вже виконаних завдань), «всезнайку» варто залучити до
«допомоги» (наприклад, записати на фліп-чарті пропозиції, висловлені іншими
учасниками), із «шептуном» встановити зоровий контакт. Справжнім успіхом буде
перетворення опонента в союзника викладача (тренера).
Групова поведінка вимагає дещо іншого реагування. Це може бути або
«багатоголосий дракон» – ситуація, коли усі учасники групи одночасно дискутують, або
«сонні мухи» – група малоактивна, не реагує на запитання. У першому випадку викладач
може нагадати мету та завдання та запитати, у який спосіб висловлювання учасників
пов’язані з метою. Зазвичай після такого запитання встановлюється тиша. У ситуації з
«сонною» групою викладачу (тренеру) слід виявити ентузіазм та власним прикладом
заохотити до активної діяльності.

VІ.

Поради для складання практичних вправ (кейсів) 1

Як правило, найбільші труднощі для викладачів пов’язані зі складанням
практичних вправ (кейсів). Головна відмінність кейс-методу полягає в тому, що він
направлений не на передачу знань, а виробленні аналітичних навичок та методів
прийняття рішень, тому він ідеальний для набуття навичок мотивування, аналітики,
вивчення глибини проблеми. Це метод вивчення «вглиб», а не «вшир».
Кейс – це історія зі смислом, повчальна – і навчальна. Найчастіше це реальна
історія, або ж яка має під собою реальне підґрунтя. Право іманентно складається з
В цьому розділі використані статті циклу Case Method in Science, автором яких є Clyde Freeman Herreid,
чия робота була підтримана грантом одним з фондів Департаменту освіти США.
1
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кримінальних, цивільних та адміністративних справ, тому кейси є необхідною складовою
вивчення права задля здобуття навичок юридичного обґрунтування та прийняття рішення.
Проте у навчальному процесі кейси використовуються залежно від предмету
вивчення та очікуваних результатів, та потребують різноманітних навчальних методик.
Перед кожним, хто намагається застосувати кейс-метод, постають два основні
питання: перше – як написати кейс, і друге – як його використати в процесі навчання?
Універсальних відповідей немає – можна кожну проблемну ситуацію ілюструвати
окремим кейсом, або ж побудувати увесь курс на вивченні лише однієї комплексної
справи.
Очевидним бар’єрним фактором для широкого впровадження кейс-методу є його
затратність – підготовка справи вимагає багато інтелектуальних та часових зусиль, а
також попередньої апробації, іноді доопрацювання, врахування множинності деталей.
Написання кейсу залежить від мети, яку ставить викладач і якої повинні досягти
учасники. Тому виділяють 3 типи справ:






Рішеннєві (їх ще можна назвати проблемними або дилемними) – у центрі
стоїть проблема/дилема, яка має бути розв’язана і прийняте рішення («Яке
рішення прийме суд?»). До цього типу належить більшість справ, створених
на основі реальних судових рішень.
Оціночні – ставлять за мету вироблення аналітичних навичок – дилеми
немає, рішення часто приймається легко і є очевидним, проте труднощі
викликає описова чи мотивувальна частина – це те, чого найбільше
стосується кейс («Мотивуйте рішення», «Проаналізуйте факти»).
Історійні – у центрі історія людини/ситуації, яка заслуговує на увагу. Мета –
показати виняток з загального правила, або зміну підходів (правозастосовної
практики), або коли існує ризик неправильного сприйняття справи.

Проте не всі історії є однаковими з точки зору потенціалу стати кейсом
(кейсопридатності). Деякі історії кращі за інші. Що може зробити історію хорошим
кейсом?











Цікавий сюжет, який має відношення до досвіду учасників
Структурованість – початок, кінець закінчення. Стосовно юриспруденції
це буде наявність фактів, необхідність реалізувати право, наявність спору,
необхідність прийняття рішення
Фокусування на реальній життєвій проблемі
Пов’язаність з сучасною проблемою – це не означає, що не варто вивчати
класичні справи, проте застарілі неактуальні справи знижують мотивацію
Конкретна ситуація – не з серії «Чи є життя на Марсі?»
Пов’язаність з учасником – ймовірно, що подібна проблема може виникнути
в учасника або учасниці, це підвищує їхню мотивацію
Педагогічна корисність
Наявність рішення – справа не може залишитися невирішеною – вона
стосується серйозного питання, яке має бути розв’язане протягом розумного
строку
Узагальненість – кейс не може бути надто специфічним. Навіть якщо
проблема є локальною, вона має мати загальне застосування
Лаконічність – хороший кейс є достатньо повним щоб показати істотні
факти, і водночас якомога коротким, щоб утримувати увагу
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Очевидно, щоб створити хороший кейс, необхідно використати свої знання для
аналізу ситуації, вирішити, в чому полягає проблема, і що допоможе учасникам її виявити
та вирішити, і якщо це рішеннєвий кейс, то яке має бути рішення.
Для використання кейсу викладач може використати два основні підходи. Перший
полягає у тому, щоб визначити основні принципи, які необхідно викласти учасникам, і
підбирати справи як ілюстрації до кожного з цих принципів. Інший підхід – це вибрати
справу, яка б проілюструвала весь курс, а потім підвести учасників, щоб вони визначили
принципи, яким присвячена справа. Проте який би шлях не був обраний, паралельно
необхідно визначитися з форматом вивчення кейсу – буде це дискусія, дебати чи щось
інше.
Отже, які кроки передують створенню справи?
1.
Найперше, визначитися з темою (проблемою).
Яка проблема, конфлікт вирішується? Як це пов’язане з теперішньою ситуацію?
Зі справами які розглядаються учасниками в їх реальній роботі? З одного боку, це
завдання видається неважким – ми маємо чимало прикладів зарубіжної практики, зокрема,
і держав з подібним законодавством та подібними правовідносинами, а також рішення
Європейського суду з прав людини. Проте викладач (тренер) повинен критично
осмислити їх та визначити, чи є між ними та українською практикою хоча б найменші
відмінності? Можливо, справу слід адаптувати до українських реалій. Чи є соціальний
інтерес для вивчення цієї справи? Чи справа не застаріла? Чи не змінилися
правовідносини або практика вирішення цієї категорії спору?
2.
Далі, виписати основні принципи, які необхідно викласти учасникам.
Наприклад, при розкритті теми з написання судових рішень, це принципи
«законності» та «обґрунтованості» рішення, та розкриття їх змісту.
3.
Написати історію, залучивши характери (вигадані чи реальні) і викласти
факти і проблему.
Необхідно писати так, як зазвичай говорять, розмовною мовою – коротко і
просто. Важливо враховувати аудиторію – її вік, досвід, переваги. Для молодших
учасників можна писати більш романтично, старші віддають перевагу більш практичним,
приземленим речам. Окрім того, важливе «персональне відношення». Хороший кейс – це
історія, з якою можна себе ідентифікувати (не так важливо, у якій ролі, проте мусить бути
людський інтерес). Варто показати людську драму, розкрити життєву проблему, яка
зробить учасників небайдужими до справи.
4.
Визначитися з термінами і концепцією, яка важлива для кейсу – яке
конкретне завдання вивчення цього кейсу?
Завдання можуть бути різними, наприклад, засвоєння термінів і понять,
розрізнення, розмежування понять та ін.
5.
Після того, як чернетка кейсу готова, варто перечитати кейс і подумати, які
питання можуть виникнути при його обговоренні і вирішенні.
6.
Написати низку питань для обговорення кейсу, виходячи з обраного
формату його вивчення.
Формат вивчення кейсу визначається його метою. Одну й ту саму справу можна
запропонувати вивчити за допомогою різних форматів та їх поєднання.
Формат дискусії – учасники ідентифікують елементи проблеми, можливе
рішення та аргументацію. Проте цей формат вимагає вмілого модерування, щоб дискусія
не зайшла у глухий кут або проблема не залишилася без рішення, або навпаки, щоб
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спрямовування дискусії не перетворилося в домінування однієї (часто викладацької) точки
зору. Хоча насправді викладач прагне, щоб його точка зору була сприйнята аудиторією,
бо, власне, однією з причин викладання є можливість передачі цінностей учасникам,
проте самосприйняття цих цінностей учасниками є більш ефективним, аніж їх
насаджування. Іншою проблемою може бути неактивність учасників (з тієї чи іншої
причини). Також необхідно жорстко слідкувати за часом, не випустити з поля зору
найважливішого, та зробити висновки по справі.
Формат дебатів. Поділ учасників (за власним вибором, або вибором викладача)
на 2 групи, які представляють протилежні інтереси (позивача-відповідача, заявникадержави), або які є прихильниками різного рішення («Хто вважає, що рішення має бути на
користь А? на користь В?»). Після вироблення групової позиції представники кожної
групи роблять 5-звилинні презентації, які згодом обговорюються і оцінюються
викладачем чи іншими учасниками.
Варіантом цього формату є рольова гра, коли учасників поділяють на 3 групи,
одна з яких представляє суд (або групу експертів). Якщо дозволяють можливості і час,
кожній з трьох груп можна дати по 3 справи, але в іншій якості. Тоді кожна з груп
виступить в одній справі в якості позивача (заявника), в іншій справі – в якості
відповідача (держави), а в третій – в якості суду.
Формат слухань – дозволяє учасникам висловлювати найрізноманітніші думки з
обговорюваної проблеми. Вимагає доволі багато часу. Створюється комітет слухань, який
заслуховує виступи учасників, а по закінченню робить загальний аналіз ситуації, висновки
і рекомендації. Такий формат можна запропонувати на спеціалізованих семінарах, коли є
достатньо часу, проблема є актуальною, і національні та конвенційні підходи до
вирішення даної проблеми різняться або є неусталеними. Цей формат може вимагати
попередньої підготовки учасників.
Формат дослідження – класичний випадок вирішення юридичної проблеми –
«вирішення справи» – аналіз фактів, пошук відповідних нормативних матеріалів,
юридична кваліфікація, аналіз ситуації та пропонування рішення. Зокрема, його можна
використовувати після того, як учасники засвоїли основні принципи і теоретичні
положення, і особливо у тих справах, коли національне законодавство і практика йде
врозріз з конвенційними вимогами. У такому разі учасникам можна запропонувати
фабулу справи (основні факти), на підставі яких вони мають прийняти рішення і
мотивувати його. Як варіант – з включенням наукового дослідження. Підходить для
самостійної роботи, дистанційного навчання.
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ЧАСТИНА 2.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ НАВЧАННЯ
Вступ
І.
ІІ.

Навчання тривалістю 30 годин
Навчання тривалістю 8 годин

21
22
23

Вступ
Для реалізації навчальної програми можуть бути відведені різні обсяги часу.
Тривалість програми залежатиме від того, який часовий проміжок запропоновано для
проведення одного заходу, обсягу практичних знань та досвіду учасників, конкретних
цілей, що їх організатори сподіваються досягти, а також від широти та глибини пояснення
тем. Написання судових рішень може бути різною за обсягом від вось годин до тридцяти
годин.
Цей навчально-методичний посібник містить два розклади програми:
тридцятигодинний та вісьмигодинний. Тривалістю на наповненістю програм можна
керувати, скоротити, відмовившись від деяких цілей, частин змісту та окремих
компонентів. З іншого боку, розклад можна перетворити на більш тривалий завдяки
розширенню та поглибленню пояснення матеріалу, для чого передбачені додаткові
навчальні компоненти з активним залученням аудиторії.
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І. ПОРЯДОК ДЕННИЙ НАВЧАННЯ
ТРИВАЛІСТЮ 30 ГОДИН
1-й день
8:00 - 9:00

Привітання та загальний огляд. Знайомство.

9:00 - 9:30

Мета навчальної програми «Написання судових рішень».

9:30 – 10:30

Адресати судового рішення (2 години).

10:30 - 10:45

Перерва

10:45-11:45

Адресати судового рішення (продовження теми).

11:45-12:45

Перерва на обід

12:45 - 14:45

Критерії якісного судового рішення (2 години)

14:45-15:00

Перерва

15:00 -17:00

Структура судового рішення (4 години).

2-й день
8:00 - 10:00

Структура судового рішення (продовження теми).

10:00 - 10:15

Перерва

10:15 - 12:15

Мова та стиль судового рішення (2 години).

12:15 - 13:00

Перерва на обід

13:00 - 15:00

Підготовка до написання судового рішення (4 години).

15:00 - 15:15

Перерва

15:15 - 17:15

Підготовка до написання судового рішення (продовження теми).

3-й день
8:00 - 10:00

Написання судового рішення. Вступна і описова частини. (2
години)

10:00 - 10:15

Перерва

10:15 - 12:15

Написання судового рішення. Мотивувальна частина (8 годин).

12:15 - 13:00

Перерва на обід

13:00 - 15:00

Написання судового рішення. Мотивувальна частина
(продовження теми).

15:00 - 15:15

Перерва

21

Практично-методичний посібник викладача «НАПИСАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ»
15:15 - 17:15

Написання судового рішення. Мотивувальна частина
(продовження теми).

4-й день
8:00 - 10:00

Написання судового рішення. Мотивувальна частина
(продовження теми).

10:00 - 10:15

Перерва

10:15 - 12:15

Написання судового рішення. Резолютивна частина (до 6 годин).

12:15 - 13:00

Перерва на обід

13:00 - 15:00

Написання судового рішення. Резолютивна частина (продовження
теми).

15:00 - 15:15

Перерва

15:15 - 16:30

Написання судового рішення. Резолютивна частина (продовження
теми).

16:30 – 17:00 Підведення підсумків.

ІІ. ПОРЯДОК ДЕННИЙ НАВЧАННЯ
ТРИВАЛІСТЮ 8 ГОДИН
8:00 - 8:30

Привітання та загальний огляд. Знайомство. Мета навчальної
програми «Написання судових рішень».

8:30 - 10:30

Вимоги до судового рішення. Критерії якісних судових рішень (2
години).

10:30 - 10:45

Перерва

10:45-12:45

Структура, мова та стиль судового рішення (2 години).

12:45-13:30

Перерва на обід

13:30 - 15:00

Мотивування судового рішення (1 година 30 хв)

15:00-15:15

Перерва

15:15 -16:45

Редагування судового рішення (1 година 30 хв).

16:45 – 17:15 Підведення підсумків.
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ЧАСТИНА 3.
КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ.
Вступ

24

І.

Привітання та загальний огляд. Знайомство.

25

ІІ

Теми навчальної програми

27

Тема 1

Адресати судового рішення.

27

Тема 2

Критерії якісного судового рішення.

32

Тема 3

Структура судового рішення.

34

Тема 4

Мова та стиль судового рішення.

35

Тема 5

Підготовка до написання судового рішення.

38

Тема 6

Написання судового рішення. Вступна і описова
частини.
Написання судового рішення. Мотивувальна
частина.
Написання судовогго рішення. Резолютивна
частина. Підготовка проекту постанови.

42

Тема 7
Тема 8
ІІІ

Висновки. Підведення підсумків.

47
52
55

Вступ.
У частині «Конспект заняття» навчально-методичного посібника розкривається
зміст і наводяться інструкції щодо методики представлення матеріалу. Теми розміщено в
такому ж порядку, в якому їх подано у «Порядку денному навчання» в Частині 2.
Конспекти занять розділено на два стовпчики. Стосовно кожної теми в правому
стовпчику наведено змістовну частину матеріалу, що має бути представлений викладачем.
Лівий стовпчик складається з інструкцій викладачеві та учасникам щодо методики роботи
з матеріалом. Інструкції стосуються пов’язаних з відповідними темами матеріалів, які
надані у Частині 4, та міні-лекціями/слайдами, що представлені у Частині 5.
Щоби допомогти фахівцям у галузі навчання суддів адаптувати цей посібник до
програм різної тривалості, в методичних інструкціях запропоновано способи як звуження,
так і розширення порядку денного навчання.
Звичайно ж, «Конспект заняття» не має на меті обмежити викладачів.
Представляючи будь-яку з тем, викладач може додати щось до змістовної частини,
залишити поза уваги чи змінити той або інший компонент, виходячи з досвіду і знань – як
власних, так і тих, що ними володіють учасники занять. Крім того, кожен викладач може
адаптувати зазначені в інструкціях види навчальної діяльності як до власного стилю
викладання, так і до потреб учасників.
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І. ПРИВІТАННЯ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД. ЗНАЙОМСТВО. МЕТА
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ.
Вказівки (поради) для
викладача

Зміст навчання

Для належної підготовки до
Привітання учасників семінару "Написання
занять
викладач
повинен судового рішення".
перевірити наявність всього
необхідного
обладнання
(фліпчарт, папір до нього та
маркери,
проектор
для
презентацій тощо).
Представлення викладачів.
Стисла характеристика основних пунктів
Показати Слайд 1
порядку денного.
Звернути увагу слухачів на
Огляд видів та методів викладання/навчання,
Частину 2. Порядок денний які будуть використані в програмі: лекції,
навчання. Вказати сторінку, на презентації,
дискусії,
ситуативний
аналіз,
якій знаходиться порядок денний. моделювання, письмові роботи тощо (викладач
ознайомлює слухачів із тими методами,
використовуватиме під час навчання).

які

Представлення учасникам загального огляду
програми.
Мета навчання – виробити, закріпити та
розвинути навички та вміння щодо підготовки
якісних судових рішень.
Показати Слайд 2
Запропонувати
слухачам
заповнити Форму інтерв’ю в
Розділі I Частини 4. Вказати
сторінку.
У випадку, якщо цей курс не є
першим серед інших курсів,
запланованих
навчальною
програмою для певної категорії
слухачів, варто скоротити час на
інтерв’ювання, бо слухачі вже
знають
один
одного,
а
зосередитись на їх очікуваннях
від курсу та цілях, які вони
зазначать у формі для інтерв’ю.
Записати очікування слухачів від
навчання на фліп-чарті або на
дошці, що використовуватимуться
впродовж усієї програми.
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Залучення слухачів до спільної роботи над
інтерв’ю для того, щоб вони познайомилися один з
одним, а також з метою задати тон їхній активності
в процесі опанування програми. Розділені на пари,
учасники інтерв’юють один одного впродовж п’яти
хвилин. Після цього учасники коротко (до 1 хв.)
представляють один одного всій групі, якщо вона не
надто велика (до 20 осіб).
Слухачів можна також розділити на групи по 5-6
осіб і попросити, щоб вони придумали назву групи,
логотип і зробили представлення групи із
зазначенням особливостей кожного її члена.
Під час представлень викладачі можуть провести
оцінку потреб, записавши їх на фліпчарті, а також
очікування слухачів від тренінгу.
Після з’ясування очікувань слухачів від курсу
потрібно повідомити їм, з якими темами вони
будуть ознайомлені під час тренінгу та, що вони
вмітимуть за результатами навчання.

Практично-методичний посібник викладача «НАПИСАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ»
Звернути увагу слухачів на Теми:
матеріали, які їм роздані.
 Адресати судового рішення.
 Критерії якісного судового рішення.
 Структура судового рішення.
 Мова та стиль судового рішення.
 Підготовка до написання судового рішення.
 Написання
судового
рішення.
Вступна,
описова, мотивувальна та резолютивна частини.
Показати Слайд 3

За результатами навчання кандидат на посаду судді
(суддя):
 вмітиме бачити і враховувати загальні та
індивідуальні потреби і очікування ключових
адресатів судового рішення;
 розвине навички щодо аналізу текстів судових
рішень під кутом зору критеріїв якості;
 вмітиме правильно формулювати питання, на
які має дати відповідь судове рішення;
 вмітиме
рішення;

правильно

структурувати

судове

 вмітиме виявляти і виправляти типові
стилістичні і мовні помилки у проекті рішення;
 удосконалить
навички
інформації та їх оцінки;

пошуку

джерел

 вмітиме правильно та повно викладати позиції
сторін у справі, а також факти і обставини,
встановлені судом на підставі доказів;
 вмітиме мотивувати судове рішення шляхом
застосування
різних
методів
тлумачення
юридичних норм;
 вмітиме аналізувати, оцінювати аргументи
сторін, а також логічно будувати свої аргументи.
Вступне слово викладача

Вступне слово викладача
На суддів покладено надзвичайно важливі
обов’язки діяти від імені української держави загалом і
української судової влади зокрема.

Показати Слайд 4

Нагадаємо, що відповідно до положень статті 56
Закону України „Про судоустрій і статус суддів”
вперше призначений суддя приймає присягу такого
змісту:
"Я, (ім’я та прізвище), вступаючи на посаду
судді, урочисто присягаю Українському народові
об’єктивно,
безсторонньо,
неупереджено,
незалежно,
25

Практично-методичний посібник викладача «НАПИСАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ»

справедливо та кваліфіковано здійснювати
правосуддя від
імені
України, керуючись
принципом верховенства права, підкоряючись
лише закону, чесно і сумлінно здійснювати
повноваження та виконувати обов’язки судді,
дотримуватися етичних принципів і правил
поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать
звання
судді
або
підривають
авторитет
правосуддя".
Ця програма має на меті допомогти кожному судді
належно виконувати свої суддівські обов’язки та
дотримуватися присяги.

ІІ. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ.
ТЕМА 1. АДРЕСАТИ СУДОВИХ РІШЕНЬ.
Адресати судових рішень
Показати Слайд 5

Частини рішення, постанови або ухвали
1. Вступна частина
2. Описова частина
3. Мотивувальна частина
4. Резолютивна частина
У результаті опанування цієї теми слухачі
зможуть:
1.
Визначити різних адресатів судового
рішення.
2. Пояснити, завдяки чому судове рішення
справляє враження об’єктивного.
3. Пояснити, завдяки чому судове рішення
справляє враження вмотивованого.
4. Перелічити частини, з яких має складатися
судове рішення.
5. Визначати, які обставини повинні, а які не
повинні увійти до судового рішення.
6. Написати чітке й переконливе рішення.

Проведення першої
Перша робота за методом
мозкового штурму.
мозкового штурму
Показати Слайд 6
Запропонувати учасникам за
кілька хвилин скласти короткий
список різних осіб та груп, які
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роботи

за

методом

"Хто є адресатами судових рішень?"
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прочитають
або
можуть
Під
час
загальногрупової
дискусії
прочитати рішення суду. Потім прослідкувати за тим, щоб слухачі або викладачі
провести
загальногрупову заняття ідентифікували, серед інших, перелічені
дискусію, попросивши учасників нижче категорії:
поділитися
своїми
ідеями.
Записати ідеї учасників на фліп1. Сторона, що програла;
2. Суд вищої інстанції, що уповноважений
чарті.
переглядати справу за скаргою.
Викладач повинен торкнутися
Різні читачі бажають знайти в судових рішеннях
в
своєму
виступі
кожної різні речі:
аудиторії,
запропонованої
учасниками.
1. Преса – цікаву історію
2. Адвокати – правовий орієнтир
3. Сторони – сприятливий результат
4. Громадськість – інформацію про спосіб
вирішення юридичного конфлікту чи певної
житейської ситуації, яка регулюється на підставі
закону
Дискусія в малих групах.
Запропонувати
учасникам
обговорити питання про те, яким
чином прийняте рішення може
задовольнити
сторону,
яка
програла.

Автор судового рішення повинен зосередитися
передовсім на двох категоріях адресатів: стороні,
що програла, та суді вищої інстанції.
Кожна з них вимагає від рішення різних
характеристик.

Сторона, що програла, рідко коли буває
Записати отримані відповіді переконана в правильності рішення, проте судові
на фліп-чарті.
рішення мають орієнтуватися на те, щоб
переконати сторону, яка програла, що суд:

почув і зрозумів її позицію;

відхилив цю позицію з об’єктивних
причин.
Лектор повинен зосередитися
на
відповідях
щодо
"об’єктивності"
в
цілому,
особливо на тому, щоб показати,
що суддя зрозумів позицію
сторони, яка програла.

Можливі відповіді:

Викласти зміст чи процитувати
клопотання або відповідь сторони, що
програла

Конкретно проаналізувати позицію
сторони, що програла

Процитувати джерело права

Пояснити, чому суд прийняв до
уваги конкретні факти чи обставини

Тестом для перевірки, чи може потенційно
судове рішення задовольнити сторону, не на
Прочитати приклад на користь якої ухвалено судове рішення, можуть
стор
121
щодо
вияву стати такі питання:
турботи про сторону, яка
 чи наведено усі вирішальні та вагомі
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програла справу.
Показати слайд 7.

аргументи сторони, яка програла справу?
 чи викладено аргументи сторони так, що
вона побачить, що суд їх зрозумів? Або
інакше – чи правильно викладено суть
аргументів сторони?
 чи є відповідь на кожен аргумент?
 чи переконливо обґрунтована відповідь?
Бажано, щоб суддя задав їх собі, перечитуючи
проект рішення. Якщо відповідь на усі питання
«так», то цілком ймовірно, що рішення
задовольнить сторін і не буде оскаржене.

Тестом для перевірки урахування очікувань
Дискусія в малих групах.
Запропонувати
учасникам суспільства можуть стати такі питання:
 чи зрозуміле рішення без звернення
обговорити питання про те, яким
до матеріалів справи і законодавства?
чином прийняте рішення може
 чи зрозуміле рішення для людини без
задовольнити суспільство.
юридичної освіти?
 чи переконує аргументація суду в
Показати слайд 8.
справедливості рішення?
 чи сприяє рішення юридичній
визначеності у подібних відносинах?

Загальногрупова дискусія
Запропонувати
учасникам
висловити припущення щодо
того, які обставини, викладені в
судовому
рішенні,
повинен
переглянути суд вищої інстанції.
Записати отримані відповіді
на фліп - чарті. Викладач
повинен
зосередитися
на
відповідях щодо правильного
використання
владних
повноважень.

Суд вищої інстанції повинен більшою мірою,
ніж
сторона,
що
програла,
перевірити
обґрунтованість рішення та належне використання
при цьому нормативно-правових актів, які
підлягають застосуванню до правовідносин, які
були предметом судового спору.

Тестом для перевірки урахування у проекті
рішення очікувань суду вищої інстанції можуть
стати такі питання:
 чи є рішення гарно структурованим і
логічно побудованим?
 чи є рішення лаконічним, тобто чи
надається
інформація
мінімальною
кількістю слів?
 чи навели Ви усі вагомі аргументи,
Показати слайд 9.
щоб переконати суд вищої інстанції у
правосудності рішення?
Звернути увагу учасників на
статтю
213
Цивільного
процесуального кодексу України
(ЦПК), статті 159, 200 та 202
Кодексу
адміністративного
судочинства
України
(КАС)
(вказати сторінку, де вони
розміщені у матеріалах або
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вивести їх на екран).

Показати Слайд 10 – стаття
213 ЦПК і/або стаття 159 КАС.
Звернути увагу учасників на
відмінності (запитавши, чи є
вони) у викладенні статей 213
ЦПК та 159 КАС.

КАС
Стаття 159. Законність і обґрунтованість
судового рішення
1. Судове рішення повинно бути законним і
обґрунтованим.
2. Законним є рішення, ухвалене судом
відповідно до норм матеріального права при
дотриманні норм процесуального права.
3. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом
на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в
адміністративній справі, підтверджених тими
доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Лектор повинен підкреслити
потребу
в
обґрунтованому
рішенні та повному й вичерпному
встановленні обставин.
ЦПК
Стаття 213. Законність і обґрунтованість
рішення суду
1. Рішення суду повинно бути законним і
обґрунтованим.
2. Законним є рішення, яким суд, виконавши
всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу
згідно із законом.
3. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на
основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які
сторони посилаються як на підставу своїх вимог і
заперечень, підтверджених тими доказами, які були
досліджені в судовому засіданні.

Показати Слайд 11—Стаття
200 та 202 КАС
Викладач повинен підкреслити,
що суд вищої інстанції бажатиме
переконатися у:
1. Точності викладу обставин, на
яких ґрунтується рішення

2. Правильності застосування
норм
матеріального
та
процесуального права

КАС
Стаття 200. Підстави для залишення
апеляційної скарги без задоволення, а судового
рішення - без змін
1. Суд апеляційної інстанції залишає
апеляційну скаргу без задоволення, а постанову або
ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої
інстанції правильно встановив обставини справи та
ухвалив судове рішення з додержанням норм
матеріального і процесуального права.
2. Не може бути скасовано правильне по суті
рішення суду з одних лише формальних міркувань.
{Статтю 200 доповнено частиною другою
згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010}
КАС
Стаття 202. Підстави для скасування судового
рішення та ухвалення нового рішення
1. Підставами для скасування постанови або
ухвали суду першої інстанції та ухвалення нового
рішення є:
1) неповне з'ясування судом обставин, що
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мають значення для справи;
2) недоведеність обставин, що мають значення
1) Іншими словами, наявних
для
справи, які суд першої інстанції вважає
доказів
недостатньо
для
встановленими;
обґрунтування рішення.
3) невідповідність висновків суду обставинам
2) Іншими словами, докази
справи;
суперечать обставинам, що їх
визнано встановленими.
4) порушення норм матеріального або
3) Іншими словами, правовий
процесуального
права,
що
призвело
до
висновок
не
відповідає
неправильного
вирішення
справи
або
питання,
а
так
встановленим обставинам.
само розгляд і вирішення справи неповноважним
4) Іншими словами, має місце судом; участь в ухваленні постанови судді, якому
недотримання норм закону при було заявлено відвід на підставі обставин, які
вирішенні справи (юридична викликали сумнів у неупередженості судді, і заяву
про його відвід визнано судом апеляційної інстанції
помилка).
обґрунтованою;
ухвалення
чи
підписання
постанови не тим суддею, який розглянув справу.
{Пункт 4 частини першої статті 202 із змінами,
внесеними згідно із Законом № 2453-VI від
07.07.2010}

Робота в малих групах:
Проаналізуйте
витяг
з
резолютивної частини постанови
під кутом зору сторони. Який з
витягів
найкраще
інформує
сторону? Висловіть пропозиції
щодо вдосконалення цієї частини.
Представлення та узагальнення
результатів роботи в групах.
Вказати
сторінку
131,
де
знаходиться
Завдання
до
Заняття 1 (витяги із судових
справ для роботи в малих групах).
Рекомендується
викладачам
використовувати
Посібник
з
написання
судових
рішень,
доповнене й оновлене третє
видання, 2016 року. Посібник
можна знайти на диску.
30

Практично-методичний посібник викладача «НАПИСАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ»

ТЕМА 2. КРИТЕРІЇ ЯКІСНОГО СУДОВОГО РІШЕННЯ.
Вправа
за
методом
У результаті опанування цієї теми слухачі
«мозкового штурму»: якими є зможуть:
юридичні і неюридичні вимоги до
1) з’ясувати
неюридичні
критерії
судового рішення.
якісного судового рішення;
Дати учасникам 5 хвилини на
2) виробити
вміння
критично
обдумування
і
записати
їх
оцінювати судове рішення під кутом зору
відповіді на фліп-чарті.
цих критеріїв;
3) виробити
навики
врахування
критеріїв якісного судового рішення.
Дати учасникам 20 хвилин на
ознайомлення із Висновком № 11
(2008)
Консультативної
ради
європейських суддів (КРЄС) до
уваги Комітету Міністрів Ради
Європи щодо якості судових
рішень. Вказати сторінку, на якій
знаходиться Висновок.
Після ознайомлення із цим
Висновком
запропонувати
учасникам роботу у малих групах
по аналізу судового рішення (стор
132) крізь призму критеріїв якості
судових рішень (Завдання до
Заняття 2). Один представник
від
групи
представлятиме
узагальнення роботи групи.

Судове рішення будь-якої інстанції повинно
відповідати низці вимог. Можна зустріти різні
підходи до переліку і розуміння таких вимог, що
можна
пояснити
певною
складністю
та
багатогранністю інституту судового рішення. Тут
зупинимося на найважливіших, на наш погляд,
вимогах – щодо правосудності, своєчасності,
вмотивованості, чіткої та чистої мови, доступності
стилю судового рішення.
Ці вимоги одночасно є критеріями, за якими
можна оцінювати будь-яке судове рішення. Якщо
рішення відповідатиме цим критеріям, воно
задовольнятиме очікування сторін, суспільства і
судів.
Для визначення цих критеріїв та з’ясування їх
змісту багато зробила Консультативна рада
європейських суддів. Цьому питанню присвячено її
Висновок № 11 (2008) щодо якості судових рішень,
на який ми часто посилатимемося.

Показати слайд 12.
Викладач має прослідкувати, щоб слухачі
назвали такі критерії:







Правосудність
Обґрунтованість
Вмотивованість

Чіткість
Чиста мова
Доступний стиль
Переконливість.


Рекомендується
викладачам
використовувати
Посібник
з
Викладач має надати
поради
щодо
написання
судових
рішень, підготовки якісного рішення, а саме:
доповнене й оновлене третє
видання, 2016 року. Посібник
 Плануючи графік розгляду справ, ураховуйте
можна знайти на диску.
їхню важливість для особи і суспільства. Більш важливі
справи

намагайтеся

вирішувати

у

пріоритетному
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порядку.
 Не форсуйте розгляд справ, якщо це призводить
до порушення процесуальних прав учасників процесу,
якими вони користуються добросовісно.
 У судовому рішенні відображайте інформацію,
що дає можливість оцінити своєчасність його
ухвалення (дату звернення до суду, обставини, що
вплинули на затягування процесу не з вини суду, тощо.
 Оцінюйте кожну ситуацію під кутом принципів
права – вони виведуть Вас на правильне рішення.
Намагайтеся враховувати цілі, а не суху букву закону і
давайте йому найбільш справедливе тлумачення за
конкретних обставин.
 Проаналізуйте, чи не суперечать
аргументи і висновки здоровому глузду.

Ваші

 Пам’ятайте, що наявність у судовому рішенні
мотивувальної частини ще не означає, що судове
рішення є вмотивованим.
 Мотивуючи судове рішення, прагніть дати
відповідь на кожен важливий і доречний аргумент
сторін та вказати доводи, що лежать в основі рішення.
 Уникайте
висловлювань,
сприйматися неоднозначно.

які

можуть

 Будьте лаконічними, але не жертвуйте заради
цього точністю і повнотою аргументації.
 Роз’яснюйте у рішенні маловідомі юридичні
терміни, які вживаєте.
 Застосовуючи закон, не лише пошліться на його
положення, а й процитуйте його у необхідному і
достатньому обсязі.


Уникайте суперечностей у судовому рішенні.



Постійно дбайте про чистоту мови.

 Уважно вичитуйте судове рішення, яке Ви
готуєте, щоб усунути усі мовні помилки.
 Просіть
близьких
для
Вас
людей
прорецензувати Ваші рішення. Дослухайтеся до
критики зовнішніх рецензентів, сприймайте її з
вдячністю.
 Не бійтеся виробити індивідуальний стиль,
якщо це покращить зрозумілість Ваших судових
рішень. Ваш власний стиль дозволить Вашим рішенням
виділитися на фоні багатьох інших
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ТЕМА 3. СТРУКТУРА СУДОВОГО РІШЕННЯ.
У результаті опанування цієї теми слухачі
зможуть:

Рекомендується
викладачам
використовувати
Посібник
з
написання
судових
рішень,
доповнене й оновлене третє
видання, 2016 року. Посібник
можна знайти на диску.

1) визначити
кращі
підходи
до
структурування судового рішення;
2) виробити вміння виявляти помилки у
структуруванні судових рішень;
3) виробити навички структурування
судових рішень.
Залежно від того, на якій стадії процесу суд
ухвалює судові рішення, їх можна поділити на
проміжні (якими провадження у справі у суді
певної інстанції не закінчено) та кінцеві (якими суд
закінчує розгляд справи у суді певної інстанції).
У цьому розділі основну увагу ми приділимо
структурі саме кінцевих судових рішень першої
інстанції – рішенню суду у цивільній і
господарській
справах,
постанові
суду в
адміністративній справі, вироку у кримінальній
справі. Саме у таких рішеннях суд вирішує вимоги
позову, а в кримінальних справах – вимоги
кримінального обвинувачення.
Загалом структура цих рішень у законодавстві
доволі уніфікована – усі вони складаються із
вступної, описової (крім вироку), мотивувальної та
резолютивної частин. Змістовне наповнення
визначене відповідним процесуальним кодексом і
його можна легко простежити за порівняльною
таблицею.

Індивідуальна робота.

Цивільний процесуальний кодекс України,
Стаття 215. Зміст рішення суду.

Порівняйте
норми
Господарський процесуальний кодекс
процесуальних кодексів щодо
України,
Стаття 84. Зміст рішення.
структури і змісту судового
рішення,
використовуючи
Кримінальний
процесуальний
кодекс
Порівняльну таблицю на стор 76, України, Стаття 374. Зміст вироку.
де наведені статті 215 ЦПК, 84
Кодекс адміністартивного судочинства
ГПК, 374 КПК, КАС 163.
України, Стаття 163. Зміст постанови.
Гарна структурованість полягає у тому, що у
Проаналізувати постанову суду судовому рішенні мають бути чітко окреслені:
під кутом зору дотримання

предмет спору – вимоги однієї
структури
судового
рішення
сторони до іншої, які повинен вирішити суд
(постанови).
Висловити

позиція сторін – прохання сторін до
пропозиції щодо вдосконалення
суду щодо предмета спору з наведенням
Робота у малих групах.
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структури постанови.

основної аргументації сторін

Текст постанови у матеріалах
на стор. 139 (Завдання др. Заняття
3). Викладач може завчасно
роздрукувати кожній групі текст
постанови.


факти
–
встановлені
обставини з аналізом доказів

судом


право – юридична кваліфікація
встановлених фактів із виведенням правових
наслідків та наведенням відповідної аргументації

присуд суду – лаконічна відповідь
суду на вимоги сторін, якою вирішується спір.

ТЕМА 4. МОВА ТА СТИЛЬ СУДОВОГО РІШЕННЯ.
У результаті опанування цієї теми слухачі
зможуть:
1) з’ясувати, до чого потрібно
прагнути і чого бажано уникати при
написанні тексту судового рішення;
2) виробити вміння виявляти типові
стилістичні помилки у судових рішеннях;
3) виробити
навички
виправлення
стилістичних недоліків у судових рішеннях
та запобігання їм;
4) виробити
навички
правильного
цитування текстів у судових рішеннях..
Міні – лекція. Чиста мова

Чиста мова.
Судові рішення повинні бути складеними
офіційно-діловим стилем із дотриманням норм,
встановлених
у словниках
і
граматиках
української мови та українському правописі. Суть
судового рішення відображає безсторонність та
неупередженість суду.
Зі статті 10 Конституції України випливає, що
судочинство здійснюється державною, тобто
українською мовою. Тож і судові рішення суд
викладає українською мовою.
Не
випадково
Конституція
однією
із
кваліфікаційних вимог до суддів висуває
володіння державною мовою. На жаль, рівень
володіння державною мовою при доборі суддів не
перевіряється. У результаті чи не кожне друге
судове рішення «грішить» мовними помилками.
Трапляються навіть комічні рішення:
Численні
граматичні,
орфографічні,
пунктуаційні та інші мовні помилки, засміченість
русизмами справляють погане враження про
інтелектуальний рівень судді (незважаючи на те,
що у питаннях юриспруденції він може бути й
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високим), і завдають великої шкоди авторитету
правосуддя.
Значна кількість помилок є результатом поспіху
у підготовці рішення, а також того, що суддя його
не вичитував. Водночас велика кількість помилок
пов’язана із тим, що суддя не приділив достатньо
уваги розвитку своєї мовної грамотності.
Використання шаблонних формул, спотворених
російськими канцеляризмами, як-от: «з матеріалів
справи вбачається», «позов підлягає задоволенню
за слідуючих підстав», «відмовити в позові»,
«справу закрити провадженням» тощо також
справляє погане враження. Перенасиченість тексту
складними,
малозрозумілими
для
людей
юридичними термінами свідчить не про
«розумність» рішення, а навпаки викликає
протилежну думку. Згадайте лікаря, який жонглює
медичними термінами, а Вам нічого з того
незрозуміло. Хіба це не викликає роздратування?
Чиста мова – це ознака професіоналізму судді.
Рівень володіння мовою нескладно визначити з
будь-якого його рішення. Тому потрібно постійно
Запропонуйте
виконати вдосконалювати і розвивати мовні навики.
Завдання 1 до Заняття 4 (стор
141) у матеріалах або завчасно
Поради.
роздрукуйте кожному учаснику це
1. Постійно дбайте про чистоту мови.
завдання.
2. Уважно вичитуйте судове рішення, яке Ви
готуєте, щоб усунути усі мовні помилки
Учасникам потрібно порівняти
витяги із судових рішень і
висловитися, як використання
мовних
засобів
впливає
на
сприйняття позицій судді.
Міні – лекція Доступний стиль

Доступний стиль.

Дивитись повний текст міні-лекції Судові рішення повинні бути складеними
офіційно-діловим стилем із дотриманням норм,
на сторінці 112.
встановлених
у словниках
і
граматиках
української мови та українському правописі.
Рекомендується викладачам
Стиль
судового
рішення
відображає
використовувати Посібник з
безсторонність та неупередженість суду.
написання судових рішень,
доповнене й оновлене третє
Консультативна рада європейських суддів у
видання, 2016 року. Посібник
своєму Висновку щодо якості судових рішень
можна знайти на диску.
наголосила:
«Рішення мають бути зрозумілими та
викладеними чіткою й простою мовою, однак при
цьому кожному судді дозволяється обирати
власний
стиль
або
використовувати
стандартизовані моделі».
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Зазвичай
в
українських
судах
використовують уніфіковані шаблони судових
рішень, які дають можливість структурувати їх за
певною схемою. У загальних та господарських
Індивідуальна робота.
судах сформувалися дещо відмінні шаблони, що
більше
пов’язано
із
різними
системами
Завдання 2 до Заняття 4 на діловодства
і
певними
традиціями,
ніж
сторінці 141
відмінностями у законодавчому регулюванні.
1) Ознайомтеся із витягом з Поради.
рішення
Федерального
Суду
Канади у справі TMR Energy
1. Просіть близьких для Вас людей
Limited проти Фонду державного прорецензувати Ваші рішення. Дослухайтеся до
майна України.
критики зовнішніх рецензентів, сприймайте її з
вдячністю.
2) Зверніть увагу, як суддя описує
2. Не бійтеся виробити індивідуальний
свою активну позицію та оцінює
стиль, якщо це покращить зрозумілість Ваших
свої власні переживання,
судових рішень. Ваш власний стиль дозволить
міркування та пошуки. Як це
Вашим рішенням виділитися на фоні багатьох
впливає на Ваше сприйняття
інших.
позиції судді?
Важливим у цій темі звернути
увагу учасників на Правила
цитування для судових рішень.
Надати учасникам 10 хвилин для
ознайомлення із матеріалом на
стор125 щодо правил цитування
для судових рішень
Індивідуальна робота.
За 15 хв. кожен учасники має
зробити завдання для перевірки
дотримання вимог українського
правопису у судовому рішенні на
стор__142 (Завдання 3 до Заняття
4), використовуючи Контрольний
перелік запитань, який міститься
на стор 146.
По
завершенню
роботи
викладач
запитує
декількох
учасників, щоб зачитали ті питання
із Контрольного переліку, які вони
знайшли у рішенні.
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Правила цитування для судових рішень.
Судове рішення – документ, у якому завжди є
цитати із нормативних джерел чи посилання на
них, а також можуть бути цитати чи посилання на
інші судові рішення, наукову чи довідкову
літературу. Такі цитати чи посилання потребують
правильного опису їхніх джерел для того, щоб:
- Особа, яка читає судове рішення,
могла віднайти використану суддею
цитату чи посилання;
- Були зрозумілими джерела ваших
аргументів;
- Судове рішення справляло враження
послідовного та стилістично грамотного
документа.
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ТЕМА 5. ПІДГОТОВКА ДО НАПИСАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ.
У результаті опанування цієї теми слухачі
зможуть:
1) з’ясувати значення аргументів та
логічного зв’язку між ними для якісного
судового рішення;
2) виробити
вміння
правильно
формулювати предмет дослідження для
підготовки судового рішення;
3) виробити навички пошуку джерел,
їхнього аналізу та долучення до аргументів.
Мета судового рішення – це відповідь на
Тему варто розпочати із вправи
«мозкового штурму»: учасники питання: для чого Ви пишете рішення?
мають
сформулювати
мету
Мета судового рішення
судового рішення.
Перше, що потрібно пам’ятати, беручись за
написання судового рішення, - це про його мету.
Будь-яке судове рішення за наслідками
Після цієї вправи викладач
проводить бесіду із учасниками розгляду справи покликане внести юридичну
визначеність у спірні правовідносини – зокрема
щодо мети судового рішення.
надати захист правам чи інтересам сторони, якщо
їх порушила, не визнала або оспорила інша
сторона.
Водночас метою судового рішення є не лише
вирішення певного спору через надання сторонам
юридичної визначеності у їхніх правовідносинах,
але часто також установлення судової практики,
яка може попередити виникнення інших спорів та
Рекомендується
викладачам забезпечити суспільну гармонію.
використовувати
Посібник
з
Досягнення цієї двоєдиної мети неможливе без
написання
судових
рішень, високої якості судового рішення – воно має бути
доповнене й оновлене третє результатом справедливого процесу, правильної
видання, 2016 року. Посібник оцінки доказів і коректного застосування
можна знайти на диску.
принципів та норм права. Процес «народження»
судового рішення, а так само його зміст мають
переконувати обидві сторони (а особливо, ту
сторону, що програла справу!), як і все
суспільство, у тому, що правосуддя –
справедливий суд – відбулося.
Пам‘ятаючи про цю мету й слід починати
підготовку будь-якого судового рішення. Рішення,
яке не досягає цієї мети, може підірвати авторитет
правосуддя не лише в очах окремої сторони, а й в
очах суспільства.
Це не означає, що рішення має у будь-якому
разі
задовольняти
очікування
сторін
та
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суспільства. Та й часто це неможливо, адже у
сторін різні, навіть більше – протилежні
сподівання. А суспільство може очікувати від суду
рішення, сумнівне під кутом зору права, –
наприклад, якнайшвидше покарати звинувачену
людину за вчинення резонансного злочину, хоча
наданих суду доказів недостатньо для висновку
про її винуватість.
Завдання суду у таких умовах дуже складне –
переконати у тому, що рішення у справі є
справедливим. Тобто судове рішення має бути
орієнтованим на задоволення потреби
у
правосудді, утвердженні прав людини, а не на
реагування
на
швидкоплинні
очікування
конкретного результату.
Потрібно готувати судове рішення у такий
спосіб, щоб кожен, хто з ним ознайомиться, міг
сказати приблизно таке: «Так, можливо, це не те
рішення, на яке були сподівання спочатку. Але
немає сумніву, що це рішення справді
справедливе,
засноване
на
всебічній
та
неупередженій оцінці доказів і фактів, а також на
принципах і нормах права. Воно є добрим
орієнтиром для вибору правильної поведінки у
подібних випадках».
Це справжнє мистецтво – вплинути на
конкретні очікування сторін чи суспільства у тому
чи іншому варіанті вирішення справи, а коли
інтереси правосуддя цього вимагають, –
переконати у помилковості чи безпідставності цих
очікувань.
Таким чином, метою судового рішення є
досягнення юридичної визначеності у спірних
правовідносинах, яке переконує сторони і
суспільство у справедливості суду, утвердженні
ним прав людини, та запобігає стану
невизначеності в аналогічних ситуаціях.
Вправа для груп.
Надати групам 15 хв., щоб
побудувати схему (алгоритм), за
якою має діяти суддя для
прийняття рішення (вирішити
спір).

Готуватися до написання судового рішення
потрібно завчасно – ще до розгляду справи в
судовому засіданні. Змагальні документи, що є у
справі, починаючи від позову чи обвинувального
висновку і закінчуючи зустрічним позовом чи
запереченнями, дають можливість Вам визначити
предмет спору. Його складають вимоги сторін до
суду, що переважно є протилежними.

Викладач має спрямовувати
Ці вимоги можуть бути зумовлені різним
слухачів, щоб вони не втратили
логічний ланцюжок у побудові баченням обставин у справі (чи мала місце та чи
та подія в житті) і (або) юридичної оцінки цих
38

Практично-методичний посібник викладача «НАПИСАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ»
обставин (якими правовими нормами охоплюються
подія або їх сукупність і які наслідки ці норми
Представлення
роботи
в передбачають щодо прав і обов’язків сторін).
групах.
Після
цього
можна
Вирішуючи будь-яку справу, суддя діє за
зорієнтувати слухачів на зразок
алгоритму, розміщеного на стор такою схемою (алгоритмом):
148, який можна використати по
- Чітко зрозуміти позовні вимоги
завершенні вправи для порівняння,
- Визначити норми та принципи права, що
чи всі ланки враховані слухачами.
потенційно можуть бути застосовані у справі
- З»ясувати коло обставин (юридичних
фактів), що можуть мати юридичне значення
відповідно до норм та принципів права
- Зіставити
повідомлені
факти
із
нормами та принципами
- Визначити факти, що мають юридичне
значення і є спірними (предмет доказування)
- З»ясувати коло доказів, які необхідно
дослідити, щоб вирішити спір щодо фактів
- Встановити обставини у справі
- Зіставити встановлені обставини із
принципами та нормами права (юридична
кваліфікація)
- Вирішити спір.
алгоритму.

У судовій практиці, хоч і не так часто,
зустрічаються справи, у яких між сторонами немає
спору щодо обставин у справі, але є розходження у
їхній правовій оцінці. У таких справах діяльність
суду буде зведена до збору та аналізу правових
джерел та аргументів сторін, а у дослідженні
доказів відпаде необхідність.
Юридична кваліфікація, або аргумент – це
основа мотивувальної частини судового рішення.
Сила аргументу – це сила логіки та сила
мови.
Побудова аргументів для судового рішення
є тривалим процесом і потребує ґрунтовної
підготовчої роботи. Водночас цей процес є
творчим, і, безумовно, принесе насолоду, у
випадку
побудови
послідовної,
всебічно
гармонійної, змістовно завершеної конструкції
аргументу.
Будь-який аналіз та пошук аргументу
розпочинається
із
правильного
ФОРМУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ, яку необхідно
проаналізувати та вирішити шляхом побудови
аргументів.
Кожна
із
проблем
має
значущі
характеристики, які суд формулюватиме як ТЕЗИ,
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та досліджуватиме задля обґрунтовування чи
спростовування.
Для дослідження ТЕЗИ суддя повинен:
Визначити перелік ФАКТІВ або ОБСТАВИН
у справі, а також обставин, які потребують
з’ясування;
Визначити
процитувати їх;

НОРМУ

чи

ПРИНЦИП

та

ВИТЛУМАЧИТИ процитовану норму чи
принцип;
ОЦІНИТИ яким чином норма чи принцип
стосуються фактів або з’ясованих обставин у
конкретній справі;

Звернути увагу слухачів на
Висновок
№
11
(2008)
Консультативної
ради
європейських суддів до уваги
Комітету Міністрів Ради Європи
щодо якості судових рішень (стор
91), пункт 44.
Звернути увагу слухачів на
поради (на стор 128) щодо
дослідження правових норм.
Практична вправа (див стор
170-184). Напротязі 20 хв слухачі
мають:
1. Ознайомитися з поданими
документами
(адміністративний
позов,
лист
Голові
Вищої
кваліфікаційної комісії суддів
України,
заперечення
проти
адміністративного позову);
2. З»ясувати, які нормативноправові документи слід вивчити
для вирішення цієї справи;
3. Визначити, які твердження
сторін необхідно довести або
спростувати.
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Зробити
ВИСНОВОК
щодо
тези,
обґрунтовуючи або спростовуючи її на підставі
оцінки фактів та з’ясованих обставин.
«У
мотивуванні
повинні
міститися
посилання на відповідні положення конституції
або
відповідні
норми
національного,
європейського або міжнародного права. Там, де
це
доречно,
посилання
на
національну,
європейську або міжнародну судову практику, в
тому числі на практику судів інших країн, а
також посилання на юридичну літературу
можуть бути корисними, а в системі загального
права — необхідними».
При підготовці судового рішення судді
необхідно досліджувати норми Конституції
України, рішення Конституційного Суду України,
міжнародні
інструменти
(двосторонні
та
багатосторонні угоди, рішення міжнародних судів
тощо), закони України, підзаконні акти, судову
практику, довідкову та наукову літературу.
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ТЕМА 6. НАПИСАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ. ВСТУПНА І
ОПИСОВА ЧАСТИНИ.
Показати учасникам Слайд 13
– Чотири частини рішення або
постанови.

Частини рішення, постанови або ухвали
1. Вступна частина
2. Описова частина
3. Мотивувальна частина
4. Резолютивна частина
Кодекс
України

адміністративного

судочинства

Стаття 163. Зміст постанови
Показати учасникам Слайд 14
–
Кодекс
адміністративного
судочинства України, ст. 163.

1. Постанова складається з:
1) вступної частини із зазначенням:
 дати, часу та місця її прийняття;
 найменування адміністративного суду,
прізвищ та ініціалів судді (суддів) і секретаря
судового засідання;
 імен (найменувань) сторін та інших осіб,
які беруть участь у справі;
 предмета адміністративного позову;
2) описової частини із зазначенням:
 короткого змісту позовних вимог і позиції
відповідача;
 пояснень осіб, які беруть участь у справі;
 інших доказів, досліджених судом;
4) мотивувальної частини із зазначенням:
 встановлених
судом
обставин
із
посиланням на докази, а також мотивів
неврахування окремих доказів;
 мотивів, з яких суд виходив при прийнятті
постанови, і положення закону, яким він
керувався;
5) резолютивної частини із зазначенням:
 висновку
суду
про
задоволення
адміністративного позову або про відмову в його
задоволенні повністю чи частково;
 висновку суду по суті вимог;
 розподілу судових витрат;
 інших правових наслідків ухваленого
рішення;
 строку і порядку набрання постановою
законної сили та її оскарження;
 встановленого судом строку для подання
суб'єктом владних повноважень - відповідачем до
суду звіту про виконання постанови, якщо вона
вимагає вчинення певних дій (перебіг цього строку
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починається з дня набрання постановою законної
сили або після одержання її копії, якщо постанова
виконується негайно).
{Пункт 4 частини першої статті 163
доповнено абзацом сьомим згідно із Законом №
2453-VI від 07.07.2010}
Показати учасникам Слайд 15
–
Кодекс
адміністративного
судочинства України, ст. 165.

Стаття 165. Зміст ухвали
1. Ухвала, що викладається окремим
документом, складається з:
1) вступної частини із зазначенням:
 дати і місця її постановлення;
 найменування адміністративного суду,
прізвища та ініціалів судді (суддів);
 імен (найменувань) сторін та інших осіб, які
беруть участь у справі;
2) описової частини із зазначенням
 суті клопотання та імені (найменування)
особи, що його заявила, чи іншого питання, що
вирішується ухвалою;
4) мотивувальної частини із зазначенням
 мотивів, з яких суд дійшов до висновків, і
закону, яким керувався суд, постановляючи
ухвалу;
4) резолютивної частини із зазначенням:
 висновків суду;
 строку і порядку набрання ухвалою
законної сили та її оскарження.

Показати учасникам Слайд 16
–
Цивільний
процесуальний
кодекс України, ст. 210

2. В ухвалі, яку суд постановляє без виходу до
нарадчої кімнати, оголошуються висновок суду та
мотиви, з яких суд дійшов такого висновку.
Цивільний процесуальний кодекс України
Стаття 210. Зміст ухвали суду
1. Ухвала суду, що постановляється як
окремий документ, складається з:
1) вступної частини із зазначенням:
 часу і місця її постановлення;
 прізвища та ініціалів судді (суддів - при
колегіальному розгляді);
 прізвища та ініціалів секретаря судового
засідання;
 імен (найменувань) сторін та інших осіб, які
брали участь у справі;
 предмета позовних вимог;
2) описової частини із зазначенням суті
питання, що вирішується ухвалою;
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3) мотивувальної частини із зазначенням
мотивів, з яких суд дійшов висновків, і закону,
яким керувався суд, постановляючи ухвалу;
4) резолютивної частини із зазначенням:
 висновку суду;
 строку і порядку набрання ухвалою
законної сили та її оскарження.
2. Ухвала, яка постановляється судом не
виходячи до нарадчої кімнати, повинна містити
відомості, визначені пунктами 3, 4 частини першої
цієї статті.
3. Якщо ухвала має силу виконавчого
документа і підлягає виконанню за правилами,
встановленими для виконання судових рішень,
така ухвала оформлюється з урахуванням вимог,
встановлених Законом України "Про виконавче
провадження".
4. Ухвала, постановлена відповідно до статей
389 6 та 389 11 цього Кодексу, повинна відповідати
вимогам, що містяться у зазначених статтях.
{Статтю
210
доповнено
частиною
четвертою згідно із Законом № 2979-VI від
Показати
Слайд
17
–
03.02.2011}
Цивільний процесуальний кодекс
України, ст.215
Стаття 215. Зміст рішення суду
1. Рішення суду складається з:
1) вступної частини із зазначенням:
 часу та місця його ухвалення;
 найменування суду, що ухвалив рішення;
 прізвищ та ініціалів судді (суддів - при
колегіальному розгляді);
 прізвища та ініціалів секретаря судового
засідання;
 імен (найменувань) сторін та інших осіб, які
брали участь у справі;
 предмета позовних вимог;
-

-

2) описової частини із зазначенням:
 узагальненого викладу позиції відповідача;
 пояснень осіб, які беруть участь у справі;
 інших доказів, досліджених судом;
3) мотивувальної частини із зазначенням:
 встановлених судом обставин і визначених
відповідно до них правовідносин;
 мотивів, з яких суд вважає встановленою
наявність
або
відсутність
фактів,
якими
обґрунтовувалися вимоги чи заперечення, бере до
уваги або відхиляє докази, застосовує зазначені в
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рішенні нормативно-правові акти;
 чи були порушені, не визнані або оспорені
права, свободи чи інтереси, за захистом яких особа
звернулася до суду, а якщо були, то ким;
 назви, статті, її частини, абзацу, пункту,
підпункту закону, на підставі якого вирішено
справу, а також процесуального закону, яким суд
керувався;
4) резолютивної частини із зазначенням:
 висновку суду про задоволення позову або
відмову в позові повністю чи частково;
 висновку суду по суті позовних вимог;
Зразок вступної і описової
 розподілу судових витрат;
частини на стор 130.
 строку і порядку набрання рішенням суду
законної сили та його оскарження.
Запропонувати
учасникам
швидко прочитати його.
Вступна частина
Лектор
повинен
пояснити
подібність
вступної
частини
рішення
та
ухвали
як
в
Цивільному
процесуальному
кодексі,
так
і
в
Кодексі
адміністративного
судочинства
України.

Лектор повинен пояснити, яким
чином вступна частина знайомить
читача з основною інформацією,
необхідною
для
того,
щоб
зрозуміти подальший текст.

Вступна частина кінцевого судового рішення
містить основні його реквізити, за якими його
можна легко ідентифікувати.
У вступній частині має бути зазначено:
 дату
(число,
місяць,
рік),
а
в
адміністративних справах також – час ухвалення
судового рішення (година і хвилина), оскільки це
має значення у разі негайного виконання
постанови;
 місце ухвалення судового рішення (назва
населеного пункту, де знаходиться суд);
 точне найменування суду відповідно до
Указу Президента України про його утворення;
 прізвища та ініціали професійного судді,
якщо справу розглядав суддя одноособово,
професійних суддів (або також і народних
засідателів), якщо справу розглядала колегія
суддів, і секретаря судового засідання.

Лектор повинен пояснити, що
Уникайте використання формули «суд … при
дата, час та місце, а також
секретарі судового засідання», оскільки суд не діє
спеціалізація суду, імена суддів та
при секретарі, а швидше навпаки – секретар при
секретаря можуть вказуватись як
суді. Оскільки секретар судового засідання є
окремі речення.
учасником судового засідання, то краще зазначати:
«суд … за участю секретаря судового засідання».
Під іменами (найменуваннями)
сторін маються на увазі як
фактичні імена (найменування)
сторін, так і їхній процесуальний
статус у справі.
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Далі у вступній частині судового рішення суд
повинен вказати прізвища, імена, по батькові
фізичних осіб (при потребі – із зазначенням посади
посадової
чи
службової
особи),
повне
найменування юридичних осіб чи органу, які є
сторонами, третіми особами, їх представниками із
зазначенням їхнього процесуального статусу.
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Викладач повинен пояснити,
що читачеві простіше зрозуміти
виклад, який має бути наведено в
описовій частині, якщо в ньому
використовуватимуться
імена
(найменування),
а
не
процесуальний статус сторін.

Також у вступній частині суд зазначає предмет
вимог позивача (заявника) – зазвичай в
узагальненому вигляді, а в господарських справах
– і ціну позову.
Прізвище та ініціали секретаря судового
засідання не зазначаються у разі розгляду
адміністративної
справи
у
письмовому
провадженні, оскільки в цьому випадку судове
засідання не проводиться.

Викладач повинен пояснити,
що імена (найменування) сторін та
Описова частина.
предмет
позову
(адміністративного позову) можна
В описовій частині судового рішення
вказати в одному реченні, в якому узагальнено викладається позиція осіб, які беруть
участь у справі (сторін, третіх осіб, їхніх
для читача наведено опис позову.
представників), і основний зміст доказів,
досліджених судом. Тут суд не має права давати
своїх оцінок ні позиції осіб, які беруть участь у
Викладач має зазначити, що
справі, ні доказам. Для вироку у кримінальній
пояснення позову не повинно бути
справі закон описової частини не передбачає.
надто детальним. У ньому позов
Пропонуємо для зручності сприйняття викладу
має бути описано в дуже
описової частини використовувати заголовки.
загальних рисах. Деталі слід
Наприклад, можна використати таку схему викладу
наводити
в
описовій
та
описової частини судового рішення:
мотивувальній частинах.
«Позиція позивача
1. Тоді-то позивач звернувся до суду з
позовом, у якому просив те-то.
2. Позов обґрунтовано такими-то обставинами.
3. На підтвердження цих обставин позивач
надав такі-то докази.
Позиція відповідача
4. Відповідач позов не визнав і тоді-то подав
заперечення проти позову.
5. Відповідач, заперечуючи проти позову,
посилається на такі-то обставини.
6. На підтвердження цих обставин відповідач
надав такі-то докази».
За потреби описову частину може бути
доповнено викладом позиції третьої особи.
Необхідно наголосити, що виклад позицій
осіб, які беруть участь у справі, потребує певного
узагальнення. Критерієм рівня деталізації може
бути такий принцип: опис має давати достатнє
уявлення про зміст спору, а також містити усі
важливі, доречні і вирішальні аргументи сторін.
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ТЕМА 7. НАПИСАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ. МОТИВУВАЛЬНА
ЧАСТИНА.
Міні-лекція
У зв’язку з тим, що під час мінілекції буде посилання на Висновок
№ 11 (2008) Консультативної
ради європейських суддів (КРЄС)
до уваги Комітету Міністрів Ради
Європи щодо якості судових
рішень,
потрібно
нагадати
слухачам, що у їх матеріалах є
текст цього Висновку на стор 91.

Мотивувальна частина
До мотивувальної частини буде найбільш
прискіплива
увага,
тому
виписувати
її
найскладніше. Консультативна рада європейських
суддів наголошує:
«Якість судового рішення залежить головним
чином від якості його обґрунтування. Належне
обґрунтування є імперативом, яким не можна
нехтувати в інтересах швидкості розгляду.

Виклад підстав прийняття рішення не лише
полегшує розуміння та сприяє визнанню
сторонами суті рішення, але, насамперед, є
гарантією проти свавілля. По-перше, це зобов’язує
суддю дати відповідь на аргументи сторін та
вказати на доводи, що лежать в основі рішення й
забезпечують його правомірність; по-друге, це дає
Наприклад: п. 34-37, 42, 43, 44- можливість суспільству зрозуміти, яким чином
48, 38-41 Висновку.
функціонує судова система…
Під час міні-лекції викладач
може сам цитувати норми
Висновку або ж просити слухачів,
щоб вони цитували. Таким чином
слухачі будуть активними.

Підстави прийняття рішення повинні бути
узгодженими,
чіткими,
недвозначними
й
несуперечливими.
Вони
повинні
давати
можливість читачеві прослідкувати логіку
міркувань, які привели суддю до ухваленого ним
рішення» (п. 34-37 Висновку щодо якості судових
рішень).
Зазвичай мотивувальна частина складається з
двох частин:
1) встановлені судом обставини (факти);
2)
юридична
кваліфікація
встановлених
обставин (право).
Про це говорить
європейських суддів:

і

Консультативна

рада

«Щодо змісту, то судове рішення повинно
містити дослідження фактів та питань права,
що лежать в основі спору» (пункт 42 Висновку
щодо якості судових рішень).
Щодо першої частини Консультативна рада
європейських суддів має такі рекомендації:
Індивідуальна робота (30 хв).

«При дослідженні фактів у справі судді,
можливо, доведеться розглянути заперечення
Слухачі мають ознайомитися із стосовно доказів, особливо щодо їх прийнятності.
поданим на сторінці 166 (Завдання Суддя
має
також
вирішити,
наскільки
1 до Теми 7) рішенням суду, переконливими є докази щодо фактів, які ймовірно
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звернути увагу на виділений стосуються предмета спору» (пункт 43 Висновку
фрагмент, у якому суд обґрунтовує щодо якості судових рішень).
необхідність мотивування судових
Таким чином, спочатку у мотивувальній частині
рішень.
судового рішення суд наводить встановлені ним
обставини у справі, що необхідні для її вирішення,
Обговорення. Чи погоджуються із посиланням на докази, за якими ці обставини
слухачі із позицією суду? Чому?
було встановлено, а також мають бути зазначені
мотиви, з яких суд не врахував окремих доказів, з
посиланням на неналежність, недопустимість,
недостовірність, непереконливість тощо та з
необхідними
поясненнями.
Тобто
тут
відображаються результати оцінки судом доказів.
Після цього суд має дати аналіз цих обставин
під кутом зору права. Ось як про це сказано у
зазначеному Висновку Консультативної ради
європейських суддів:
Робота у групах (40 хв).
1)
Слухачі
мають
ознайомитися із поданим на
сторінці 170 (Завдання 2 до
Теми
7)
рішенням
Європейського суду з прав
людини, звернути увагу на
виділений фрагмент, у якому
Суд обґрунтовує необхідність
мотивування судових рішень.

«Дослідження питань права пов’язане із
застосуванням
правил
національного,
європейського та міжнародного права. В
обґрунтуванні повинні міститися посилання на
відповідні положення конституції або відповідні
норми
національного,
європейського
або
міжнародного права. Там, де це доречно,
посилання на національну, європейську або
міжнародну судову практику, в тому числі на
практику судів інших країн, а також посилання на
юридичну літературу можуть бути корисними, а
в системі загального права — необхідними.

У багатьох випадках дослідження питань
Обговорення. Яким чином Суд права тягне за собою тлумачення юридичних
пов’язує це із правом на норм.
справедливий суд?
Визнаючи повноваження судді тлумачити закон
слід пам’ятати також і про обов’язок судді
2)
Слухачі
мають сприяти юридичній визначеності. Адже юридична
також звернути увагу на визначеність гарантує передбачуваність змісту
виділений фрагмент, у якому та застосування юридичних норм, сприяючи тим
забезпеченню
високоякісної
судової
Суд тлумачить поняття права самим
на мирне володіння своїм системи.
майном.
Пам’ятаючи
про
цю
мету
судді
застосовуватимуть
принципи
тлумачення,
Обговорення. Чи відповідає прийняті як у національному, так і в
таке тлумачення розумінню статті міжнародному
праві.
…
У
країнах
41 Конституції України? Чому? континентального права їхнім орієнтиром буде
Який метод (методи) тлумачення судова практика, особливо практика найвищих
застосував суд?
судів, завданням яких є забезпечення єдиної судової
практики» (п. 44-48).
При цьому слід уникати простого цитування
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законодавства.
Венеціанська комісія в одному зі своїх
висновків вказала: «Не достатньо лише цитувати
законодавчі положення, а потім приймати
рішення. Суддя повинен послідовно поєднувати
закон з фактами у справі і наводити чіткі
аргументи, яким чином було вирішено справу у
конкретному випадку. Якщо цього не робити, це
буде очевидним порушенням права на справедливий
суд, яке гарантує стаття 6 Європейської
конвенції з прав людини». Ця порада мала би бути
цінним дороговказом при вирішенні будь-якої
справи.
Таким чином, даючи юридичну кваліфікацію
встановленим обставинам, суд робить висновок
про те, як врегульовані відповідні правовідносини,
які порушення і ким були допущені і які наслідки
це за собою тягне та обґрунтовує вибір способу
захисту у справі, якщо вимоги належить
задовольнити.
При
цьому
суд
повинен
вмотивувати вибір положень законів (норм права),
якими він керувався, зокрема пояснити, як він
долає неповноту законодавства, неясність чи
суперечність, якщо такі є. А якщо хтось із осіб, які
беруть участь у справі, посилався на положення
законів (норми права), але суд їх не застосував,
тоді суд повинен навести мотиви такого
незастосування. Тож кожен доречний і важливий
аргумент осіб, які беруть участь у справі
(особливо, тієї сторони, яка програла справу) має
бути проаналізований і одержати відповідь.
Обидві
складові
мотивувальної
частини
судового рішення доцільно виділяти заголовками:
«Встановлені судом обставини
7. …
8. …
Оцінка суду
9. …
10. …»
Якщо суд розглядає декілька епізодів
одночасно, то структура мотивувальної частини
може мати такий вигляд:
«Щодо таких-то подій
7. Встановлені судом обставини
7.1. …
7.2. …
8. Оцінка суду
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8.1. …
8.2. …
Щодо наступних подій
9. Встановлені судом обставини
9.1. …
9.2. …
10. Оцінка суду
10.1. …
10.2. …»
Якщо суд розглядає декілька вимог, які
випливають з одних і тих самих обставин, то
можна запропонувати таку структуру:
«Встановлені судом обставини
7. …
8. …
Оцінка суду
9. Щодо вимоги про…
9.1. …
9.2. …
10. Щодо вимоги про…
10.1. …
10.2. …»
Структурування судового рішення шляхом
викладення заголовків і виділення пунктів дає
можливість забезпечити логічну послідовність
викладу матеріалу, а також забезпечує легку
навігацію по судовому рішенню, спрощує
посилання на нього, наприклад, у разі необхідності
навести цитату з нього. Саме у такий спосіб
викладає свої рішення Європейський суд з прав
людини. Навіть Конституційний Суд України
використовує пункти у викладі своїх рішень.
Також доцільно враховувати такі рекомендації
Консультативної ради європейських суддів:
«У викладі підстав для прийняття рішення
необхідно дати відповідь на аргументи сторін,
тобто на кожен окремий пункт вимог та на
аргументи захисту. Це важливий запобіжник,
оскільки
він
дає
можливість
сторонам
переконатися у тому, що їхні доводи були
досліджені, а, отже, суддя взяв їх до уваги.
Обґрунтування не повинно містити жодних
образливих або критичних зауважень щодо
сторін.
Хоча судді й мають можливість, а інколи й
зобов’язані, учиняти деякі дії з власної ініціативи,
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вони повинні давати відповідь лише на доречні
доводи, здатні вплинути на вирішення спору.
Виклад підстав для прийняття рішення не
повинен неодмінно бути довгим, оскільки
необхідно знайти належний баланс між
стислістю та правильним розумінням ухваленого
рішення.
Обов’язок судів наводити підстави для своїх
рішень не означає необхідності відповідати на
кожен аргумент захисту на підтримку кожної
підстави захисту. Обсяг цього обов’язку може
змінюватися залежно від характеру рішення.
Згідно з практикою Європейського суду з прав
людини очікуваний обсяг обґрунтування залежить
від різних доводів, що їх може наводити кожна зі
сторін, а також від різних правових положень,
звичаїв та доктринальних принципів, а, крім того,
ще й від різних практик підготовки та
представлення рішень у різних країнах. З тим, щоб
дотриматися принципу справедливого суду,
обґрунтування рішення повинно засвідчити, що
суддя справді дослідив усі основні питання,
винесені на його розгляд» (п. 38-41 Висновку щодо
якості судових рішень).
Висновки у судовому рішенні повинні прямо
випливати із аргументації, а також бути чіткими,
тобто не допускати неоднозначного трактування.
Вправа «мозкового штурму»
(15 хв.).

Для довідки.
Методи тлумачення:

Запросити
слухачів  лінгвістичне, або текстуальне тлумачення
(Тлумачення термінів та понять. Тлумачення
перерахувати методи тлумачення
імперативу
та
дискреції
у
нормах.
юридичних норм.
Формулювання позитивного обов’язку на основі
Записати їх на фліп-чарті.
закріпленого права і навпаки);
 логічне тлумачення (Закони логіки. Висновок
від протилежного. Тлумачення переліків та
стандартних
висловів
«у
порядку,
встановленому законом», «крім випадків,
визначених законом», тощо);
Робота у групах (40 хв).

 динамічне
тлумачення
(з
урахуванням
історичного або соціального контексту);

Слухачі мають ознайомитися із
поданим на сторінці 185 (Завдання  тлумачення з урахування мети прийняття
3 до Теми 7) рішенням суду,
юридичного акта (цільове тлумачення).
звернути увагу на виділений
(Вміння сприймати закон як ціле. Розуміння
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фрагмент, у якому суд тлумачить:
доктрини для тлумачення мети закону, його
поняття «вжиття заходів» та
преамбули, загальних положень та принципів);
перелік підстав «припинення права
на користування…».
 системне тлумачення (Вміння тлумачити
сукупно усі нормативні акти (норми), які
Обговорення. Чи погоджуються
стосуються
одного
предмету.
Вміння
слухачі із позицією суду? Чому?
тлумачити норми-принципи при застосуванні
спеціальних норм).
Який метод (методи) тлумачення
застосував суд?
Робота у групах (40 хв).
Слухачі мають ознайомитися із
поданим на сторінці 192 (Завдання
4 до Теми 7) рішенням суду,
звернути увагу на виділений
фрагмент, у якому суд тлумачить
повноваження органу державної
влади.
Обговорення. Чи погоджуються
слухачі із позицією суду? Чому?
Який метод (методи) тлумачення
застосував суд?
Індивідуальна робота (40 хв.).
Слухачі мають проаналізувати два
судові рішення на сторінках 199 та
211 (Завдання 5 до Теми 7).
Обговорення. Чи є між ними
суперечності?
Які
методи
тлумачення застосували суди?
Обґрунтуйте.

ТЕМА 8. НАПИСАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ. РЕЗОЛЮТИВНА
ЧАСТИНА.
Міні – лекція.

Резолютивна частина
У
резолютивній
частині
знаходить
відображення присуд суду – тобто відповідь суду
на кожну вимогу ініціатора процесу.
Спочатку суд викладає свій висновок про
задоволення вимог повністю чи частково або про
відмову в їх задоволенні.
У разі задоволення позову суд викладає свій
висновок по суті кожної вимоги в обсязі, в якому їх
було задоволено, шляхом зазначення відповідного
способу захисту.
Вимога про повноту судового рішення означає
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те, що суд повинен дати вичерпну відповідь на
кожне передане на його вирішення правове
питання – вимогу позову чи іншої заяви, скарги,
клопотання.
Ось такі вимоги формулює до присуду суду
Консультативна рада європейських суддів:
«Будь-який припис, що міститься в судовому
рішенні або виданий на його підставі, повинен
бути викладений чіткою й недвозначною мовою
так, щоб його можна було ввести в дію або, коли
йдеться про припис зробити або сплатити щось
чи навпаки, виконати.

У зв’язку з тим, що під час
міні-лекції буде посилання на
Висновок
№
11
(2008)
Консультативної
ради
європейських суддів (КРЄС) до
уваги Комітету Міністрів Ради
Європи щодо якості судових
рішень,
потрібно
нагадати
слухачам, що у їх матеріалах є
текст цього Висновку на стор 89.
Під час міні-лекції викладач
може сам цитувати норми
Висновку або ж просити слухачів,
щоб вони цитували. Таким чином
слухачі будуть активними.

Відповідно, такий припис повинен мати такі
основні характеристики:
(і) Перш за все, він повинен, коли це доречно,
бути сформульований таким чином, щоб його
можна було втілити в життя: це означає, що
рішення повинно містити резолютивну частину, в
якій було б чітко, без будь-якої можливості
невизначеності або непорозуміння, викладено
покарання, обов’язки чи приписи, ухвалені судом.
Нечітке рішення, яке можна тлумачити порізному, підриває ефективність та надійність
судового процесу.
(іі) Припис також повинен бути таким, щоб
його можна було ввести в дію в рамках відповідної
системи виконання: це шлях до його ефективного
виконання…» (пункти 53, 55 Висновку щодо якості
судових рішень).
У резолютивній частині судового рішення суд
також наводить свій висновок про розподіл
судових витрат між сторонами відповідно до
задоволених чи незадоволених судом вимог.
При потребі суд наводить інші правові наслідки
ухваленого рішення, – наприклад, висновок про
негайне виконання судового рішення, якщо для
цього є підстави, або у разі відмови у задоволенні
позову – висновок про те, що після набрання
судовим рішенням законної сили вжиті заходи
забезпечення позову припиняються, тощо.
Наприкінці резолютивної частини судового
рішення суд обов’язково повинен зазначити строк і
порядок набрання судовим рішенням законної
сили та його оскарження. Зазвичай для цього
використовують таку формулу:
«Постанова набирає законної сили після
закінчення 10-денного строку з дня проголошення
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постанови, якщо протягом цього часу не буде
подано апеляційної скарги.
У разі подання апеляційної скарги постанова,
якщо її не скасовано, набирає законної сили після
закінчення апеляційного розгляду справи.
Постанова може
бути оскаржена
в
апеляційному
порядку
до
<такого-то>
апеляційного суду через суд першої інстанції
шляхом подання в 10-денний строк з дня
проголошення постанови апеляційної скарги разом
з її копіями відповідно до кількості осіб, які беруть
участь у справі».
Ця формула може дещо відрізнятися залежно
від категорії справи.
Індивідуальна робота (30 хв.).
Витяги.
Надати слухачам два витяги з
1) Постанова набирає законної сили відповідно
резолютивної частини постанови,
до
статті 254 Кодексу адміністративного
попросити проаналізуйте витяг під
судочинства України та може бути оскаржена до
кутом зору сторони.
суду апеляційної інстанції за правилами,
встановленими
статтями
185-187
Кодексу
Обговорення.
адміністративного
судочинства
України.
Який з витягів найкраще
інформує сторону? Висловіть
пропозиції щодо вдосконалення
2) Постанова може бути оскаржена в
цієї частини .
Харківський апеляційний адміністративний суд
Витяги
можна
завчасно через Харківський окружний адміністративний суд
роздрукувати або вивести їх на шляхом подачі апеляційної скарги в десятиденний
строк з дня її проголошення, копія апеляційної
екран.
скарги одночасно надсилається особою, яка її
подає, до суду апеляційної інстанції. У разі
застосування судом частини третьої статті 160
цього Кодексу, а також прийняття постанови у
письмовому провадженні апеляційна скарга
Рекомендується
викладачам подається протягом десяти днів з дня отримання
використовувати
Посібник
з копії постанови.
написання
судових
рішень,
Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках
доповнене й оновлене третє та порядку, передбачених частиною четвертою
видання, 2016 року. Посібник статті 167 цього Кодексу, було повідомлено про
можна знайти на диску.
можливість отримання копії постанови суду
безпосередньо в суді, то десятиденний строк на
апеляційне
оскарження
постанови
суду
обчислюється з наступного дня після закінчення
п'ятиденного строку з моменту отримання
суб'єктом владних повноважень повідомлення про
можливість отримання копії постанови суду.
Постанова набирає законної сили після
закінчення строку подання апеляційної скарги. У
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разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її
не скасовано, набирає законної сили після
закінчення апеляційного розгляду справи.
3) Згідно ст.ст. 185-186 КАС України сторони
та інші особи, які беруть участь у справі мають
право оскаржити в апеляційному порядку
постанову повністю або частково. Скарга про
апеляційне оскарження подається протягом 10 днів
з дня проголошення. Скарга подається до
апеляційного суду через суд першої інстанції.
Згідно ст. 254 КАС України постанова, якщо
інше не встановлено КАС України, набирає
законної сили після закінчення строку подання
заяви про апеляційне оскарження, якщо таку заяву
не було подано.
При виконанні завдання викладач має
зосередити увагу слухачів на тому, що справа і
Слухачі мають на підставі нормативна база використовується станом на 2013
матеріалів справи, а також витягів рік.
із нормативно-правових актів
поданих на сторінках 170 - 184
підготувати проект постанови,
використовуючи опановані методи
тлумачення для обґрунтування
своєї позиції.
Індивідуальна робота (60 хв.).

Викладач на свій розсуд може
надати слухачам фабулу справи
для виконання цього завдання.

ІІІ. ВИСНОВКИ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ.
Звернути увагу учасників до цілей Дати стислий огляд цілей програми.
програми, зазначених у Розділі ІІ
Частини 4 на стор 57 матеріалів.
Показати слайд 18.
Звернути увагу учасників до фліпчарта або дошки, на яких ведучі
записали цілі, заявлені учасниками на
першому
занятті.
Запропонувати
кожному
учасникові
пригадати
заявлену ним ціль. Далі за допомогою
підняття
рук
з’ясувати,
скільки
учасників досягли своєї мети, а скільки
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– ні.
Звернути увагу учасників до форми Підсумувати принципи, пов’язані з кожним
Оцінки навчання у Частині 6 (стор 248 із основних елементів тренінгу
- 252). Запропонувати учасникам
заповнити цю форму.
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Вступ.
Ці матеріали слід роздати учасникам, що надасть останнім змогу повніше осягнути зміст
теми, підвищить ефективність вивчення програми і забезпечить учасників довідковою
інформацією, яку вони використовуватимуть згодом, після закінчення програми.
Матеріали мають бути представлені у папках; кожен учасник одержить одну таку папку.
Матеріали потрібно розділити й пронумерувати відповідно до номера теми, вказаного в
порядку денному навчання.
Порядок розміщення матеріалів у цьому навчально-методичному посібнику відповідає
порядку представлення тем у тридцятигодинному розкладі навчання в Частині 2 та в
конспекті занять у Частині 3. Тут наведено різні види матеріалів, у тому числі описи
змістовної частини тем, форми, перевірні листи та уривки з інших публікацій. Матеріали
не мають на меті надання енциклопедичного обсягу знань. Натомість вони призначені
головним чином для використання під час програми і покликані допомогти учасникам
досягти цілей навчання. Крім того, деякі з матеріалів стануть учасникам у нагоді в якості
довідкової інформації вже після закінчення програми.
Викладачі мають критично оцінити застосовувані при висвітленні тем матеріали задовго
до початку викладання програми. Адже цілком можливо, що доведеться оновити
матеріали чи захочеться модифікувати їх з урахуванням власного стилю викладання та
потреб учасників.
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І. ФОРМА ІНТЕРВ»Ю
Ім’я
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______
Нинішня посада
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______
Рівень обізнаності щодо написання судових рішень.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______
Захоплення
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______
Очікування від курсу
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______

ІІ. ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ.
За результатами навчання кандидат на посаду судді (суддя):

вмітиме бачити і враховувати загальні та індивідуальні потреби і
очікування ключових адресатів судового рішення;

розвине навички щодо аналізу текстів судових рішень під кутом зору
критеріїв якості;

вмітиме правильно формулювати питання, на які має дати відповідь
судове рішення;

вмітиме правильно структурувати судове рішення

вмітиме виявляти і виправляти типові стилістичні і мовні помилки у
проекті рішення;

удосконалить навички пошуку джерел інформації та їх оцінки;

вмітиме правильно та повно викладати позиції сторін у справі, а також
факти і обставини, встановлені судом на підставі доказів;
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вмітиме мотивувати судове рішення шляхом застосування різних
методів тлумачення юридичних норм;

вмітиме аналізувати, оцінювати аргументи сторін, а також логічно
будувати свої аргументи.
ІІІ. НОРМАТИВНА БАЗА.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2222-IV від 08.12.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.44
№ 2952-VI від 01.02.2011, ВВР, 2011, № 10, ст.68
№ 586-VII від 19.09.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.142
№ 742-VII від 21.02.2014, ВВР, 2014, № 11, ст.143}
{Закон України № 2222-IV від 08.12.2004 визнано таким, що не відповідає
Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду
України № 20-рп/2010 від 30.09.2010 у зв’язку з порушенням конституційної процедури
його розгляду та прийняття}
{Положення Конституції України, прийнятої на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України №
2222-IV від 08.12.2004, № 2952-VI від 01.02.2011, № 586-VII від 19.09.2013, визнано
такими, що є чинними на території України Постановою Верховної Ради України № 750VII від 22.02.2014}
{Офіційне тлумачення до Конституції див. в Рішеннях Конституційного
Суду
№ 1-зп від 13.05.97
№ 4-зп від 03.10.97
№ 6-зп від 25.11.97
…
№ 4-рп/2013 від 12.06.2013
№ 5-рп/2014 від 15.05.2014}
Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх
національностей,
виражаючи суверенну волю народу,
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спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі
здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення,
дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя,
піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України,
прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу,
усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми,
нинішнім та прийдешніми поколіннями,
керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року,
схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням,
приймає цю Конституцію - Основний Закон України.
Розділ VIII ПРАВОСУДДЯ
Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування
функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими
особами не допускаються.
Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.
{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 124 див. в Рішеннях
Конституційного Суду № 9-зп від 25.12.97, № 8-рп/2002 від 07.05.2002, № 15-рп/2002 від
09.07.2002, № 3-рп/2012 від 25.01.2012}
Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної
юрисдикції.
{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 124 див. в Рішенні
Конституційного Суду № 8-рп/2002 від 07.05.2002}
Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних
засідателів і присяжних.
Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до
виконання на всій території України.
Стаття 125. Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за
принципами територіальності і спеціалізації.
Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний
Суд України.
{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 125 див. в Рішенні
Конституційного Суду № 8-рп/2010 від 11.03.2010}
Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди.
{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 125 див. в Рішенні
Конституційного Суду № 8-рп/2010 від 11.03.2010}
Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди.
Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.
Стаття 126. Незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і
законами України.
{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 126 див. в Рішенні
Конституційного Суду № 19-рп/2004 від 01.12.2004}
Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється.
{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 126 див. в Рішенні
Конституційного Суду № 19-рп/2004 від 01.12.2004}
Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи
заарештований до винесення обвинувального вироку судом.
Судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конституційного Суду України
та суддів, які призначаються на посаду судді вперше.
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Суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі:
1) закінчення строку, на який його обрано чи призначено;
2) досягнення суддею шістдесяти п'яти років;
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
4) порушення суддею вимог щодо несумісності;
5) порушення суддею присяги;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
7) припинення його громадянства;
8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним
бажанням.
Повноваження судді припиняються у разі його смерті.
Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей.
Стаття 127. Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом
випадках, народні засідателі і присяжні.
Професійні судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, брати
участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будьякі інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової,
викладацької та творчої.
На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів
громадянин України, не молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і
стаж роботи у галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять
років та володіє державною мовою.
{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 127 див. в Рішенні
Конституційного Суду № 4-рп/2013 від 12.06.2013}
Суддями спеціалізованих судів можуть бути особи, які мають фахову підготовку з
питань юрисдикції цих судів. Ці судді відправляють правосуддя лише у складі колегій
суддів.
Додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу, віку та їх
професійного рівня встановлюються законом.
Захист професійних інтересів суддів здійснюється в порядку, встановленому
законом.
Стаття 128. Перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять
років здійснюється Президентом України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного
Суду України, обираються Верховною Радою України безстроково, в порядку,
встановленому законом.
Голова Верховного Суду України обирається на посаду та звільняється з посади
шляхом таємного голосування Пленумом Верховного Суду України в порядку,
встановленому законом.
Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише
закону.
{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 129 див. в Рішенні
Конституційного Суду № 3-рп/2012 від 25.01.2012}
Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом
присяжних.
Основними засадами судочинства є:
1) законність;
2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;
3) забезпечення доведеності вини;
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4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні
перед судом їх переконливості;
5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;
6) забезпечення обвинуваченому права на захист;
7) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;
{Офіційне тлумачення положення пункту 7 частини третьої статті 129 див.
в Рішенні Конституційного Суду № 16-рп/2011 від 08.12.2011}
8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім
випадків, встановлених законом;
{Офіційне тлумачення положення пункту 8 частини третьої статті 129 див. в
Рішеннях Конституційного Суду № 11-рп/2007 від 11.12.2007, № 8-рп/2010 від 11.03.2010}
9) обов'язковість рішень суду.
Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства в судах окремих
судових юрисдикцій.
За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної
відповідальності.
Стаття 130. Держава забезпечує фінансування та належні умови для
функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо
визначаються видатки на утримання судів.
{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 130 див. в Рішенні
Конституційного Суду № 7-рп/2010 від 11.03.2010}
Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське
самоврядування.
Стаття 131. В Україні діє Вища рада юстиції, до відання якої належить:
1) внесення подання про призначення суддів на посади або про звільнення їх з
посад;
{Офіційне тлумачення пункту 1 частини першої статті 131 див. в Рішенні
Конституційного Суду № 14-рп/2001 від 16.10.2001}
2) прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо
несумісності;
3) здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду
України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про
притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а
також прокурорів.
Вища рада юстиції складається з двадцяти членів. Верховна Рада України,
Президент України, з'їзд суддів України, з'їзд адвокатів України, з'їзд представників
юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначають до Вищої ради
юстиції по три члени, а всеукраїнська конференція працівників прокуратури - двох членів
Вищої ради юстиції.
До складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова Верховного Суду
України, Міністр юстиції України, Генеральний прокурор України.
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КОНВЕНЦІЯ
про захист прав людини і основоположних свобод
(Зі змінами та доповненнями, внесеними
Протоколом № 11 від 11 травня 1994 року,
Протоколом № 14 від 13 травня 2004 року)
{Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів:
Перший протокол від 20.03.52
Протокол № 2 від 06.05.63
Протокол № 4 від 16.09.63
Протокол № 6 від 28.04.83
Протокол № 7 від 22.11.84
Протокол № 9 від 06.11.90
Протокол № 10 від 25.03.92
Протокол № 11 від 11.05.94
Протокол № 12 від 04.11.2000
Протокол № 13 від 03.05.2002
Протокол № 14 від 13.05.2004
Протокол № 14-bis від 27.05.2009}
{Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97}
Дата підписання:
Дата ратифікації Україною:
Дата набрання чинності для України:

04.11.1950
17.07.1997
11.09.1997
Офіційний переклад
Уряди держав – членів Ради Європи, які підписали цю Конвенцію,
беручи до уваги Загальну декларацію прав людини, проголошену Генеральною
Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 10 грудня 1948 року,
беручи до уваги те, що ця Декларація має на меті забезпечити загальне та ефективне
визнання і додержання проголошених у ній прав,
беручи до уваги те, що метою Ради Європи є досягнення тіснішого єднання між її
членами і що одним із засобів досягнення цієї мети є забезпечення і розвиток прав людини
та основоположних свобод,
знову підтверджуючи свою глибоку віру в ті основоположні свободи, які становлять
підвалини справедливості та миру в усьому світі і які найкращим чином забезпечуються, з
одного боку, завдяки дієвій політичній демократії, а з іншого боку, завдяки спільному
розумінню і додержанню прав людини, від яких вони залежать,
сповнені рішучості, як уряди європейських держав, що є однодумцями і мають
спільну спадщину політичних традицій, ідеалів, свободи і верховенства права, зробити
перші кроки для забезпечення колективного гарантування певних прав, проголошених
у Загальній декларації, домовилися про таке:
Стаття 1. Зобов'язання поважати права людини
Високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою
юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі I цієї Конвенції.

62

Практично-методичний посібник викладача «НАПИСАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ»

Розділ I. Права і свободи
Стаття 2. Право на життя
1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути умисно
позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного вироку суду, винесеного після
визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання.
2. Позбавлення життя не розглядається як таке, що вчинене на порушення цієї статті,
якщо воно є наслідком виключно необхідного застосування сили:
a) для захисту будь-якої особи від незаконного насильства;
b) для здійснення законного арешту або для запобігання втечі особи, яку законно
тримають під вартою;
c) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або повстання.
Стаття 3. Заборона катування
Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує
гідність, поводженню або покаранню.
Стаття 4. Заборона рабства і примусової праці
1. Нікого не можна тримати в рабстві або в підневільному стані.
2. Ніхто не може бути присилуваний виконувати примусову чи обов'язкову працю.
3. Для цілей цієї статті значення терміна "примусова чи обов'язкова праця" не
поширюється:
a) на будь-яку роботу, виконання якої зазвичай вимагається під час призначеного
згідно з положеннями статті 5 цієї Конвенції тримання в умовах позбавлення свободи або
під час умовного звільнення;
b) на будь-яку службу військового характеру або - у випадку, коли особа
відмовляється від неї з мотивів особистих переконань у країнах, де така відмова
визнається, - службу, яка вимагається замість обов'язкової військової служби;
c) на будь-яку службу, що вимагається у випадку надзвичайної ситуації або
стихійного лиха, яке загрожує життю чи благополуччю суспільства;
d) на будь-яку роботу чи службу, яка є частиною звичайних громадянських обов'язків.
Стаття 5. Право на свободу та особисту недоторканність
1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути
позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої
законом:
a) законне ув'язнення особи після засудження її компетентним судом;
b) законний арешт або затримання особи за невиконання законного припису суду або
для забезпечення виконання будь-якого обов'язку, встановленого законом;
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до
компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею
правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею
правопорушення чи її втечі після його вчинення;
d) затримання неповнолітнього на підставі законного рішення з метою застосування
наглядових заходів виховного характеру або законне затримання неповнолітнього з метою
допровадження його до компетентного органу;
e) законне затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних захворювань,
законне затримання психічнохворих, алкоголіків або наркоманів чи бродяг;
f) законний арешт або затримання особи з метою запобігання її недозволеному в'їзду
в країну чи особи, щодо якої провадиться процедура депортації або екстрадиції.
2. Кожен, кого заарештовано, має бути негайно поінформований зрозумілою для
нього мовою про підстави його арешту і про будь-яке обвинувачення, висунуте проти
нього.
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3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями підпункту "c"
пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею чи іншою посадовою особою, якій
закон надає право здійснювати судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи
судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке звільнення
може бути обумовлене гарантіями з'явитися на судове засідання.
4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою, має
право ініціювати провадження, в ході якого суд без зволікання встановлює законність
затримання і приймає рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним.
5. Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання, здійсненого всупереч
положенням цієї статті, має забезпечене правовою санкцією право на відшкодування.
Стаття 6. Право на справедливий суд
1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж
розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який
вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить
обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в
зал засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі,
громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того
вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або - тією мірою,
що визнана судом суворо необхідною, - коли за особливих обставин публічність розгляду
може зашкодити інтересам правосуддя.
2. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається
невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку.
3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має
щонайменше такі права:
a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про
характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього;
b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника,
вибраного на власний розсуд, або - за браком достатніх коштів для оплати юридичної
допомоги захисника - одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають
інтереси правосуддя;
d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також
вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків
обвинувачення;
e) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не розмовляє нею, одержувати безоплатну допомогу перекладача.
Стаття 7. Ніякого покарання без закону
1. Нікого не може бути визнано винним у вчиненні будь-якого кримінального
правопорушення на підставі будь-якої дії чи бездіяльності, яка на час її вчинення не
становила кримінального правопорушення згідно з національним законом або
міжнародним правом. Також не може бути призначене суворіше покарання ніж те, що
підлягало застосуванню на час вчинення кримінального правопорушення.
2. Ця стаття не є перешкодою для судового розгляду, а також для покарання будь-якої
особи за будь-яку дію чи бездіяльність, яка на час її вчинення становила кримінальне
правопорушення відповідно до загальних принципів права, визнаних цивілізованими
націями.
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Стаття 8. Право на повагу до приватного і сімейного життя
1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і
кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за
винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у
демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи
економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Стаття 9. Свобода думки, совісті і релігії
1. Кожен має право на свободу думки, совісті та релігії; це право включає свободу
змінювати свою релігію або переконання, а також свободу сповідувати свою релігію або
переконання під час богослужіння, навчання, виконання та дотримання релігійної
практики і ритуальних обрядів як одноособово, так і спільно з іншими, як прилюдно, так і
приватно.
2. Свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає лише таким
обмеженням, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в
інтересах громадської безпеки, для охорони публічного порядку, здоров’я чи моралі або
для захисту прав і свобод інших осіб.
Стаття 10. Свобода вираження поглядів
1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу
дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання
органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам
вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних
підприємств.
2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками і відповідальністю,
може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені
законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки,
територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи
злочинам, для охорони здоров'я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для
запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і
безсторонності суду.
Стаття 11. Свобода зібрань та об'єднання
1. Кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об'єднання з іншими
особами, включаючи право створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх
інтересів.
2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що
встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах
національної або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для
охорони здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Ця стаття не
перешкоджає запровадженню законних обмежень на здійснення цих прав особами, що
входять до складу збройних сил, поліції чи адміністративних органів держави.
Стаття 12. Право на шлюб
Чоловік і жінка, що досягли шлюбного віку, мають право на шлюб і створення сім'ї
згідно з національними законами, які регулюють здійснення цього права.
Стаття 13. Право на ефективний засіб юридичного захисту
Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на
ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке
порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.
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Стаття 14. Заборона дискримінації
Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути
забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою - статі, раси, кольору шкіри, мови,
релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження,
належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою
ознакою.
Стаття 15. Відступ від зобов'язань під час надзвичайної ситуації
1. Під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, будь-яка
Висока Договірна Сторона може вживати заходів, що відступають від її зобов'язань за
цією Конвенцією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, що
такі заходи не суперечать іншим її зобов'язанням згідно з міжнародним правом.
2. Наведене вище положення не може бути підставою для відступу від статті 2, крім
випадків смерті внаслідок правомірних воєнних дій, і від статей 3, 4 (пункт 1) і 7.
3. Будь-яка Висока Договірна Сторона, використовуючи це право на відступ від своїх
зобов'язань, у повному обсязі інформує Генерального секретаря Ради Європи про вжиті
нею заходи і причини їх вжиття. Вона також повинна повідомити Генерального секретаря
Ради Європи про час, коли такі заходи перестали застосовуватися, а положення Конвенції
знову застосовуються повною мірою.
Стаття 16. Обмеження політичної діяльності іноземців
Жодне з положень статей 10, 11 і 14 не може розглядатись як таке, що забороняє
Високим Договірним Сторонам встановлювати обмеження на політичну діяльність
іноземців.
Стаття 17. Заборона зловживання правами
Жодне з положень цієї Конвенції не може тлумачитись як таке, що надає будь-якій
державі, групі чи особі право займатися будь-якою діяльністю або вчиняти будь-яку дію,
спрямовану на скасування будь-яких прав і свобод, визнаних цією Конвенцією, або на їх
обмеження в більшому обсязі, ніж це передбачено в Конвенції.
Стаття 18. Межі застосування обмежень прав
Обмеження, дозволені згідно з цією Конвенцією щодо зазначених прав і свобод, не
застосовуються для інших цілей ніж ті, для яких вони встановлені.

Розділ II. Європейський суд з прав людини
Стаття 19. Створення Суду
Для забезпечення дотримання Високими Договірними Сторонами їхніх зобов'язань за
Конвенцією та протоколами до неї створюється Європейський суд з прав людини, який
далі називається "Суд". Він функціонує на постійній основі.
Стаття 20. Кількість суддів
Суд складається з такої кількості суддів, яка відповідає кількості Високих Договірних
Сторін.
Стаття 21. Посадові критерії
1. Судді повинні мати високі моральні якості, а також мати кваліфікацію, необхідну
для призначення на високу суддівську посаду, чи бути юристами з визнаним рівнем
компетентності.
2. Судді беруть участь у роботі Суду в особистій якості.
3. Упродовж строку своїх повноважень судді не можуть займатися жодною
діяльністю, що є не сумісною з їхньою незалежністю, безсторонністю або з вимогами
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щодо виконання посадових обов'язків на постійній основі; усі питання, що виникають
внаслідок застосування цього пункту, вирішуються Судом.
Стаття 22. Вибори суддів
Судді обираються Парламентською Асамблеєю від кожної Високої Договірної
Сторони більшістю поданих голосів за списком з трьох кандидатів, запропонованих
відповідною Високою Договірною Стороною.
(стаття 22 зі змінами, внесеними згідно
з Протоколом № 14 від 13.05.2004 р.)
Стаття 23. Строк повноважень і звільнення з посади
1. Судді обираються строком на дев'ять років. Вони не можуть бути переобрані.
2. Строк повноважень суддів спливає, коли вони досягають 70-річного віку.
3. Судді обіймають посаду доти, доки їх не замінять. Проте вони продовжують вести
ті справи, які вже є в їхньому провадженні.
4. Жодний суддя не може бути звільнений з посади, якщо тільки інші судді більшістю
у дві третини голосів не ухвалять рішення про його невідповідність установленим
вимогам.
(стаття 23 у редакції
Протоколу № 14 від 13.05.2004 р.)
Стаття 24. Канцелярія і доповідачі
1. Суд має канцелярію, функції та організація якої визначені РеґламентомСуду.
2. Коли Суд засідає у складі одного судді, Суду надають допомогу доповідачі, які
діють під керівництвом Голови Суду. Вони входять до складу канцелярії Суду.
(стаття 24 у редакції
Протоколу № 14 від 13.05.2004 р.)
Стаття 25. Пленарні засідання Суду
Суд на пленарних засіданнях:
a) обирає Голову Суду та одного чи двох заступників Голови Суду строком на три
роки; вони можуть бути переобрані;
b) створює палати на встановлений строк;
c) обирає голів палат; вони можуть бути переобрані;
d) приймає Реґламент Суду;
e) обирає Секретаря Суду та одного чи більше заступників Секретаря;
f) звертається з будь-яким клопотанням згідно з пунктом 2 статті 26.
(стаття 25 зі змінами, внесеними
згідно з Протоколом № 14 від 13.05.2004 р.)
Стаття 26. Одноособовий склад Суду, комітети, палати та Велика палата
1. Для розгляду переданих йому справ Суд засідає у складі одного судді, комітетами у
складі трьох суддів, палатами у складі семи суддів і Великою палатою у складі сімнадцяти
суддів. Палати Суду створюють комітети на встановлений строк.
2. За клопотанням пленарного засідання Суду Комітет Міністрів може, одностайним
рішенням і на встановлений строк, зменшити кількість суддів у палатах до п'яти.
3. Коли суддя засідає одноособово, він не розглядає жодної заяви проти Високої
Договірної Сторони, від якої цього суддю було обрано.
4. Суддя, обраний від Високої Договірної Сторони, яка є стороною у справі, є ex
officio членом палати або Великої палати. У разі відсутності такого судді або якщо він не
може брати участь у засіданнях, Голова Суду вибирає зі списку, поданого заздалегідь цією
Стороною, особу, яка засідає як суддя.
5. До складу Великої палати входять також Голова Суду, заступники Голови, голови
палат та інші судді, яких визначено відповідно до Реґламенту Суду. Якщо справа
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передається до Великої палати згідно зі статтею 43, у Великій палаті не може засідати
жодний суддя з палати, яка постановила рішення у справі, за винятком голови палати і
судді, який засідав від заінтересованої Високої Договірної Сторони.
(стаття 26 у редакції Протоколу № 14 від
13.05.2004 р.)
Стаття 27. Компетенція суддів, які засідають одноособово
1. Суддя, який засідає одноособово, може оголосити неприйнятною або вилучити з
реєстру справ заяву, подану згідно зі статтею 34, якщо таке рішення може бути прийняте
без додаткового вивчення.
2. Це рішення є остаточним.
3. Якщо суддя, який засідає одноособово, не оголошує заяву неприйнятною або не
вилучає її з реєстру справ, то цей суддя передає її до комітету або палати для подальшого
розгляду.
(Конвенцію доповнено новою статтею 27 згідно
з Протоколом № 14 від 13.05.2004 р.)
Стаття 28. Компетенція комітетів
1. Стосовно заяви, поданої згідно зі статтею 34, комітет може одностайним
голосуванням:
a) оголосити її неприйнятною або вилучити її з реєстру справ, якщо таке рішення
може бути прийняте без додаткового вивчення; або
b) оголосити її прийнятною і одночасно постановити рішення по суті, якщо покладене
в основу справи питання щодо тлумачення або застосування Конвенції чи протоколів до
неї є предметом усталеної практики Суду.
2. Рішення та рішення по суті, передбачені пунктом 1, є остаточними.
3. Якщо суддя, обраний від Високої Договірної Сторони, яка є стороною у справі, не є
членом комітету, комітет може на будь-якій стадії провадження запросити цього суддю
зайняти місце одного з членів комітету, беручи до уваги всі відповідні чинники, у тому
числі те, чи заперечувала ця Сторона проти застосування процедури, передбаченої
підпунктом "b" пункту 1.
(стаття 28 у редакції
Протоколу № 14 від 13.05.2004 р.)
Стаття 29. Рішення палат щодо прийнятності та суті заяв
1. Якщо згідно зі статтею 27 чи статтею 28 не прийнято жодного рішення, або згідно
зі статтею 28 не постановлено жодного рішення по суті, палата приймає рішення щодо
прийнятності та суті індивідуальних заяв, поданих згідно зі статтею 34. Рішення щодо
прийнятності може бути прийняте окремо.
2. Палата приймає рішення щодо прийнятності та суті міждержавних заяв, поданих
згідно зістаттею 33. Рішення щодо прийнятності приймається окремо, якщо Суд за
виняткових обставин не вирішить інакше.
(стаття 29 зі змінами, внесеними
згідно з Протоколом № 14 від 13.05.2004 р.)
Стаття 30. Відмова від розгляду справи на користь Великої палати
Якщо справа, яку розглядає палата, порушує істотні питання щодо тлумачення
Конвенції чи протоколів до неї або якщо вирішення питання, яке вона розглядає, може
мати наслідком несумісність із рішенням, постановленим Судом раніше, палата може в
будь-який час до постановлення свого рішення відмовитися від розгляду справи на
користь Великої палати, якщо жодна зі сторін у справі не заперечує проти цього.
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Стаття 31. Повноваження Великої палати
Велика палата:
a) приймає рішення щодо заяв, поданих згідно зі статтею 33 чи статтею 34, якщо
палата відмовляється від розгляду справи згідно зі статтею 30 або якщо справу було
передано їй на розгляд згідно зі статтею 43;
b) приймає рішення з питань, поданих Суду Комітетом Міністрів згідно з пунктом 4
статті 46; та
c) розглядає запити про надання консультативних висновків, подані згідно зі статтею
47.
(стаття 31 зі змінами, внесеними
згідно з Протоколом № 14 від 13.05.2004 р.)
Стаття 32. Юрисдикція Суду
1. Юрисдикція Суду поширюється на всі питання тлумачення і застосування
Конвенції та протоколів до неї, подані йому на розгляд відповідно до статей 33, 34, 46 і 47.
2. У випадку виникнення спору щодо юрисдикції Суду спір вирішує сам Суд.
(стаття 32 зі змінами, внесеними
згідно з Протоколом № 14 від 13.05.2004 р.)
Стаття 33. Міждержавні справи
Будь-яка Висока Договірна Сторона може передати на розгляд Суду питання про
будь-яке порушення положень Конвенції та протоколів до неї, яке допущене, на її думку,
іншою Високою Договірною Стороною.
Стаття 34. Індивідуальні заяви
Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб,
які вважають себе потерпілими від допущеного однією з Високих Договірних Сторін
порушення прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї. Високі Договірні
Сторони зобов'язуються не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього
права.
Стаття 35. Умови прийнятності
1. Суд може брати справу до розгляду лише після того, як було вичерпано всі
національні засоби юридичного захисту, згідно із загальновизнаними принципами
міжнародного права, і впродовж шести місяців від дати постановлення остаточного
рішення на національному рівні.
2. Суд не розглядає жодної індивідуальної заяви, поданої згідно зі статтею 34, якщо
вона:
a) є анонімною; або
b) за своєю суттю є ідентичною до заяви, що вже була розглянута Судом чи була
подана на розгляд до іншого міжнародного органу розслідування чи врегулювання, і якщо
вона не містить нових фактів у справі.
3. Суд оголошує неприйнятною будь-яку індивідуальну заяву, подану згідно зі
статтею 34, якщо він вважає:
a) що ця заява несумісна з положеннями Конвенції або протоколів до неї, явно
необґрунтована або є зловживанням правом на подання заяви;
або
b) що заявник не зазнав суттєвої шкоди, якщо тільки повага до прав людини,
гарантованих Конвенцією і протоколами до неї, не вимагає розгляду заяви по суті, а також
за умови, що на цій підставі не може бути відхилена жодна справа, яку національний суд
не розглянув належним чином.
4. Суд відхиляє будь-яку заяву, яку він вважає неприйнятною згідно з цією статтею.
Він може зробити це на будь-якій стадії провадження у справі.
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(стаття 35 зі змінами, внесеними
згідно з Протоколом № 14 від 13.05.2004 р.)
Стаття 36. Участь третьої сторони
1. У всіх справах, які розглядає палата або Велика палата, Висока Договірна Сторона,
громадянин якої є заявником, має право подавати свої письмові зауваження і брати участь
у слуханнях.
2. В інтересах належного здійснення правосуддя Голова Суду може запропонувати
будь-якій Високій Договірній Стороні, яка не є стороною в судовому розгляді, чи будьякій заінтересованій особі, яка не є заявником, подати свої письмові зауваження або взяти
участь у слуханнях.
3. У всіх справах, які розглядає палата або Велика палата, Комісар Ради Європи з прав
людини має право подавати свої письмові зауваження і брати участь у слуханнях.
(стаття 36 зі змінами, внесеними
згідно з Протоколом № 14 від 13.05.2004 р.)
Стаття 37. Вилучення заяв з реєстру справ
1. Суд може на будь-якій стадії провадження у справі прийняти рішення про
вилучення заяви з реєстру, якщо обставини дають підстави дійти висновку:
a) що заявник не має наміру далі підтримувати свою заяву; або
b) що спір уже вирішено; або
c) що на будь-якій іншій підставі, встановленій Судом, подальший розгляд заяви не є
виправданим.
Проте Суд продовжує розгляд заяви, якщо цього вимагає повага до прав людини,
гарантованих Конвенцією та протоколами до неї.
2. Суд може прийняти рішення про поновлення заяви в реєстрі справ, якщо він
вважає, що це виправдано обставинами.
Стаття 38. Розгляд справи
Суд розглядає справу разом з представниками сторін і, у разі необхідності, проводить
розслідування, для ефективного здійснення якого заінтересовані Високі Договірні
Сторони створюють усі необхідні умови.
(стаття 38 у редакції
Протоколу № 14 від 13.05.2004 р.)
Стаття 39. Досягнення дружнього врегулювання
1. На будь-якій стадії провадження Суд може надати себе у розпорядження
заінтересованих сторін для забезпечення дружнього врегулювання спору на основі поваги
до прав людини, як їх визначає Конвенція та протоколи до неї.
2. Процедура, що здійснюється відповідно до пункту 1, є конфіденційною.
3. У разі досягнення дружнього врегулювання Суд вилучає справу з реєстру,
прийнявши рішення, яке містить лише стислий виклад фактів і досягнутого вирішення.
4. Це рішення передається Комітетові Міністрів, який здійснює нагляд за виконанням
умов дружнього врегулювання, викладених у рішенні.
(стаття 39 у редакції
Протоколу № 14 від 13.05.2004 р.)
Стаття 40. Слухання у відкритому засіданні та доступ до документів
1. Слухання проводяться у відкритому засіданні, якщо Суд за виняткових обставин не
вирішить інакше.
2. Доступ до документів, переданих до канцелярії, є відкритим, якщо Голова Суду не
вирішить інакше.
Стаття 41. Справедлива сатисфакція
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Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє
право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування,
Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.
Стаття 42. Рішення палат
Рішення палат стають остаточними відповідно до пункту 2 статті 44.
Стаття 43. Передання справи на розгляд Великої палати
1. Упродовж трьох місяців від дати ухвалення рішення палатою будь-яка сторона у
справі може, у виняткових випадках, звернутися з клопотанням про передання справи на
розгляд Великої палати.
2. Колегія у складі п'яти суддів Великої палати приймає таке клопотання, якщо справа
порушує серйозне питання щодо тлумачення або застосування Конвенції чи протоколів до
неї або важливе питання загального значення.
3. Якщо колегія приймає клопотання, Велика палата вирішує справу шляхом
постановлення рішення.
Стаття 44. Остаточні рішення у справі
1. Рішення Великої палати є остаточним.
2. Рішення палати стає остаточним:
a) якщо сторони заявляють, що вони не звертатимуться з клопотанням про передання
справи на розгляд Великої палати; або
b) через три місяці від дати постановлення рішення, якщо клопотання про передання
справи на розгляд Великої палати не було заявлено; або
c) якщо колегія Великої палати відхиляє клопотання про передання справи на розгляд
Великої палати згідно зі статтею 43.
3. Остаточне рішення опубліковується.
Стаття 45. Умотивованість рішень у справі та ухвал
1. Рішення у справі, а також ухвали про прийнятність або неприйнятність заяв мають
бути вмотивовані.
2. Якщо рішення у справі повністю або частково не виражає одностайної думки
суддів, кожний суддя має право викласти окрему думку.
Стаття 46. Обов'язкова сила рішень та їх виконання
1. Високі Договірні Сторони зобов'язуються виконувати остаточні рішення Суду в
будь-яких справах, у яких вони є сторонами.
2. Остаточне рішення Суду передається Комітетові Міністрів, який здійснює нагляд
за його виконанням.
3. Якщо Комітет Міністрів вважає, що нагляд за виконанням остаточного рішення
ускладнений проблемою тлумачення рішення, він може звернутися до Суду з метою
надання відповідного роз’яснення. Рішення про звернення ухвалюється більшістю у дві
третини голосів представників, які мають право засідати в Комітеті.
4. Якщо Комітет Міністрів вважає, що Висока Договірна Сторона відмовляється
виконувати остаточне рішення у справі, в якій вона є стороною, він може, після
формального повідомлення цієї Сторони і шляхом ухвалення рішення більшістю у дві
третини голосів представників, які мають право засідати в Комітеті, звернутися до Суду з
питанням про додержання цією Стороною свого зобов'язання згідно з пунктом 1.
5. Якщо Суд встановлює порушення пункту 1, він передає справу Комітетові
Міністрів з метою визначення заходів, яких необхідно вжити. Якщо Суд не встановлює
порушення пункту 1, він передає справу Комітетові Міністрів, який приймає рішення про
закриття розгляду справи.
(стаття 46 у редакції
Протоколу № 14 від 13.05.2004 р.)
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Стаття 47. Консультативні висновки
1. Суд може, на запит Комітету Міністрів, надавати консультативні висновки з
правових питань, які стосуються тлумачення Конвенції та протоколів до неї.
2. Такі висновки не поширюються на питання, що стосуються змісту чи обсягу прав і
свобод, визначених у розділі I Конвенції та протоколах до неї, чи на будь-які інші
питання, які Суд або Комітет Міністрів може розглядати внаслідок будь-якого
провадження, що може бути порушене відповідно до Конвенції.
3. Рішення Комітету Міністрів про подання запиту щодо консультативного висновку
Суду ухвалюються більшістю голосів представників, які мають право засідати в Комітеті.
Стаття 48. Консультативна компетенція Суду
Суд вирішує, чи належить запит Комітету Міністрів щодо надання консультативного
висновку до його компетенції, визначеної в статті 47.
Стаття 49. Умотивованість консультативних висновків
1. Консультативні висновки Суду мають бути вмотивовані.
2. Якщо консультативний висновок повністю або частково не виражає одностайної
думки суддів, кожний суддя має право викласти окрему думку.
3. Консультативні висновки Суду передаються Комітетові Міністрів.
Стаття 50. Витрати на забезпечення діяльності Суду
Витрати на забезпечення діяльності Суду покладено на Раду Європи.
Стаття 51. Привілеї та імунітети суддів
Судді під час виконання своїх обов'язків користуються привілеями та імунітетами,
передбаченими у статті 40 Статуту Ради Європи та угодах, укладених згідно з цією
статтею Статуту.

Розділ III. Інші положення
Стаття 52. Запити Генерального секретаря
На запит Генерального секретаря Ради Європи будь-яка Висока Договірна Сторона
надає роз'яснення стосовно того, яким чином її національне право забезпечує ефективне
виконання будь-якого з положень цієї Конвенції.
Стаття 53. Гарантія визнаних прав людини
Ніщо в цій Конвенції не може тлумачитись як таке, що обмежує чи уневажнює будьякі права людини та основоположні свободи, які можуть бути визнані на підставі законів
будь-якої Високої Договірної Сторони чи будь-якою іншою угодою, стороною якої вона є.
Стаття 54. Повноваження Комітету Міністрів
Ніщо в цій Конвенції не стоїть на перешкоді повноваженням Комітету Міністрів,
наданим йому Статутом Ради Європи.
Стаття 55. Відмова від інших засобів урегулювання спорів
Високі Договірні Сторони погоджуються, що без спеціальної домовленості вони не
користуватимуться існуючими між ними чинними договорами, конвенціями або
деклараціями для вирішення - шляхом звернення - спору, який виникає внаслідок
тлумачення або застосування цієї Конвенції, засобами врегулювання спорів, не
передбаченими цією Конвенцією.

Стаття 56. Територіальне застосування
1. Будь-яка держава може при ратифікації чи будь-коли після цього заявити шляхом
повідомлення Генеральному секретареві Ради Європи про те, що дія цієї Конвенції
поширюється, з урахуванням пункту 4 цієї статті, на всі чи деякі з територій, за
міжнародні відносини яких вона є відповідальною.
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2. Дія Конвенції поширюється на територію або території, визначені в повідомленні, з
тридцятого дня після отримання цього повідомлення Генеральним секретарем Ради
Європи.
3. Однак положення цієї Конвенції застосовуються до таких територій з належним
урахуванням місцевих вимог.
4. Будь-яка держава, яка зробила заяву відповідно до пункту 1 цієї статті, може будьколи після цього оголосити від імені однієї або кількох територій, яких стосується заява,
що вона визнає компетенцію Суду приймати скарги від окремих осіб, неурядових
організацій або груп осіб згідно зі статтею 34 Конвенції.
Стаття 57. Застереження
1. Будь-яка держава може при підписанні цієї Конвенції або депонуванні своєї
ратифікаційної грамоти зробити застереження стосовно будь-якого окремого положення
Конвенції з огляду на те, що будь-який чинний на той час на її території закон не
відповідає цьому положенню. Застереження загального характеру згідно із цією статтею
не дозволяються.
2. Будь-яке застереження, зроблене згідно із цією статтею, має містити стислий
виклад відповідного закону.
Стаття 58. Денонсація
1. Висока Договірна Сторона може денонсувати цю Конвенцію тільки зі спливом
п'ятирічного строку від дати, коли вона стала її стороною, і через шість місяців після
подання відповідного повідомлення Генеральному секретареві Ради Європи, який
інформує про це інші Високі Договірні Сторони.
2. Така денонсація не звільняє заінтересовану Високу Договірну Сторону від її
зобов'язань за цією Конвенцією стосовно будь-якого діяння, яке могло бути порушенням
таких зобов'язань і могло бути здійснене нею до дати, від якої денонсація набирає
чинності.
3. Будь-яка Висока Договірна Сторона, яка перестає бути членом Ради Європи,
перестає бути і стороною цієї Конвенції на тих самих умовах.
4. Відповідно до положень попередніх пунктів, Конвенція може бути денонсована
стосовно будь-якої території, на яку поширювалася її дія згідно із заявою, зробленою на
підставі статті 56.
Стаття 59. Підписання і ратифікація
1. Ця Конвенція відкрита для підписання членами Ради Європи. Вона підлягає
ратифікації. Ратифікаційні грамоти передаються на зберігання Генеральному секретареві
Ради Європи.
2. До цієї Конвенції може приєднатися Європейський Союз.
3. Ця Конвенція набирає чинності після депонування десяти ратифікаційних грамот.
4. Стосовно будь-якого підписанта цієї Конвенції, що ратифікуватиме її після
набрання нею чинності, Конвенція набирає чинності з дня депонування його
ратифікаційної грамоти.
5. Генеральний секретар Ради Європи повідомляє всіх членів Ради Європи про
набрання Конвенцією чинності, про Високі Договірні Сторони, які ратифікували її, та про
подальше депонування ратифікаційних грамот.
Учинено в Римі 4 листопада 1950 року англійською і французькою мовами, обидва
тексти є однаково автентичними, в одному примірнику, який зберігається в архіві Ради
Європи. Генеральний секретар надсилає засвідчені копії цієї Конвенції кожному
підписантові.
(стаття 59 зі змінами, внесеними
згідно з Протоколом № 14 від 13.05.2004 р.)
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Вимоги процесуальних кодексів до структури кінцевого судового рішення
ЦПК України
Стаття 215.
Зміст рішення суду
1. Рішення суду складається з:

1)
вступної
частини
із
зазначенням:
часу та місця його ухвалення;
найменування
суду,
що
ухвалив рішення;
прізвищ та ініціалів судді
(суддів - при колегіальному
розгляді);
прізвища
та
ініціалів
секретаря судового засідання;
імен (найменувань) сторін та
інших осіб, які брали участь у
справі;
предмета позовних вимог;

ГПК України
Стаття 84.
Зміст рішення
Рішення господарського суду
ухвалюється іменем України і
складається із вступної, описової,
мотивувальної і резолютивної
частин, при цьому:
1)
у
вступній
частині
вказуються
найменування
господарського
суду,
номер
справи, дата прийняття рішення,
найменування сторін, ціна позову,
прізвища
судді
(суддів),
представників сторін, прокурора
та інших осіб, які брали участь у
засіданні, посади цих осіб. При
розгляді справи на підприємстві, в
організації
про
це
також
вказується у вступній частині
рішення;

КАС України
Стаття 163.
Зміст постанови
1. Постанова складається з:

1)
вступної
частини
із
зазначенням:
дати, часу та місця її
прийняття;
найменування
адміністративного суду,
прізвищ та ініціалів судді
(суддів) і секретаря судового
засідання;
імен (найменувань) сторін та
інших осіб, які беруть участь у
справі;
предмета
адміністративного
позову;

КПК України
Стаття 374.
Зміст вироку
1. Вирок суду складається зі
вступної,
мотивувальної
та
резолютивної частин.

2. У вступній частині вироку
зазначаються:
1) дата та місце його ухвалення;
2) назва та склад суду, секретар
судового засідання;
3)
найменування
(номер)
кримінального провадження;
4) прізвище, ім’я та по батькові
обвинуваченого, рік, місяць і день
його народження, місце народження
і місце проживання, заняття, освіта,
сімейний стан та інші відомості про
особу обвинуваченого, що мають
значення для справи;
5)
закон
України
про
кримінальну відповідальність, що
передбачає
кримінальне
правопорушення, у вчиненні якого
обвинувачується особа;
6)
сторони
кримінального
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провадження та інші
судового провадження.
2)
описової
частини
із
зазначенням:
узагальненого викладу позиції
відповідача;
пояснень осіб, які беруть
участь у справі;
інших доказів, досліджених
судом;

2) описова частина має містити
стислий виклад вимог позивача,
відзиву на позовну заяву, заяв,
пояснень і клопотань сторін та їх
представників, інших учасників
судового процесу, опис дій,
виконаних господарським судом
(огляд та дослідження доказів і
ознайомлення
з
матеріалами
безпосередньо
в
місці
їх
знаходження);

2)
описової
частини
із
зазначенням:
короткого змісту позовних
вимог і позиції відповідача;
пояснень осіб, які беруть
участь у справі;
інших доказів, досліджених
судом;

3) мотивувальної частини із
зазначенням:
встановлених судом обставин
і визначених відповідно до них
правовідносин;
мотивів, з яких суд вважає
встановленою наявність або
відсутність
фактів,
якими
обґрунтовувалися вимоги чи
заперечення, бере до уваги або
відхиляє
докази,
застосовує
зазначені в рішенні нормативноправові акти;
чи були порушені, не визнані
або оспорені права, свободи чи
інтереси, за захистом яких особа
звернулася до суду, а якщо були,

3) у мотивувальній частині
вказуються обставини справи,
встановлені господарським судом;
причини
виникнення
спору;
докази, на підставі яких прийнято
рішення; зміст письмової угоди
сторін, якщо її досягнуто; доводи,
за якими господарський суд
відхилив клопотання і докази
сторін, їх пропозиції щодо умов
договору або угоди сторін;
законодавство,
яким
господарський суд керувався,
приймаючи
рішення;
обґрунтування відстрочки або
розстрочки виконання рішення;

3) мотивувальної частини із
зазначенням:
встановлених судом обставин
із посиланням на докази, а також
мотивів неврахування окремих
доказів;
мотивів, з яких суд виходив
при прийнятті постанови, і
положення закону, яким він
керувався;

учасники

3. У мотивувальній частині
вироку зазначаються:
1) у разі визнання особи
виправданою
–
формулювання
обвинувачення, яке пред’явлене
особі і визнане судом недоведеним,
а також підстави для виправдання
обвинуваченого
з
зазначенням
мотивів, з яких суд відкидає докази
обвинувачення;
мотиви ухвалення інших рішень
щодо питань, які вирішуються судом
при ухваленні вироку, та положення
закону, якими керувався суд;
2) у разі визнання особи
винуватою:
формулювання
обвинувачення,
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то ким;
назви, статті, її частини,
абзацу,
пункту,
підпункту
закону,
на
підставі
якого
вирішено справу, а також
процесуального закону, яким суд
керувався;

визнаного судом доведеним, із
зазначенням місця, часу, способу
вчинення
та
наслідків
кримінального
правопорушення,
форми вини і мотивів кримінального
правопорушення;
статті (частини статті) закону
України
про
кримінальну
відповідальність, що передбачає
відповідальність за кримінальне
правопорушення, винним у вчиненні
якого визнається обвинувачений;
докази
на
підтвердження
встановлених судом обставин, а
також мотиви неврахування окремих
доказів;
мотиви зміни обвинувачення,
підстави
визнання
частини
обвинувачення
необґрунтованою,
якщо судом приймалися такі
рішення;
обставини, які пом’якшують або
обтяжують покарання;
мотиви призначення покарання,
звільнення
від
відбування
покарання,
застосування
примусових
заходів
медичного
характеру при встановлені стану
обмеженої
осудності
обвинуваченого,
застосування
примусового лікування відповідно
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до статті 96 Кримінального кодексу
України,
мотиви
призначення
громадського
вихователя
неповнолітньому;
підстави
для
задоволення
цивільного позову або відмови у
ньому, залишення його без розгляду;
мотиви ухвалення інших рішень
щодо питань, які вирішуються судом
при ухваленні вироку, та положення
закону, якими керувався суд.
4) резолютивної частини із
зазначенням:
висновку
суду
про
задоволення позову або відмову
в позові повністю чи частково;
висновку
суду
по
суті
позовних вимог;
розподілу судових витрат;
строку і порядку набрання
рішенням суду законної сили та
його оскарження.

4) резолютивна частина має
містити висновок про задоволення
позову або про відмову в позові
повністю чи частково по кожній з
заявлених вимог. Висновок не
може залежати від настання або
ненастання якихось обставин
(умовне рішення).
При задоволенні позову в
резолютивній частині рішення
вказуються:
найменування
сторони,
на
користь якої вирішено спір, і
сторони,
з
якої
здійснено
стягнення грошових сум або яка
зобов'язана виконати відповідні
дії, строк виконання цих дій, а
також строк сплати грошових сум
при відстрочці або розстрочці

4) резолютивної частини із
зазначенням:
висновку суду про задоволення
адміністративного позову або про
відмову в його задоволенні
повністю чи частково;
висновку суду по суті вимог;
розподілу судових витрат;
інших
правових
наслідків
ухваленого рішення;
строку і порядку набрання
постановою законної сили та її
оскарження;
встановленого судом строку
для подання суб'єктом владних
повноважень - відповідачем до
суду
звіту
про
виконання
постанови, якщо вона вимагає
вчинення певних дій (перебіг

4. У резолютивній частині вироку
зазначаються:
1) у разі визнання особи
виправданою - прізвище, ім’я та по
батькові обвинуваченого, рішення
про визнання його невинуватим у
пред’явленому обвинуваченні та
його виправдання;
рішення про поновлення в правах,
обмежених під час кримінального
провадження;
рішення
щодо
заходів
забезпечення
кримінального
провадження, в тому числі рішення
про запобіжний захід до набрання
вироком законної сили;
рішення щодо речових доказів і
документів;
рішення щодо процесуальних
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виконання рішення;
розмір сум, що підлягають
стягненню
(основної
заборгованості за матеріальні
цінності, виконані роботи та
надані
послуги,
неустойки,
штрафу, пені та збитків, а також
штрафів, передбачених у пунктах
4 і 5 частини другої статті 83 цього
Кодексу);
найменування
майна,
що
підлягає передачі, і місце його
знаходження
(у
спорі
про
передачу майна);
найменування, номер і дата
виконавчого або іншого документа
про
стягнення
коштів
у
безспірному порядку (у спорі про
визнання цього документа як
такого,
що
не
підлягає
виконанню), а також сума, що не
підлягає списанню.
У спорі, що виник при
укладанні або зміні договору, в
резолютивній частині вказується
рішення з кожної спірної умови
договору,
а
у
спорі
про
спонукання укласти договір умови, на яких сторони зобов'язані
укласти договір, з посиланням на
поданий
позивачем
проект

цього строку починається з дня витрат;
набрання постановою законної
строк
і
порядок
набрання
сили або після одержання її копії, вироком законної сили та його
якщо
постанова
виконується оскарження;
негайно).
порядок отримання копій вироку
та інші відомості;
2) у разі визнання особи
винуватою: прізвище, ім’я та по
батькові обвинуваченого, рішення
про визнання його винуватим у
пред’явленому обвинуваченні та
відповідні статті (частини статті)
закону України про кримінальну
відповідальність;
покарання,
призначене
по
кожному з обвинувачень, що визнані
судом доведеними, та остаточна
міра покарання, обрана судом;
початок
строку
відбування
покарання;
рішення
про
застосування
примусового
лікування
чи
примусових
заходів
медичного
характеру щодо обмежено осудного
обвинуваченого
у
разі
їх
застосування;
рішення
про
призначення
неповнолітньому
громадського
вихователя;
рішення про цивільний позов;
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договору.
В
резолютивній
частині
рішення вказується про визнання
договору недійсним у випадках,
передбачених у пункті 1 статті 83
цього Кодексу.
При задоволенні заяви про
визнання акта недійсним в
резолютивній частині вказуються
найменування акта і органу, що
його видав, номер акта, дата його
видання, чи визнається акт
недійсним повністю або частково
(в якій саме частині).
В
резолютивній
частині
рішення вказується про розподіл
господарських
витрат
між
сторонами,
про
повернення
судового збору з бюджету.
Якщо у справі беруть участь
кілька позивачів або відповідачів,
у рішенні вказується, як вирішено
спір щодо кожного з них, або
зазначається, що обов'язок чи
право стягнення є солідарним.
При розгляді первісного і
зустрічного позовів у рішенні
вказуються результати розгляду
кожного з позовів.

рішення про інші майнові
стягнення і підстави цих рішень;
рішення щодо речових доказів і
документів;
рішення
про
відшкодування
процесуальних витрат;
рішення
щодо
заходів
забезпечення
кримінального
провадження;
рішення про залік досудового
тримання під вартою;
строк
і
порядок
набрання
вироком законної сили та його
оскарження;
порядок отримання копій вироку
та інші відомості.
Якщо особі пред’явлено декілька
обвинувачень і деякі з них не
доведені, то у резолютивній частині
вироку зазначається, за якими з них
обвинувачений виправданий, а за
якими - засуджений.
Якщо обвинувачений визнається
винним, але звільняється від
відбування покарання, суд зазначає
про це в резолютивній частині
вироку.
У разі звільнення від відбування
покарання
з
випробуванням
відповідно до статей 75 - 79, 104
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Кримінального кодексу України у
резолютивній
частині
вироку
зазначаються тривалість іспитового
строку, обов’язки, покладені на
засудженого, а також трудовий
колектив або особа, на які, за їх
згодою або на їх прохання, суд
покладає обов’язок щодо нагляду за
засудженим і проведення з ним
виховної роботи.
Коли призначається більш м’яке
покарання,
ніж
передбачено
законом, при зазначенні обраної
судом міри покарання робиться
посилання
на
статтю
69
Кримінального кодексу України.
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про судоустрій і статус суддів
(Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 2010, № 41-42, № 43, № 44-45, ст.529)
{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2748-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 18, ст.124
Кодексом
№ 2456-VI від 08.07.2010, 2010, № 50-51, ст.572
Законами
№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
№ 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, № 29, ст.272
№ 2982-VI від 03.02.2011, ВВР, 2011, № 33, ст.333}
{Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення
Конституційного Суду
№ 3-рп/2011 від 05.04.2011
№ 7-рп/2011 від 21.06.2011
№ 8-рп/2011 від 12.07.2011
№ 9-рп/2011 від 12.07.2011}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3668-VI від 08.07.2011, ВВР, 2012, № 12-13, ст.82
№ 3932-VI від 20.10.2011, ВВР, 2012, № 22, ст.221
№ 4094-VI від 09.12.2011, ВВР, 2012, № 27, ст.286
№ 4168-VI від 09.12.2011, ВВР, 2012, № 29, ст.336}
{Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення
Конституційного Суду
№ 17-рп/2011 від 13.12.2011}
{Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
№ 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88 Законами
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208
№ 4661-VI від 24.04.2012, ВВР, 2013, № 7, ст.64
№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89
№ 4847-VI від 24.05.2012, ВВР, 2013, № 16, ст.139
№ 4874-VI від 05.06.2012, ВВР, 2013, № 17, ст.153
№ 5041-VI від 04.07.2012, ВВР, 2013, № 25, ст.247}
{Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення
Конституційного Суду
№ 16-рп/2012 від 29.08.2012}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 5288-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 37, ст.490
№ 5314-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.501}
{Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення
Конституційного Суду
№ 3-рп/2013 від 03.06.2013}
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{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення
Конституційного Суду
№ 3-рп/2013 від 03.06.2013}
{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132}
{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду
№ 4-рп/2013 від 12.06.2013}
{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 373-VII від 02.07.2013, ВВР, 2014, № 14, ст.250}
{Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення
Конституційного Суду
№ 10-рп/2013 від 19.11.2013}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 716-VII від 19.12.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.800
№ 721-VII від 16.01.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.801 - втратив чинність на підставі
Закону№ 732-VII від 28.01.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.811
№ 767-VII від 23.02.2014, ВВР, 2014, № 17, ст.593
№ 769-VII від 23.02.2014, ВВР, 2014, № 12, ст.190
№ 887-VII від 14.03.2014, ВВР, 2014, № 15, ст.327
№ 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745
№ 1188-VII від 08.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.870
№ 1682-VII від 16.09.2014, ВВР, 2014, № 44, ст.2041
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40}
{Зміни до Закону див. в Законі № 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49,
ст.2056}
{В редакції Закону № 192-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 18, № 19-20,
ст.132}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 213-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.145
№ 580-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 40-41, ст.379
№ 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50}
{Установити, що у 2016 році норми і положення цього Закону застосовуються у
порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних
фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального
страхування України згідно із Законом № 928-VIII від 25.12.2015}
Цей Закон визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в
Україні, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських
стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд.

Розділ IV
ПОРЯДОК ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ СУДДІ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ
ЮРИСДИКЦІЇ
Глава 1. Загальні положення
Стаття 65. Вимоги до кандидатів на посаду судді
1. На посаду судді може бути рекомендований громадянин України, не молодший
двадцяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не
менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною
мовою.
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2. Не можуть бути рекомендовані на посаду судді громадяни:
1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають
виконанню функцій зі здійснення правосуддя;
3) які мають незняту чи непогашену судимість.
Не може претендувати на посаду судді особа, до якої згідно із законом
застосовується заборона обіймати відповідну посаду.
Не може претендувати на посаду судді також особа, яку було раніше звільнено з
посади судді за порушення присяги, порушення вимог щодо несумісності або у зв’язку із
набранням законної сили обвинувальним вироком, крім випадків визнання в судовому
порядку протиправним рішення про звільнення з цих підстав або скасування
обвинувального вироку суду.
3. Для цілей цієї статті вважається:
1) вищою юридичною освітою - вища юридична освіта ступеня магістра (або
прирівняна до неї вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), здобута в
Україні, а також вища юридична освіта відповідного ступеня, здобута в іноземних
державах та визнана в Україні в установленому законом порядку;
2) стажем роботи у галузі права - стаж роботи особи за спеціальністю після
здобуття нею вищої юридичної освіти.

Глава 2. Призначення на посаду судді
Стаття 66. Порядок призначення на посаду судді вперше
1. Призначення на посаду судді вперше здійснюється виключно в порядку,
визначеному цим Законом, та включає такі стадії:
1) прийняття Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рішення про
оголошення добору кандидатів на посаду судді з урахуванням прогнозованої кількості
вакантних посад суддів;
2) розміщення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на своєму
офіційному веб-сайті оголошення про проведення добору кандидатів на посаду судді.
В оголошенні має бути зазначено кінцевий термін подання документів до Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України, що не може бути меншим ніж 30 днів з дати
розміщення оголошення, а також прогнозована кількість вакантних посад суддів на
наступний рік;
3) подання особами, які виявили намір стати суддею, до Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України відповідної заяви та документів, визначених статтею 67 цього
Закону;
4) здійснення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України перевірки
відповідності осіб, які звернулися із заявою для участі в доборі, установленим цим
Законом вимогам до кандидата на посаду судді на основі поданих документів;
5) допуск Вищою кваліфікаційною комісією суддів України осіб, які за
результатами перевірки на час звернення відповідають установленим цим Законом
вимогам до кандидата на посаду судді, до участі у доборі та складенні відбіркового
іспиту;
6) складення особою, допущеною до участі у доборі, відбіркового іспиту;
7) встановлення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України результатів
відбіркового іспиту та їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України;
8) проведення стосовно осіб, які успішно склали відбірковий іспит, спеціальної
перевірки в порядку, визначеному законодавством про запобігання корупції, з
урахуванням особливостей, визначених статтею 70 цього Закону;
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9) проходження кандидатами, які успішно склали відбірковий іспит та пройшли
спеціальну перевірку, спеціальної підготовки; отримання свідоцтва про проходження
спеціальної підготовки;
10) складення кандидатами, які пройшли спеціальну підготовку, кваліфікаційного
іспиту та встановлення його результатів;
11) зарахування Вищою кваліфікаційною комісією суддів України кандидатів на
посаду судді за результатами кваліфікаційного іспиту до резерву на заміщення вакантних
посад судді, визначення їх рейтингу, оприлюднення списку кандидатів на посаду судді,
включених до резерву та рейтингового списку, на офіційному веб-сайті Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України;
12) оголошення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідно до
кількості наявних вакантних посад судді у місцевих судах загальної юрисдикції конкурсу
на заміщення таких посад;
13) проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на
заміщення вакантної посади судді на основі рейтингу кандидатів, які взяли участь у
такому конкурсі, та внесення рекомендації Вищій раді юстиції щодо призначення
кандидата на посаду судді;
14) розгляд Вищою радою юстиції питання про дотримання визначеної цим
Законом процедури на стадіях, передбачених пунктами 1-13 цієї частини, та внесення
подання Президентові України про призначення кандидата на посаду судді;
15) прийняття Президентом України рішення про призначення кандидата на
посаду судді.
Стаття 67. Подання кандидатом на посаду судді документів до Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України
1. Для участі у доборі кандидат на посаду судді подає:
1) письмову заяву про участь у доборі кандидатів на посаду судді;
2) копію паспорта громадянина України;
3) анкету кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього;
4) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні,
копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями
документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про
науковий ступінь, вчене звання (за наявності);
5) копію трудової книжки, послужного списку (за наявності);
6) довідку медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його
придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави;
7) письмову згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації
про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді;
8) згоду на проведення щодо нього спеціальної перевірки відповідно до закону;
9) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, у порядку, встановленому законодавством про запобігання корупції;
10)
копію
військового
квитка
(для
військовослужбовців
або
військовозобов’язаних);
11) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про
очищення влади".
Форма і зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду судді, анкети
кандидата на посаду судді затверджуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів
України та розміщуються на її офіційному веб-сайті.
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Вимагати від кандидата надання документів, не передбачених цією статтею,
забороняється.
2. Приймання документів завершується в день, визначений в оголошенні як
кінцевий термін їх подання. Заяви, що надійшли після зазначеного строку, не
розглядаються.
3. До добору кандидатів на посаду судді допускаються особи, які подали всі
необхідні документи, передбачені частиною першою цієї статті, та відповідають
установленим цим Законом вимогам до кандидата на посаду судді.
Особи, які не подали всіх необхідних документів та/або подали документи, що не
відповідають вимогам, до добору не допускаються. У разі недопуску особи до добору
кандидатів на посаду судді Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає
вмотивоване рішення.
Стаття 68. Порядок проведення добору кандидатів на посаду судді
1. Добір кандидатів на посаду судді полягає у проходженні особами, допущеними
до добору, відбіркового іспиту, організації проведення Вищою кваліфікаційною комісією
суддів України щодо осіб спеціальної перевірки в порядку, встановленому
законодавством у сфері запобігання корупції, з урахуванням особливостей, передбачених
цією статтею, а також у проходженні спеціальної підготовки та складенні
кваліфікаційного іспиту.
2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України зобов’язана забезпечити
прозорість відбіркового та кваліфікаційного іспитів. На кожному з цих етапів та під час
перевірки робіт можуть бути присутніми представники засобів масової інформації,
громадських об’єднань, судді, адвокати, представники органів суддівського
самоврядування, а також кожний кандидат на посаду судді, який брав участь у складенні
відповідного іспиту.
Стаття 69. Відбірковий іспит
1. Відбірковий іспит проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів
України у формі анонімного тестування з метою перевірки рівня загальних теоретичних
знань кандидата на посаду судді в галузі права, володіння ним державною мовою,
особистих морально-психологічних якостей кандидата.
2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України на своєму офіційному веб-сайті
повідомляє кандидатів на посаду судді, допущених до відбіркового іспиту, про дату, час і
місце його проведення не пізніш як за десять днів до визначеної дати іспиту.
3. Невідкладно після закінчення відбіркового іспиту Вища кваліфікаційна комісія
суддів України у присутності кандидатів на посаду судді забезпечує перевірку робіт і
визначає з урахуванням прогнозованої кількості вакантних посад прохідний бал, що не
може бути нижчим 75 відсотків максимально можливого балу відповідного відбіркового
іспиту.
4. Результати відбіркового іспиту оприлюднюються на офіційному веб-сайті
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не пізніше наступного дня після проведення
іспиту.
5. За результатами відбіркового іспиту Вища кваліфікаційна комісія суддів
України приймає попереднє рішення про допуск осіб, які успішно склали відбірковий
іспит, до наступного етапу добору і оприлюднює це рішення на офіційному веб-сайті
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
6. Порядок складення відбіркового іспиту та методика оцінювання результатів
визначаються положенням, що затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів
України.
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Розділ XI ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
СУДІВ
Глава 2. Державна судова адміністрація України
Стаття 148. Статус Державної судової адміністрації України
1. Державна судова адміністрація України є органом у системі судової влади,
який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у
межах повноважень, установлених законом.
2. Державна судова адміністрація України підзвітна з’їзду суддів України, а у
період між з’їздами суддів - Раді суддів України у межах, визначених цим Законом.
3. Територіальні управління Державної судової адміністрації України
утворюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
4. Посадові особи Державної судової адміністрації України, її територіальних
управлінь є державними службовцями.
5. Державна судова адміністрація України є юридичною особою, має печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та
рахунки в органах Державної казначейської служби України.
6. Положення про Державну судову адміністрацію України затверджується Радою
суддів України.
Стаття 149. Повноваження Державної судової адміністрації України
1. Державна судова адміністрація України:
1) представляє суди у відносинах із Кабінетом Міністрів України та Верховною
Радою України під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на
відповідний рік у межах повноважень, визначених цим Законом;
2) забезпечує належні умови діяльності судів загальної юрисдикції, Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та органів
суддівського самоврядування в межах повноважень, визначених цим Законом;
3) вивчає практику організації діяльності судів, розробляє і вносить у
встановленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення;
4) вивчає кадрові питання апарату судів, прогнозує потребу у спеціалістах,
здійснює замовлення на підготовку відповідних спеціалістів;
5) забезпечує необхідні умови для підвищення кваліфікації працівників апарату
судів, створює систему підвищення кваліфікації;
6) організовує роботу з ведення судової статистики, діловодства та архіву;
контролює стан діловодства у судах загальної юрисдикції;
7) готує матеріали для формування пропозицій щодо бюджету судів;
8) організовує комп’ютеризацію судів для здійснення судочинства, діловодства,
інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності та забезпечення
функціонування автоматизованої системи документообігу в судах; забезпечує суди
необхідними технічними засобами фіксування судового процесу в межах коштів,
передбачених у Державному бюджеті України на фінансування відповідних судів;
9) забезпечує впровадження електронного суду; здійснює заходи щодо організації
обміну електронними документами між судами та іншими державними органами і
установами;
10) забезпечує функціонування автоматизованої системи визначення члена Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України;
11) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень та Реєстру
електронних адрес органів державної влади, їх посадових та службових осіб, забезпечує
функціонування системи відеоконференц-зв’язку для участі осіб у засіданні суду в режимі
відеоконференції;
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12) взаємодіє з відповідними органами та установами, в тому числі інших держав,
з метою вдосконалення організаційного забезпечення діяльності судів;
13) розробляє та затверджує за погодженням із Радою суддів України Типове
положення про апарат суду;
14) організовує діяльність служби судових розпорядників;
15) затверджує положення про бібліотеку суду;
16) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери
управління Державної судової адміністрації України;
17) здійснює інші повноваження, визначені законом.
Стаття 150. Голова Державної судової адміністрації України
1. Державну судову адміністрацію України очолює Голова Державної судової
адміністрації України.
2. Голова Державної судової адміністрації України обирається на посаду і
звільняється з посади Радою суддів України.
3. Голова Державної судової адміністрації України не має права суміщати свою
службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової і творчої діяльності у
позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради господарської
організації, що має на меті одержання прибутку.
4. Голова Державної судової адміністрації України:
1) керує діяльністю Державної судової адміністрації України, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на неї завдань;
2) організовує роботу Державної судової адміністрації України;
3) вносить на розгляд Ради суддів України подання щодо визначення граничної
чисельності працівників Державної судової адміністрації України, у тому числі її
територіальних управлінь;
4) призначає на посади та звільняє з посад працівників Державної судової
адміністрації України; призначає за поданням голів відповідних судів керівників апаратів
апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду України, їх заступників
та звільняє їх з посад у порядку, визначеному законодавством про державну службу;
5) застосовує до керівників апаратів апеляційного суду, вищого спеціалізованого
суду, Верховного Суду України, їх заступників заохочення або накладає дисциплінарні
стягнення за поданням голови відповідного суду;
6) присвоює керівникам апаратів апеляційного суду, вищого спеціалізованого
суду, Верховного Суду України, їх заступникам ранги державного службовця відповідно
до законодавства про державну службу;
7) затверджує типове положення про територіальне управління Державної судової
адміністрації України та положення про структурні підрозділи Державної судової
адміністрації України;
8) встановлює посадові оклади працівників Державної судової адміністрації
України, присвоює їм ранги державного службовця, застосовує заохочення та накладає
дисциплінарні стягнення відповідно до закону;
9) звітує про діяльність Державної судової адміністрації України перед з’їздом
суддів України, інформує про діяльність Державної судової адміністрації України Раду
суддів України щодо питань організаційно-матеріального забезпечення діяльності судів
відповідної судової спеціалізації;
10) бере участь у підготовці пропозицій до проекту Державного бюджету України
щодо фінансування судової влади;
11) затверджує структуру, штатний розпис Державної судової адміністрації
України та її територіальних управлінь;
12) здійснює інші передбачені законом повноваження.
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5. Голова Державної судової адміністрації України з питань, що належать до його
повноважень, видає накази.
6. Голова Державної судової адміністрації України має заступників, які
обираються на посаду та звільняються з посади Радою суддів України за поданням Голови
Державної судової адміністрації України. Заступники Голови Державної судової
адміністрації України виконують функції, визначені Головою Державної судової
адміністрації України. Голова Державної судової адміністрації України розподіляє
повноваження між першим заступником та заступниками Голови Державної судової
адміністрації України.
7. Голова Державної судової адміністрації України вносить на розгляд Ради
суддів України подання щодо визначення граничної чисельності працівників Державної
судової адміністрації України, у тому числі її територіальних управлінь.
Стаття 151. Територіальні органи Державної судової адміністрації України
1. Територіальними органами Державної судової адміністрації України є
територіальні управління Державної судової адміністрації України.
2. Територіальне управління Державної судової адміністрації України очолює
начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Державної
судової адміністрації України. Начальник територіального управління Державної судової
адміністрації України має заступника, який призначається на посаду і звільняється з
посади Головою Державної судової адміністрації України.
3. Начальник територіального управління Державної судової адміністрації
України за поданням голови місцевого суду призначає на посаду керівника апарату
місцевого суду, заступника керівника апарату місцевого суду та звільняє їх з посади, за
поданням голови місцевого суду застосовує до них заохочення або накладає
дисциплінарні стягнення відповідно до закону; присвоює керівнику апарату місцевого
суду, його заступнику ранги державного службовця відповідно до законодавства про
державну службу.
4. Структура і штатний розпис територіального управління Державної судової
адміністрації України затверджуються Головою Державної судової адміністрації України
за поданням начальника територіального управління Державної судової адміністрації
України.
5. Територіальне управління Державної судової адміністрації України є
юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням, самостійний баланс і рахунки в органах Державної казначейської служби
України.
6. Територіальні управління Державної судової адміністрації України здійснюють
свою діяльність відповідно до положення про них, що затверджується Головою Державної
судової адміністрації України.
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Страсбург, 18 грудня 2008 року
КРЄС(2008)5

КОНСУЛЬТАТИВНА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СУДДІВ (КРЄС)

Висновок № 11 (2008)1
Консультативної ради європейських суддів (КРЄС) до уваги Комітету
Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень

З метою сприяння поширенню цього Висновку держави-члени Ради Європи мають
забезпечити, де це можливо, переклад Висновку на свої державні мови.

1

Неофіційний переклад
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Вступ
1. Якість правосуддя є об’єктом постійної уваги Ради Європи, що знайшло своє
відображення, зокрема, у конвенціях, резолюціях та рекомендаціях, прийнятих під егідою
Ради Європи стосовно шляхів покращення доступу до правосуддя, удосконалення та
спрощення процедур, зменшення навантаження в судах та зосередження уваги суддів на
суто суддівській роботі1.
2. У цьому контексті та відповідно до положення про свою сферу діяльності
Консультативна рада європейських суддів (КРЄС) вирішила присвятити Висновок № 11
питанню якості судових рішень, що є основним компонентом якості правосуддя.
3. Чітке обґрунтування та аналіз є базовими вимогами до судових рішень та
важливим аспектом права на справедливий суд. Наприклад, стаття 6 Європейської
конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - ЄКПЛ) вимагає, щоб
держави створили незалежні та безсторонні суди і сприяли запровадженню ефективних
процедур. Виконання цього обов’язку набуває реального значення, коли суддям у
результаті цього надається можливість здійснювати правосуддя справедливо та коректно у
їхніх висновках щодо фактів і права задля кінцевого блага громадян. Судове рішення
високої якості – це рішення, яке досягає правильного результату – наскільки це
дозволяють надані судді матеріали – у справедливий, швидкий, зрозумілий та
недвозначний спосіб.
4. Враховуючи це, КРЄС вже зазначала, що суддівська незалежність повинна
розглядатися як право громадян; у Висновку № 1 (2001) КРЄС стверджує, що
незалежність суддів “є прерогативою чи привілеєм не для захисту власних інтересів
суддів, але в інтересах верховенства права та тих, хто шукає й очікує правосуддя”. КРЄС у
своїх висновках, починаючи з 2001 року, надала багато порад щодо того, як кожна
система може не тільки гарантувати користувачам судових послуг право доступу до суду,
але також забезпечити через якість винесених судових рішень, щоб громадяни мали
впевненість у результатах судового процесу2.
5. Цей Висновок не має на меті переглянути базовий принцип, відповідно до
якого оцінка якості кожного рішення повинна здійснюватися тільки через використання
права оскарження, установленого законом. Цей 0 та визначити чинники такої якості і
умови її оцінювання.
7. Судове рішення повинно відповідати низці вимог, по відношенню до яких
можна визначити деякі загальні принципи незалежно від особливостей окремих судових
систем та судової практики в різних країнах. Відправною точкою є те, що метою судового
рішення є не тільки вирішення певного спору через надання сторонам юридичної

Усі документи з цих питань розкривають підхід Ради Європи до потреби в якості правосуддя: “на думку
Ради Європи, підхід до визначення якості не повинен зосереджуватися на окремому рішенні; будучи
частиною всебічного підходу, він залежить від якості судової системи, у тому числі суддів, адвокатів та
працівників апарату суду, а також від якості процесу, що веде до ухвалення рішень. Тому Рада Європи
рекомендує, щоб зусилля щодо поліпшення ситуації зосереджувалися на кожному з цих аспектів”
(неофіційний переклад) (Жан-Поль ЖАН [Jean-Paul JEAN], “La qualité des décisions de justice au sens du
Conseil de l’Europe”, колоквіум “Якість судових рішень”, проведений 8 та 9 березня 2007 р. Факультетом
права та соціальних наук Університету Пуатьє, – див. “CEPEJ Studies”, № 4).
1

Див. також висновки Конференції з якості судових рішень, проведеної Верховним судом Естонії у Тарту
(18 червня 2008 р.) за участі представників суддівського корпусу Естонії та Робочої групи КРЄС.
2
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визначеності, але часто також установлення судової практики, яка може попередити
виникнення інших спорів та забезпечити суспільну гармонію.
8. Звіт пані Марії Джуліани Чівініні, підготовлений на підставі відповідей членів
КРЄС на запитання опитувальної анкети1, свідчить про те, що в країнах існує велика
кількість різноманітних підходів до оцінювання та поліпшення якості судових рішень. У
звіті також наголошується, що хоча процедури оцінювання якості залежать від
конкретних традицій кожної правової системи, усі країни, тим не менш, однаковою мірою
прагнуть продовжувати покращувати умови, у яких судді приймають рішення.
9. Термін “судове рішення” у цьому Висновку розуміється як судовий документ,
що вирішує конкретну справу або питання і виноситься незалежним та безстороннім
судом відповідно до статті 6 ЄКПЛ і охоплює:

 рішення, винесені в цивільних, соціальних, кримінальних та більшості







адміністративних справ;
рішення, винесені судами першої та апеляційної інстанції, або верховними
судами, а також конституційними судами;
проміжні рішення;
остаточні рішення;
рішення або накази, винесені судом у складі колегії суддів або суддею
одноособово;
рішення з можливістю чи без можливості окремої думки;
рішення, винесені професійними або непрофесійними суддями або судами у
змішаному складі (échevinage).
ЧАСТИНА I. ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЯКІСТЬ СУДОВИХ
РІШЕНЬ

A. Зовнішнє середовище: законодавство та економічний і соціальний
контекст
10. Якість судового рішення залежить не тільки від окремого судді, але й від
низки перемінних величин, зовнішніх по відношенню до процесу відправлення
правосуддя, таких як якість законодавства, адекватність ресурсів, наданих системі
правосуддя, та якість юридичної освіти.
1. Законодавство
11. Суддівські рішення в основному ґрунтуються на законах, прийнятих
законодавчими органами, або, якщо це країни загального права, на законах та на
принципах, встановлених судовим прецедентом. Ці джерела права не тільки визначають,
які права мають користувачі системи правосуддя та яка поведінка карається кримінальним
законом, але й визначають процедури прийняття судових рішень. Таким чином, вибір,
зроблений законодавчими органами, впливає на тип та обсяг справ, що надходять до суду,
та на порядок їх розгляду. На якість судових рішень можуть впливати занадто часті зміни
в законодавстві, недосконале написання проектів законів або нечіткості в змісті законів, а
також недоліки процесуальних правил.
12. Тому КРЄС вважає за доцільне, щоб національні парламенти оцінювали та
стежили за впливом чинного законодавства й законопроектів на систему правосуддя і
1

Див. опитувальник щодо якості судових рішень та відповіді на веб-сайті КРЄС: www.coe.int/ccje.
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передбачали належні перехідні та процедурні положення, які дозволятимуть суддям
вводити їх у дію, приймаючи суддівські рішення високої якості. Законодавець повинен
забезпечити, щоб законодавство було чітке та просте у застосуванні, а також відповідало
ЄКПЛ. Щоб сприяти тлумаченню, документи, пов’язані із законопроектною роботою,
повинні бути легко доступні та написані зрозумілою мовою. Будь-який законопроект, що
стосується відправлення правосуддя та процесуального законодавства, повинен бути
предметом розгляду Ради судової влади або еквівалентного органу перед тим, як
почнеться його обговорення в парламенті.
13. Щоб досягти якості рішень у спосіб, який співвідноситься з відповідними
інтересами, судді повинні діяти в рамках законодавчого та процесуального поля, яке
дозволяє їм вільно приймати рішення щодо та розпоряджатися часовими ресурсами,
необхідними для відповідного розгляду справи. КРЄС відсилає до обговорення теми
управління проходженням судових справ у Висновку № 6 (2004)1.
2. Ресурси
14. Якість судових рішень безпосередньо залежить від обсягу фінансування
судової системи. Суди не можуть ефективно функціонувати без адекватних людських та
матеріальних ресурсів. Адекватна суддівська винагорода є необхідною для захисту від
тиску на рішення суддів та їхню поведінку загалом2, а також забезпечує, щоб до
суддівського корпусу приймалися найкращі кандидати. Допомога штату кваліфікованих
судових секретарів та помічників суддів, які мають звільнити суддів від більш рутинної
роботи та готувати документи, може, очевидно, сприяти покращенню якості судових
рішень. Якщо таких ресурсів не вистачає, ефективна робота судової системи і досягнення
високоякісного результату будуть не можливими3.
3. Дійові особи в судовій системі та юридична освіта
15. Навіть якщо зосередитися тільки на дійових особах всередині судової системи,
якість функціонування судової системи однозначно залежить від взаємодії багатьох осіб:
поліції, прокурорів, адвокатів, судових секретарів, присяжних, там де вони існують, і т.д.
Суддя є тільки однією ланкою в ланцюжку таких взаємодіючих осіб, і не обов’язково
навіть останньою ланкою у зв’язку з тим, що етап виконання рішень є однаково
важливим. Навіть якщо зосередитися тільки на якості судових рішень, з того, що було вже
зазначено, випливає, що виконання суддями своєї ролі є, хоч і центральним, але не єдиним
чинником, що є передумовою для якісних судових рішень.
16. Якість судового рішення залежить серед інших чинників і від якості
юридичної освіти фахівців усіх юридичних професій, які задіяні в провадженні. Тому
КРЄС хоче наголосити на ролі юридичної освіти та підготовки взагалі.
17. Це означає, в особливості для суддів, те, що повинна існувати високоякісна
підготовка на самому початку професійної юридичної кар’єри4 та програма постійного
підвищення кваліфікації для підтримання й удосконалення професійних навичок. Така
Конкретно з приводу процесуальних законів КРЄС хотіла б нагадати тут про свій Висновок № 6 (2004), у
якому вона рекомендувала з метою гарантування ухвалення якісних судових рішень у розумні строки, щоб
законодавці робили оптимальний вибір для забезпечення балансу між тривалістю судового процесу та
наявністю схем альтернативного вирішення спорів, переговорів щодо досягнення угоди про визнання вини,
спрощених та/або прискорених і скорочених процедур, а також процесуальних прав сторін тощо. Крім того,
повинні бути гарантовані фінансові ресурси для схем альтернативного вирішення спорів.
2
Див. Висновок КРЄС № 1 (2001), пункт 61.
3
Див. Висновок КРЄС № 2 (2001).
4
Див. Висновок КРЄС № 4 (2003).
1
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підготовка повинна давати суддям не тільки уміння, необхідні для впровадження в життя
змін у національному та міжнародному законодавстві й правових принципах, але й
сприяти розвитку інших додаткових навичок та знань з неправових питань, щоб судді
мали добре розуміння проблем, з якими їм доводиться мати справу.
18. Суддям також необхідне навчання з питань етики та навичок спілкування, що
допоможе їм взаємодіяти із сторонами процесу та із громадськістю і пресою. Особливу
увагу при проведенні навчання необхідно приділити удосконаленню організаційних
навичок у сфері підготовки та ефективного управління судовими справами (наприклад,
використання інформаційних технологій, справочинство, методи роботи, техніка
написання судових рішень – включно з методологічними рекомендаціями та загальними
зразками рішень, що, однак, залишають суддям певну свободу у виборі свого
індивідуального стилю); усе це з метою управління проходженням справ у суді без
зволікань чи зайвих кроків1.
19. Крім того, голови судів повинні отримати навчання з питань управління
людськими ресурсами, стратегічного планування для регулювання та управління
проходженням справ, а також ефективного планування і використання бюджетних та
фінансових ресурсів. Адміністративні працівники та помічники суддів повинні отримати
спеціальне навчання в питаннях підготовки слухань, забезпечення належного
проходження справ (наприклад, стосовно використання інформаційних технологій,
управління часом та техніки справочинства, написання проектів рішень, іноземні мови,
спілкування із сторонами процесу, громадськістю, дослідження юридичної літератури).
Це допоможе звільнити суддів від адміністративної та технічної роботи і дозволить їм
зосередити свої зусилля на інтелектуальних аспектах та управлінні судовим процесом і на
прийнятті рішень.
B. Внутрішнє середовище: професійність, процесуальні правила, розгляд
справи та ухвалення рішення
20. Якість судових рішень також залежить від внутрішніх чинників, таких як
професійність суддів, судові процедури, справочинство, розгляд справ, а також елементи,
нерозривно пов’язані з ухваленням рішення.
1. Професійність судді
21. Професійність суддів є головною гарантією високої якості судових рішень. Це
вимагає високого рівня юридичної підготовки суддів згідно з принципами, визначеними
КРЄС у її Висновках № 4 (2003) та № 9 (2006), а також плекання культури незалежності,
етики та деонтології відповідно до Висновків № 1 (2001) та 3 (2002).
22. Для ухвалення судового рішення може виявитися необхідним не лише
врахувати відповідні правові положення, але також узяти до уваги неправові поняття та
реалії, які стосуються контексту спору, як-от, наприклад, етичні, соціальні чи економічні
міркування. Це вимагає від судді усвідомлення наявності таких міркувань при вирішенні
справи.
23. Процедури оцінювання діяльності суддів чи надання відповідних
рекомендацій з боку керівних органів судової системи здатні поліпшити компетентність
суддів та якість судових рішень.
Серед суддів можна поширювати брошури, аналіз гарних та поганих практик на прикладі конкретних
справ, стандартні моделі написання судових рішень разом з методологіями, посібники судді, розроблені для
навчальних цілей.
1
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2. Процесуальні правила та управління справами
24. Якщо результатом має стати висока якість судового рішення, що буде
сприйнятим як сторонами спору, так і суспільством, то процесуальні правила повинні
бути чіткими, прозорими та відповідати вимогам ЄКПЛ.
25. Однак самої лише наявності процесуального закону, який відповідає цим
вимогам, недостатньо. КРЄС вважає, що суддя повинен уміти організовувати та
проводити судовий процес активно й чітко. Належний хід процесу сприяє якості кінцевого
продукту – ухваленого рішення1.
26. Ухвалення рішення в розумні строки відповідно до статті 6 ЄКПЛ також
можна вважати важливим елементом його якості. Проте можливе виникнення
суперечностей між швидкістю проведення процесу та іншими чинниками, пов’язаними з
якістю, такими як право на справедливий розгляд справи, яке також гарантується статтею
6 ЄКПЛ. Оскільки важливо забезпечувати соціальну гармонію та юридичну визначеність,
то попри очевидну необхідність враховувати часовий елемент слід також зважати й на
інші чинники. КРЄС вважає за доречне згадати свій Висновок № 6 (2004), у якому
підкреслюється, що “якість” правосуддя не можна ототожнювати з простою
“продуктивністю”. Якісний підхід повинен також брати до уваги здатність судової
системи відповідати вимогам, які до неї ставляться, з урахуванням загальних цілей
системи, серед яких швидкість процесу є лише одним з елементів.
27. У деяких країнах складено стандартні моделі гарних практик управління
справами та проведення слухань у справі. Такі ініціативи слід заохочувати для сприяння
дотриманню зазначених практик кожним суддею.
28. Слід також наголосити на важливості консультацій між суддями, під час яких
вони можуть обмінюватися інформацією та досвідом. Це дає змогу суддям обговорювати
практику управління справами та знаходити шляхи подолання труднощів, пов’язаних із
застосуванням правових принципів та можливими конфліктами в судовій практиці.
3. Розгляд справи в судовому засіданні
29. Розгляд справи в судовому засіданні повинен відповідати всім вимогам ЄКПЛ,
що гарантуватиме сторонам та суспільству дотримання мінімальних стандартів належним
чином побудованого й справедливого судового процесу. Належний хід розгляду справи в
судовому засіданні безпосередньо впливатиме на розуміння й сприйняття сторонами та
суспільством ухваленого остаточного рішення. Це також повинно забезпечити суддю
всіма елементами, необхідними для належної оцінки справи. Отже, належний розгляд
справи в суді вирішальним чином позначається на якості судового рішення. Слухання в
справі повинні проводитися щоразу, коли цього вимагає практика Європейського суду з
прав людини.
30. Прозорий і відкритий розгляд справи в судовому засіданні, а також
дотримання принципів змагальності та рівності сторін є необхідними передумовами
сприйняття рішення як належного як самими сторонами, так і громадськістю.
4. Елементи, нерозривно пов’язані з ухваленням рішення
31. Щоб бути якісним, судове рішення повинно сприйматися сторонами та
суспільством у цілому як таке, що стало результатом коректного застосування юридичних
правил, справедливого процесу та правильної оцінки фактів, а також як таке, що може
У своєму Висновку № 6 (2004) КРЄС, деталізуючи принципи, викладені в Рекомендації № R (84) 5,
підкреслила важливість активної ролі судді в керуванні ходом цивільного провадження (див., зокрема,
пункти 90-102 та 126).
1
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бути ефективно реалізованим. Лише в такому випадку сторони будуть переконані, що
їхню справу було розглянуто й вирішено справедливо, а суспільство сприйме ухвалене
рішення як фактор відновлення суспільної гармонії. Для досягнення цих цілей необхідно
виконання низки вимог.
a. Чіткість
32. Усі судові рішення повинні бути зрозумілими, викладеними чіткою і простою
мовою – це необхідна передумова розуміння рішення сторонами та громадськістю. Для
цього потрібно логічно структурувати рішення і викласти його в чіткому стилі,
доступному для кожного1.
33. Кожен суддя може обрати власний стиль та структуру або використовувати
стандартизовані моделі, якщо такі існують. КРЄС рекомендує керівним органам судової
системи укласти збірник гарних практик з тим, щоб допомогти в підготовці судових
рішень.
б. Обґрунтування
34. Судові рішення повинні, у принципі, бути обґрунтованими2. Якість судового
рішення залежить головним чином від якості його обґрунтування. Належне обґрунтування
є імперативом, яким не можна нехтувати в інтересах швидкості розгляду. Належне
обґрунтування вимагає, щоб судді мали досить часу на підготовку своїх рішень.
35. Виклад підстав прийняття рішення не лише полегшує розуміння та сприяє
визнанню сторонами суті рішення, але, насамперед, є гарантією проти свавілля. По-перше,
це зобов’язує суддю дати відповідь на аргументи сторін та вказати на доводи, що лежать в
основі рішення й забезпечують його правомірність; по-друге, це дає можливість
суспільству зрозуміти, яким чином функціонує судова система.
36. Підстави прийняття рішення повинні бути узгодженими, чіткими,
недвозначними й несуперечливими. Вони повинні давати можливість читачеві
прослідкувати логіку міркувань, які привели суддю до ухваленого ним рішення.
37. Обґрунтування повинно засвідчувати дотримання суддею принципів,
проголошених Європейським судом з прав людини (а саме, додержання прав сторони
захисту та права на справедливий суд). Коли проміжні рішення стосуються
індивідуальних свобод (наприклад, дозвіл на арешт) або можуть вплинути на права чи
майно осіб (наприклад, тимчасова опіка над дитиною або попереднє накладення арешту
на нерухоме майно чи на банківські рахунки), необхідний належний виклад підстав для
такого рішення.
38. У викладі підстав для прийняття рішення необхідно дати відповідь на
аргументи сторін, тобто на кожен окремий пункт вимог та на аргументи захисту. Це
важливий запобіжник, оскільки він дає можливість сторонам переконатися у тому, що їхні
доводи були досліджені, а, отже, суддя взяв їх до уваги. Обґрунтування не повинно
містити жодних образливих або критичних зауважень щодо сторін.

1

У цьому зв’язку слід послатися на Висновок № 7 (2005) КРЄС, особливо на пункти 56–61.

До числа можливих винятків належать, серед іншого, рішення щодо керування розглядом справи
(наприклад, відкладення слухання); несуттєві процедурні питання або питання, які не є предметом спору
(рішення на користь позивача за відсутності відповідача або за взаємною згодою); рішення апеляційного
суду, що залишає в силі рішення суду першої інстанції після розгляду схожих аргументів з тих самих
питань; рішення присяжних та деякі рішення щодо дозволу на подання апеляції або скарги у країнах, де
такий дозвіл необхідний.
2
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39. Хоча судді й мають можливість, а інколи й зобов’язані, учиняти деякі дії з
власної ініціативи, вони повинні давати відповідь лише на доречні доводи, здатні
вплинути на вирішення спору.
40. Виклад підстав для прийняття рішення не повинен неодмінно бути довгим,
оскільки необхідно знайти належний баланс між стислістю та правильним розумінням
ухваленого рішення.
41. Обов’язок судів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності
відповідати на кожен аргумент захисту на підтримку кожної підстави захисту. Обсяг
цього обов’язку може змінюватися залежно від характеру рішення. Згідно з практикою
Європейського суду з прав людини1, очікуваний обсяг обґрунтування залежить від різних
доводів, що їх може наводити кожна зі сторін, а також від різних правових положень,
звичаїв та доктринальних принципів, а крім того ще й від різних практик підготовки та
представлення рішень у різних країнах. З тим, щоб дотриматися принципу справедливого
суду, обґрунтування рішення повинно засвідчити, що суддя справді дослідив усі основні
питання, винесені на його розгляд2. У випадку розгляду справи присяжними, у своєму
зверненні до присяжних суддя повинен чітко пояснити факти та питання, які присяжні
повинні вирішити.
42. Щодо змісту, то судове рішення повинно містити дослідження фактичних
обставин та питань права, що лежать в основі спору.
43. При дослідженні фактичних обставин справи судді, можливо, доведеться
розглянути заперечення стосовно доказів, особливо щодо їх прийнятності. Суддя має
також вирішити, наскільки переконливими є фактичні докази, які ймовірно стосуються
предмету спору.
44. Дослідження питань права пов’язано із застосуванням правил національного,
європейського3 та міжнародного права4. В обґрунтуванні повинні міститися посилання на
відповідні положення конституції або відповідні норми національного, європейського або
міжнародного права. Там, де це доречно, посилання на національну, європейську або
міжнародну судову практику, в тому числі на практику судів інших країн, а також
посилання на юридичну літературу можуть бути корисними, а в системі загального права
– необхідними.
45. У країнах загального права рішення вищих судів, що вирішують певне
правове питання, є прецедентами, які мають обов’язковий характер при вирішенні
ідентичних спорів у подальшому. У країнах континентального права судові рішення не
мають такого ефекту, але можуть бути цінними дороговказами для інших суддів, які
стикаються з вирішенням схожої справи, коли йдеться про справи, в яких піднімаються
широкі соціальні або вагомі юридичні питання. Тому виклад обґрунтування на основі
детального дослідження розглянутих питань права слід готувати з особливою ретельністю
з тим, щоб воно відповідало очікуванням сторін та суспільства.

Див. зокрема рішення ЄСПЛ у справах: Болдеа проти Румунії [Boldea vs Romania], 15 лютого 2007 р., § 29;
Ван де Гурк проти Нідерландів [Van de Hurk vs the Netherlands], 19 квітня 1994 р., § 61.
1

Див. зокрема рішення ЄСПЛ у справах: Болдеа проти Румунії [Boldea vs Romania], 15 лютого 2007 р., § 29;
Гелле проти Фінляндії [Helle vs Finland], 19 лютого 1997 р., § 60.
2

3

Вислів “європейське право” включає доробок Ради Європи та право Європейських Спільнот.

4

Див. Висновок № 9 (2006) КРЄС.
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46. У багатьох випадках дослідження питань права тягне за собою тлумачення
юридичних норм.
47. Визнаючи повноваження судді тлумачити закон, слід пам’ятати також і про
обов’язок судді сприяти юридичній визначеності. Адже юридична визначеність гарантує
передбачуваність змісту та застосування юридичних норм, сприяючи тим самим
забезпеченню високоякісної судової системи.
48. Пам’ятаючи про цю мету, судді застосовуватимуть принципи тлумачення,
прийняті як у національному, так і в міжнародному праві. У країнах загального права
їхнім орієнтиром буде будь-який доречний прецедент. У країнах континентального права
їхнім орієнтиром буде судова практика, особливо практика найвищих судів, завданням
яких є забезпечення єдиної судової практики.
49. Судді повинні в цілому послідовно застосовувати закон. Однак коли суд
вирішує відійти від попередньої практики, це слід чітко вказати в його рішенні. За
виняткових обставин може бути доречним, щоб суд зазначив, що таке нове тлумачення
застосовуватиметься лише з дня ухвалення цього рішення або з дня, вказаного у рішенні.
50. Кількість справ, що доходять до вищих судів, також здатна вплинути як на
швидкість ухвалення судових рішень, так і на їхню якість. КРЄС рекомендує
запроваджувати механізми, які відповідають правовим традиціям кожної країни, з метою
регулювання доступу до таких судів.
в. Окремі думки
51. У деяких країнах судді можуть наводити свої окремі думки, що збігаються або
не збігаються з позицією більшості. У таких випадках окрема думка, яка не збігається з
позицією більшості, повинна бути опублікована разом з думкою більшості. У такий спосіб
судді висловлюють свою повну або часткову незгоду з рішенням, ухваленим більшістю
суддів, наводячи підстави для своєї незгоди, або стверджуючи, що рішення, прийняте
судом, може або повинно ґрунтуватися на підставах, які відрізняються від наведених
судом. Це може сприяти покращенню змісту рішення та його кращому розумінню, а також
розвитку права.
52. Окремі думки, що не збігаються з позицією більшості, повинні бути належним
чином обґрунтовані, відображаючи виважену оцінку суддею фактів та питань права.
г. Виконання рішень
53. Будь-який припис, що міститься в судовому рішенні або виданий на його
підставі, повинен бути викладений чіткою й недвозначною мовою так, щоб його можна
було ввести в дію або, коли йдеться про припис зробити або сплатити щось чи навпаки,
виконати.
54. Згідно з тлумаченням Європейського суду з прав людини, право на
справедливий суд, зафіксоване в статті 6 ЄКПЛ, означає не лише те, що судове рішення
повинно бути ухвалено в розумні строки, але й те, що воно повинно бути – коли це
доречно – таким, яке можна ефективно виконати на користь сторони, яка виграла справу.
Справді, Конвенція не передбачає теоретичний захист прав людини, а має на меті
гарантувати максимальну ефективність такого захисту.
55. Відповідно, такий припис повинен мати такі основні характеристики:
(і) Перш за все, він повинен, коли це доречно, бути сформульований таким чином,
щоб його можна було втілити в життя: це означає, що рішення повинно містити
резолютивну частину, в якій було б чітко, без будь-якої можливості невизначеності
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або непорозуміння, викладено покарання, обов’язки чи приписи, ухвалені судом.
Нечітке рішення, яке можна тлумачити по-різному, підриває ефективність та
надійність судового процесу.
(іі) Припис також повинен бути таким, щоб його можна було ввести в дію в рамках
відповідної системи виконання: це шлях до його ефективного виконання. У
більшості правових систем існують процедури зупинення або відстрочення
виконання рішення. Зупинення або відстрочення є безперечно необхідними в
деяких випадках. Однак їх можуть добиватися з тактичною метою, і безпідставне
задоволення клопотання про зупинення або відстрочення виконання може
паралізувати судовий процес та уможливити процесуальні стратегії, спрямовані на
досягнення недієвості судового рішення. Щоб забезпечити ефективність
правосуддя, усі країни повинні мати процедури забезпечення виконання рішень1.
56. Якісний припис (у некримінальній справі) може виявитися даремним за
відсутності простої й ефективної процедури його виконання. Важливо, щоб ця процедура
контролювалася суддями, які мають можливість вирішити всі проблеми, що виникають у
процесі виконання рішення, за допомогою ефективних процедур, які не повинні
призводити до необґрунтованих витрат сторін.
ЧАСТИНА ІІ. ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ СУДОВИХ РІШЕНЬ
57. КРЄС підкреслює, що зміст конкретних судових рішень контролюється
насамперед за допомогою процедур апеляції або перегляду рішень у національних судах
та за допомогою права на звернення до Європейського суду з прав людини. Держави
повинні гарантувати відповідність їхніх національних процедур вимогам, викладеним у
рішеннях зазначеного Суду.
A. Зміст оцінювання
58. Починаючи з 1990-х років зростає усвідомлення того, що якість судових
рішень не можна належним чином оцінити, враховуючи лише їхню цінність з правової
точки зору. Як показано в першій частині цього Висновку, на якість судових рішень
впливає якість усіх підготовчих етапів, що передують їхньому ухваленню, а отже,
необхідно досліджувати правову систему в цілому. Більше того, якщо дивитися з позиції
користувачів судових послуг, то важливою є не лише правова якість фактичного рішення
як така; слід приділяти увагу й іншим аспектам, таким як тривалість, прозорість та
ведення судового процесу, спосіб спілкування судді зі сторонами та спосіб звітування
судової влади про свою роботу перед суспільством.
59. КРЄС підкреслює, що будь-який метод оцінювання якості судових рішень не
повинен втручатися у незалежність як судової влади у цілому, так і окремих суддів.
60. Оцінювання якості судових рішень повинно здійснюватися перш за все на
підставі основоположних принципів ЄКПЛ. Його не можна проводити лише у світлі
міркувань економічного або управлінського характеру. Слід добре обдумати те, чи варто
використовувати економічні методи. Роль судової влади в першу чергу полягає в тому,
щоб застосовувати й виконувати норми права, і її не можна оцінити належним чином в
термінах економічної ефективності.

1

Див. Висновок № 6 (2004) КРЄС, пункт 130.
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61. Будь-яка система оцінювання повинна бути чітко націлена на підвищення
якості судових рішень, а не бути просто бюрократичним інструментом чи самоціллю. Це
не є також інструментом зовнішнього контролю за судовою системою.
62. КРЄС нагадує, що оцінювання якості правосуддя, тобто діяльності судової
системи в цілому або будь-якого окремого суду чи групи судів, не слід плутати з
оцінюванням професійної здатності будь-якого окремого судді, що проводиться для інших
цілей1.
63. Процедури оцінювання повинні мати на меті, перш за все, визначення
можливої потреби у внесенні змін до законодавства, зміненні або вдосконаленні судових
процедур та/або потреби в додатковому навчанні суддів і працівників апарату судів.
64. Предмет, методи та процедура оцінювання повинні бути належним чином
визначеними та зрозумілими. Вони мають визначатися суддями або в тісному контакті з
суддями.
65. Оцінювання повинно бути прозорим. Особисті дані або дані, які
ідентифікують суддів, мають залишатися конфіденційними.
66. Оцінювання якості судових рішень не повинно спонукати суддів оцінювати
факти або ухвалювати рішення по суті справи в єдиний спосіб, не враховуючи
особливості кожної справи.
67. При будь-якому оцінюванні судових рішень слід брати до уваги різні типи та
рівні судів, різні види спорів та різні навички й знання, потрібні для їх вирішення.
B. Методи оцінювання (у тому числі органи, уповноважені проводити
оцінювання якості судових рішень)
68. КРЄС наголошує, що (особливо при використанні кількісних та якісних
статистичних даних) бажано поєднувати різні методи оцінювання, що мають справу з
різними показниками якості та розноманітними джерелами інформації. Жодному
окремому методу не слід надавати більшої ваги, ніж іншим. Методи оцінювання можуть
бути прийнятними, якщо вони розглядаються з належною науковою точністю, знанням та
уважністю і визначаються у прозорий спосіб. Крім того, системи оцінювання не повинні
ставити під сумнів легітимність судових рішень.
69. КРЄС вважає, що держави не обов’язково мають ухвалювати одну й ту саму
систему оцінювання і застосовувати однаковий методологічний підхід, а також що, хоча
детальне коментування різних систем оцінювання якості й лежить за межами цілей цього
Висновку, проте, виходячи з національного досвіду, все ж можливо скласти список
найкращих методів.
1. Самооцінювання суддями та оцінювання іншими дійовими особами
системи правосуддя
70. КРЄС підтримує оцінювання суддів іншими суддями та самооцінювання
суддів. КРЄС також заохочує залучення до оцінювання осіб “ззовні” (наприклад, юристів,
прокурорів, професорів факультетів права, громадян, національних або міжнародних
неурядових організацій) за умови неухильного дотримання суддівської незалежності. Таке
зовнішнє оцінювання, звичайно ж, не повинно використовуватися як метод обмеження
суддівської незалежності або зриву судового процесу. Відправною точкою при оцінюванні

1

Див. Висновок № 6 (2004) КРЄС, частина B, пункт 34, та Висновок № 10 (2007) КРЄС, пункти 52–56 та 78.
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судових рішень повинна бути наявність своєчасної й ефективної процедури оскарження
рішення.
71. За допомогою власної практики, дослідження судової практики судів та
щорічних звітів вищі суди можуть сприяти поліпшенню якості судових рішень та їхнього
оцінювання. У цьому плані особливо важливо, щоб практика виших судів була чіткою,
послідовною й сталою. Вищі суди можуть також сприяти поліпшенню якості судових
рішень, розробляючи рекомендації для судів нижчого рівня, привертаючи їхню увагу до
принципів, що застосовуються згідно з існуючою практикою.
2. Статистичні методи
72. Кількісний статистичний метод передбачає ведення статистики на рівні суду
(статистичні дані щодо кількості справ, що перебувають у провадженні, а також кількості
поданих справ та справ, по яких ухвалено рішення, кількості судових засідань у кожній
справі, кількості скасованих судових засідань, тривалості судового провадження тощо).
Обсяг виконаної судом роботи є одним з критеріїв вимірювання того, наскільки система
правосуддя здатна задовольнити потреби громадян. Ця здатність є одним з показників
якості правосуддя. Цей метод аналізу характеризує діяльність суду, проте сам по собі він
недостатній для того, щоб оцінити те, чи є задовільною якість ухвалених рішень. Характер
рішення залежить від особливостей кожної конкретної справи. Наприклад, може бути
необхідним ухвалення суддею низки взаємопов’язаних рішень у малозначимих справах.
Дані статистики не можуть бути точним мірилом будь-якої ситуації; їх слід завжди
розглядати в конкретному контексті. Проте, цей метод усе ж дає можливість оцінити те,
чи справи було розглянуто в належні строки, чи існує “борг” з нерозглянутих справ, що
може вимагати виділення додаткових ресурсів та вжиття заходів з метою його зменшення
або ліквідації.
73. Якісний статистичний метод передбачає класифікацію рішень за типом,
предметом та складністю. Зазначений метод дає можливість порівняти питому вагу різних
типів справ задля встановлення ефективного й коректного розподілу роботи, а також
визначення мінімального й максимального робочого навантаження, що може покладатися
на суд. Одна з рис цього методу полягає в тому, що він враховує специфіку певних справ
або типів питань з тим, щоб можна було зробити поправку на випадки, коли кількість
рішень невелика, проте виконується значний обсяг роботи. Однак при використанні
якісного статистичного оцінювання постають проблеми, пов’язані з визначенням, які саме
чинники слід брати до уваги, і із з’ясуванням того, які саме органи компетентні
встановлювати їх.
74. Як незначна кількість апеляцій, так і кількість задоволених апеляцій можуть
бути об’єктивно оцінюваними та відносно надійними показниками якості. Однак КРЄС
підкреслює, що ані кількість апеляцій, ані частоту їх задоволення не можна вважати
такими, що неодмінно відображають якість оскаржених рішень. Успішна апеляція може
означати всього лише іншу оцінку складного питання суддею апеляційного суду, рішення
якого само по собі може бути переглянуто, якби справа перейшла до вищого суду1.
3. Роль Ради судової влади
75. Національні або міжнародні органи, що займаються оцінюванням судових
рішень, повинні складатися з осіб, повністю незалежних від виконавчої влади. Для

1

Див. Висновок № 6 (2004) КРЄС, пункт 36.
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уникнення будь-якого тиску, у державах, у яких існують Ради судової влади1, саме такій
Раді слід доручити проведення оцінювання якості рішень. У Раді обробкою даних та
оцінюванням якості повинні займатися відділи, не пов’язані з питаннями дисциплінарної
відповідальності суддів. З тієї ж причини там, де немає Ради судової влади, оцінювання
якості рішень має проводитися особливим органом, який має ті самі гарантії незалежності,
що й Рада судової влади.
VI. ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
a) До числа зовнішніх показників, від яких залежить якість судового
рішення, відноситься якість законів, прийнятих законодавчими органами. Тому
важливо, щоб національні парламенти проводили оцінювання й моніторинг впливу
чинного законодавства та законодавчих пропозицій на систему правосуддя.
б) Якість ухвалення рішень залежить від виділення адекватних людських,
фінансових та матеріальних ресурсів кожній судовій системі, а також від забезпечення
фінансової безпеки кожного судді у відповідній системі.
в) Якість юридичної освіти і підготовки суддів та інших представників
юридичної професії має першорядне значення для забезпечення ухвалення судових
рішень високої якості.
г) Також важливо проводити підготовку суддів щодо неюридичних питань, а
також підготовку працівників апарату судів з тим, щоб звільнити суддів від
адміністративних та технічних обов’язків і дати їм можливість зосередитися на
інтелектуальному аспекті ухвалення рішень.
ґ) Стандарт якості судових рішень вочевидь є результатом взаємодії між різними
дійовими особами системи правосуддя.
д) Професійність судді є головною гарантією якості рішень та важливою
частиною внутрішнього середовища, що впливає на судові рішення. Професійність
пеедбачає високий рівень юридичної підготовки суддів, а також розвиток культури
суддівської незалежності, етики та деонтології. Вона вимагає від судді знання не лише
юридичного матеріалу, але й неправових питань.
е) Інші елементи внутрішнього середовища, що впливають на судові рішення, – це
процесуальні правила та управління справами. Процесуальні правила повинні бути
чіткими, прозорими та передбачуваними. Суддя повинен уміти організовувати та
проводити судовий процес активно й чітко. Рішення повинні ухвалюватися в розумні
строки. Проте швидкість процесу – це не єдиний чинник, який слід брати до уваги,
оскільки судові рішення повинні забезпечувати реалізацію права на справедливий суд,
суспільну гармонію та юридичну визначеність.
є) Слід заохочувати суддів до використання стандартних моделей гарних
практик в управліні справами, а також до проведення консультативних зустрічей між
собою.
ж) Слухання справи в судовому засіданні повинно проводитися щоразу, коли
цього вимагає практика Європейського суд з прав людини; при цьому необхідно
дотримуватися всіх вимог ЄКПЛ, що гарантуватиме сторонам і суспільству в цілому
Такі Ради судової влади повинні створюватися та функціонувати у спосіб, рекомендований КРЄС у її
Висновку № 10 (2007).
1
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дотримання мінімальних стандартів належним чином побудованого та справедливого
судового процесу.
з) Справедливе ведення судового процесу, правильне застосування юридичних
принципів та оцінювання фактів справи, а також виконуваність рішень є ключовими
елементами, що сприяють досягненню високої якості рішень.
и) Рішення повинні бути зрозумілими та викладеними чіткою й простою
мовою, однак при цьому кожному судді дозволяється обирати власний стиль або
використовувати стандартизовані моделі.
і) КРЄС рекомендує керівним органам судової системи скласти збірник гарних
практик з тим, щоб допомогти судді в підготовці рішень.
ї) Судові рішення повинні, у принципі, бути обґрунтованими. Їхня якість
залежить головним чином від якості обґрунтування. Обґрунтування може містити
тлумачення юридичних принципів; при цьому завжди необхідно дбати про забезпечення
юридичної визначеності та послідовності. Однак, коли суд вирішує відійти від
попередньої практики, у рішенні слід чітко вказати про це.
й) КРЄС рекомендує запровадження механізмів регулювання доступу до вищих
судів, які узгоджуються з правовими традиціями кожної країни.
к) Окремі думки суддів, які не збігаються з позицією більшості, якщо вони
дозволені, можуть сприяти кращому розумінню як самого рішення, так і розвитку права.
Такі думки повинні бути обґрунтовані належним чином і опубліковані.
л) Будь-який припис, що міститься в судовому рішенні або виданий на його
підставі, повинен бути викладений чіткою й недвозначною мовою так, щоб він міг бути
введений у дію, або, коли йдеться про наказ зробити або сплатити щось чи навпаки,
готовим до виконання.
м) КРЄС підкреслює, що зміст конкретних судових рішень контролюється
головним чином за допомогою процедур апеляції або перегляду рішень у
національних судах та за допомогою права на звернення до Європейського суду з прав
людини.
н) Коли йдеться про оцінювання якості судових рішень, необхідно досліджувати
правову систему в цілому. Слід приділяти увагу тривалості, прозорості та веденню
провадження.
о) Оцінювання повинне проводитися на підставі основоположних принципів
ЄКПЛ. Його не можна здійснювати лише у світлі міркувань економічного або
управлінського характеру.
п) Будь-який метод оцінювання якості судових рішень не повинен призводити до
втручання у незалежність судової влади в цілому чи окремих суддів, не повинен бути
бюрократичним інструментом або самоціллю; його не слід плутати з оцінюванням
професійних якостей окремих суддів, що проводиться для інших цілей. Крім того, системи
оцінювання не повинні ставити під сумнів легітимність судових рішень.
р) Будь-яка процедура оцінювання повинна мати на меті, перш за все, визначення
можливої потреби у внесенні змін до законодавства, зміненні або вдосконаленні судових
процедур та/або потреби в додатковому навчанні суддів та працівників апарату судів.
с) КРЄС підкреслює, що бажано поєднувати різні методи оцінювання. Методи
оцінювання слід аналізувати з належною науковою точністю, знанням та уважністю, а
також визначати у прозорий спосіб.
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т) КРЄС заохочує проведення оцінювання суддів іншими суддями та
самооцінювання суддів. КРЄС також підтримує участь в оцінюванні осіб “ззовні” за
умови неухильного дотримання суддівської незалежності.
у) За допомогою власної практики, досліджень судової практики інших судів та
щорічних звітів вищі суди можуть сприяти поліпшенню якості судових рішень та їхнього
оцінювання; у цьому відношенні особливо важливо, щоб практика вищих судів була
чіткою, послідовною й сталою.
ф) Оцінювання якості рішень повинно належати до компетенції Ради судової
влади там, де вона існує, або іншого незалежного органу за умови існування таких само
гарантій незалежності суддів.
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ЧАСТИНА 5.
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Завдання 3.
Контрольний
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Вступ.
Ця частина навчально-методичного посібника містить пропозиції щодо вмісту
наочних засобів. Наочні засоби мають на меті доповнити усне представлення матеріалу
викладачами та навчальні роботи, в тому числі дискусії та ситуативний аналіз. Зміст цієї
частини навчально-методичного посібника представлено у формі, зручній для
представлення на слайді. Проте той же самий зміст наочних засобів можна подати й на
фліп-чарті або дошці для крейди.
Розділ „Міні-лекції, слайди та приклади” побудовано відповідно до тем, що
входять до тридцятигодинного розкладу (Частина 2). Нотатки в „Конспекті заняття”
(Частина 3) стосуються в тому числі й наочних засобів у цій частині.
Як і в усіх інших частинах навчально-методичного посібника, викладачі мають
модифікувати також і слайди таким чином, щоб ті відповідали їхньому викладові, що
допоможе учасникам досягти цілей кожного окремого заняття.
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І. Міні – лекції.
1.1. Міні – лекція
Законність та обґрунтованість судового рішення: огляд рішень
Європейського суду з прав людини у справах проти України1
Питання обґрунтованості судових рішень неодноразово розглядалося
Європейським судом з прав людини (далі – ЄСПЛ або Суд) у справах проти України,
зокрема, в контексті дотримання вимог статті 6 «Право на справедливий суд» Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод. Зокрема, вже у першому
«українському» рішенні по суті – у справі «"Совтрансавто-Холдинґ" проти України» –
ЄСПЛ зазначив, що «не може не висловити свою стурбованість щодо різних та часто
суперечливих підходів до застосування та тлумачення внутрішнього законодавства
українськими судовими органами»2.
У справі «Бендерський проти України» ЄСПЛ розглядав питання врахування
національними судами доводів заявника у його спорі з медичним закладом 3. Йшлося
насамперед про медичний експертний висновок та свідчення лікарів, а також
відображення цих доказів у судових рішеннях. Водночас, ЄСПЛ нагадав свою усталену
практику щодо мотивованості рішень суду, а саме у п. 42 рішення зазначив таке:
42. Суд нагадує, що відповідно до практики, яка відображає принцип належного
здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на
яких вони базуються. Межі такого обов’язку можуть різнитися залежно від природи
рішення та мають оцінюватись в світлі обставин кожної справи (див. рішення «Руїз
Торіха проти Іспанії» (Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne) від 9 грудня 1994 року).
Конвенція не гарантує захист теоретичних та ілюзорних прав, а гарантує захист прав
конкретних та ефективних (рішення «Артіко проти Італії» (Artico c. Italie) від 13 травня
1980). Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді
«заслухані», тобто належним чином вивчені судом (див. «Дюлоранс проти Франції»
(Dulaurans c. France), no 34553/97, п. 33, від 21 березня 2000; «Донадзе проти Грузії»
(Donadzе c. Gйorgie), no 74644/01, пп. 32 та 35, від 7 березня 2006).
ЄСПЛ дійшов висновку, що відсутність будь-якої реакції на аргументи заявника
– які були якщо не вирішальним,и то принаймні дуже вважливими для вирішення спору та
вимагали, таким чином, особливої та чіткої реакції судів – призвела до того, що

(с) Тетяна Фулей,, к.ю.н., начальник відділу науково – методичного забезпечення підготовки суддівського
корпусу Національної школи суддів України
1

Рішення у справі «"Совтрансавто-Холдинґ" проти України» (Sovtransavto Holding v. Ukraine) від 25 липня
2002 р., заява № 48553/99, п. 79.
2

Рішення у справі «Бендерський проти України» (Benderskiy c. Ukraine) від 15 листопада 2007 року, заява №
22750/02.
3
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українські судові органи не забезпечили заявнику право на справедливий судовий розгляд в
сенсі пункту 1 статті 6 Конвенції 1:
43. У даній справі заявнику довелося доводити в судах, що серветку було введено
під час операції в Центрі&відповідачі та залишено в сечовому міхурі. Тому для вирішення
справ такого типу медичний експертний висновок, безперечно, має вирішальне значення
(див. «Огусто проти Франції» (Augusto c. France), no 71665/01, п. 50, від 11 січня 2007;
«Мантованеллі проти Франції» (Mantovanelli c. France), рішення від 18 березня 1997). В
даній справі експертний висновок (див. пункт 19 вище) чітко визначив дві умови для
проведення операції на сечовому міхурі без застосування серветок. Також стосовно
введення серветки в міхур висновок встановив баланс ймовірностей, що свідчить на
користь тверджень заявника. Зокрема, згідно з висновком, більш ймовірним є те, що
серветку було введено до сечового міхура під час операції; цю ймовірність можна
виключати, лише якщо операція проводиться без застосування серветок; малоймовірно,
що серветка потрапила до сечового міхура під час перев’язок вдома, за виключенням
випадку, коли тампонування здійснено з тиском.
44. Суд зазначає, що в справі під час судового засідання було обговорено та
медичними експертами та судами розглянуто дві версії введення серветки, а саме:
операційним шляхом та шляхом перев’язок вдома. Суд зазначає, що експертний висновок
встановив єдину умову введення серветки під час перев’язок: тампонування свища,
здійсненого під значним тиском та за допомогою якогось предмета. Суд зазначає, що суд
заслухав двох лікарів-урологів, які лікували заявника в період між двома операціями (див.
пункти 16–18 вище). Ці лікарі, описуючи процедуру перев’язування, не згадали про
тампонування. Крім того, вони зазначили, що серветки, використовувані для перев’язок,
загалом були у формі «панталонів». Проте серветка, знайдена в сечовому міхурі
заявника, являла собою шматок складеної марлі. З цього приводу лікарі підкреслили, що
серветка була з матеріалу, який використовувався під час хірургічних операцій.
45. Суд зазначає, що в своїх позовних заявах заявник чітко посилався на свідчення
лікарів, пропонуючи суддям вирішити питання, чи мало місце тампонування сечового
міхура під час перев’язок. Проте суди не задовольнили такі вимоги заявника, ні в будьякий інший спосіб не прокоментували свідчення лікарів. Проте, щодо «введення
стороннього тіла в сечовий міхур заявника під час операції в Центрі...» суди обмежилися
констатацією того, «що є інші засоби введення стороннього тіла в цей орган, навіть
якщо вони є малоймовірними». Суд вважає, що судові рішення не містять жодного
натяку на будь-яку перешкоду, яка перешкоджала судам детальніше розглянути справу в
напрямі, зазначеному заявником. Зокрема, суди не встановили, що експертний медичний
висновок є неповним та не містить суттєвої інформації.
46. Суд вважає, що довод заявника стосовно відсутності тампонування, який
базується на свідченнях лікарів-урологів, був якщо не вирішальним, то принаймні дуже
вважливим для вирішення спору, та вимагав, таким чином, особливої та чіткої реакції
судів. За відсутності будь-якої реакції на такий аргумент Суд вважає, що українські
судові органи не забезпечили заявнику право на справедливий судовий розгляд в сенсі
пункту 1 статті 6 Конвенції.
47. Таким чином, мало місце порушення цього положення.

Рішення у справі «Бендерський проти України» (Benderskiy c. Ukraine) від 15 листопада 2007 року, заява №
22750/02, пп.43-47.
1
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У рішенні у справі Проніної ЄСПЛ нагадав основні положення прецедентної
практики Суду, зокрема з посиланням на справу «Руїз Торіха проти Іспанії» 1, що
обов'язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути
визначено тільки у світлі конкретних обставин справи2 та дійшов до висновку, що в цій
справі національні суди не виконали свої зобов'язання щодо пункту 1 статті 6 Конвенції,
оскільки цілком проігнорували її пряме посилання у кожній судовій інстанції на
положення статті 46 Конституції (що пенсія не повинна бути нижчою за прожитковий
мінімум) у спорі заявниці з органами соціального забезпечення щодо розміру її пенсії3.
1. У цій справі заявниця зверталась до національних судів з вимогою вирішити її
спір щодо пенсії з органами соціального забезпечення. Заявниця посилалася, зокрема, на
положення статті 46 Конституції, заявляючи, що її пенсія не повинна бути нижчою за
прожитковий мінімум. Однак національні суди не вчинили жодної спроби проаналізувати
позов заявниці з цієї точки зору, попри пряме посилання у кожній судовій інстанції. Не у
компетенції Суду вирішувати, який шлях міг би бути най адекватнішим для національних
судів при розгляді цього аргументу. Однак, на думку Суду, національні суди, цілком
ігноруючи цей момент, хоча він був специфічним, доречним та важливим, не виконали
свої зобов'язання щодо пункту 1 статті 6 Конвенції.
Відповідно було порушення цього положення.
Аналогічне рішення було постановлене у справі «Богатова проти України»4
У справі «Білуха проти України» ЄСПЛ, розглядаючи скаргу на небезсторонність
голови суду, теж відзначив, що «суди вищих інстанцій, розглядаючи скарги заявниці, не
взяли до уваги її твердження щодо цього питання» 5:
54. Суд зазначає, що Уряд не оспорював твердження заявниці стосовно того, що
голова Артемівського суду, який одноособово розглядав справу заявниці у суді першої
інстанції та чиї рішення були залишені без змін судами вищих інстанцій, просив та
безоплатно отримував майно від Компанії-відповідача. На думку Суду, за цих обставин
побоювання заявниці щодо небезсторонності голови В. Л. Г. можна вважати об'єктивно
виправданими, незважаючи на той факт, що Артемівський суд задовольнив одну із скарг
заявниці. Більше того, суди вищих інстанцій, розглядаючи скарги заявниці, не взяли до
уваги її твердження щодо цього питання.

Рішення у справі «Руїз Торіха проти Іспанії» (Ruiz Torija v. Spain) від 09 грудня 1994 року, Серія А, № 303А, п. 29.
1

Рішення у справі «Проніна проти України» (Pronina v. Ukraine) від 18 липня 2006 року, заява № 63566/00,
п. 23.
2

Рішення у справі «Проніна проти України» (Pronina v. Ukraine) від 18 липня 2006 року, заява № 63566/00,
п. 25.
3

Рішення у справі «Богатова проти України» (Bogatova v. Ukraine) від 7 жовтня 2010 року, заява №
5231/04.
4

Рішення у справі «Білуха проти України» (Biluha v. Ukraine) від 9 листопада 2006 року, заява № 33949/02,
п. 54.
5
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Отже, було порушено п. 1 ст. 6 Конвенції.
Найбільш детально питання обґрунтованості судових рішень розглядалися ЄСПЛ
у справі «Серявін та інші проти України» – в ньому Суд визнав порушення статті 1
Першого протоколу до Конвенції (захист власності) у двох аспектах: по-перше, відносно
укладення органом влади інвестиційного контракту на проведення реконструкції горища
без згоди заявників та, по-друге, відносно позбавлення заявників горища, а також
порушення пункту 1 статті 6 Конвенції (право на справедливий суд) з огляду на те, що
національні суди належним чином не обґрунтували свої рішення.
У цьому рішенні, насамперед, звертає на себе увагу зв'язок законності та
обґрунтованості як основних вимог до судового рішення та критеріїв його якості, а саме
практичний аспект, наслідок такого зв’язку: підставою для визнання заяви у справі
Серявіна, поданої до ЄСПЛ, прийнятною за статтею 6 Конвенції Суд визнав
пов’язаність скарги заявників стосовно необґрунтованості судових рішень зі скаргою
стосовно відсутності законних підстав для припинення права часткової власності на
горище1. Такий юридичний наслідок вимагає більш прискіпливої уваги до вимог та
критеріїв судового рішення загалом, і при розгляді цивільних справ зокрема.
Причому, якщо обґрунтованість рішення охоплюється статтею 6 Конвенції, то
законність є змістовним елементом не лише статті 6 Конвенції, яка за своєю суттю є
процесуальною (гарантує процесуальні права), але й «матеріального права», в цьому
випадку – статті 1 Першого протоколу, що гарантує право власності.
Законність та обґрунтованість судового рішення закріплені у національному
законодавстві, зокрема, у статті 213 чинного Цивільного процесуального кодексу
України (далі – ЦПК) від 18 березня 2004 року № 1618-IV2, а раніше, у період розгляду
справ заявників у національних судах – у статті 202 ЦПК від 18 липня 1963 року
(втратив чинності 1 вересня 2005 року). Незважаючи на те, що редакція статті 202
ЦПК 1963 року поступалася статті 213 чинного ЦПК за ступенем конкретизації, вимога
про те, що «рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим» залишилася
незмінною.
Яким же чином ЄСПЛ дійшов висновків про порушення прав заявників у справі
Серявіна, іншими словами, чому рішення суду першої інстанції, яке пройшло стадію
апеляційного перегляду та якому було відмовлено у перегляді касаційному – а отже
відповідно до національного законодавства воно відповідало вимогам законності та
обґрунтованості, не відповідало цим вимогам в розумінні ЄСПЛ?
Відповідь на ці питання дає короткий виклад усталеної практики Суду,
наведений у пунктах 40 та 58 рішення у справі Серявіна. Зокрема, вимога законності
означає вимогу дотримання відповідних положень національного закону і принципу
верховенства права3, а вимога обґрунтованості, серед іншого, передбачає, що хоча
національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі
Див. рішення у справі «Серявін та інші проти України» (Seryavin and Others v. Ukraine) від 10 лютого 2011
року, заява № 4909/04, п. 57.
1

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-IV //Офіційний вісник
України 2004 р., № 16, стор. 11, стаття 1088.
2

Див. рішення у справі «Ентрік проти Франції» (Hentrich v. France) від 22 вересня 1994 року, серія А,
№ 296-A, сс. 19–20, п. 42.
3
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та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін1, однак одне з призначень
обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були
почуті, та надати стороні можливість оскаржити його та отримати його перегляд
вищестоящою інстанцією2.
Отже, чи продемонстрували українські суди сторонам у цій справі, що вони були
почуті та чи дали відповідь на їхні аргументи у спорі, що не відзначався великою
складністю? Рішення ЄСПЛ у справі Серявіна надає унікальну можливість прослідкувати
логіку міркувань, які привели ЄСПЛ до ухваленого ним рішення і зрозуміти ті логічні
помилки, яких допустилися національні суди при розгляді цього спору.
Так, аналізуючи рішення суду першої інстанції, ЄСПЛ зазначив, що у своєму
рішенні від 29 січня 2003 року суд визнав, що до початку робіт з реконструкції горища
будинок належав на праві спільної власності заявникам, разом з іншими власниками
квартир, та органу місцевого самоврядування, і водночас – що орган місцевого
самоврядування одноосібно і без згоди заявників мав право розпоряджатися мансардним
поверхом, оскільки він був єдиним власником будинку3. Тобто у рішенні суду першої
інстанції одночасно стверджуються взаємовиключні речі. Інший подібний приклад – із
тексту цього судового рішення не вбачається, що після реконструкції горища заявники з
якихось підстав втратили права, які їм належали до реконструкції, водночас суд залишив
без змін рішення органу місцевого самоврядування про передачу мансардного поверху
інвесторам, яке було ухвалено районною радою одноособово. Як зазначив ЄСПЛ,
районним судом «не пояснено, чому заявники вважалися співвласниками будинку в
контексті реконструкції горища, але не вважалися такими в контексті передачі права
на мансардний поверх»4. Важко не погодитися із заявниками, що висновок суду першої
інстанції про право районної ради передати право на горище явно суперечить власним
висновкам цього суду про те, що згідно зі статтею 113 Цивільного кодексу України
горище будинку перебуває у спільній власності органу місцевого самоврядування і
заявників5.
Аналізуючи рішення апеляційного суду від 14 квітня 2003 року, ЄСПЛ також не
міг зрозуміти, на яких законодавчих підставах було припинено майнові права заявників на
горище. Зокрема, апеляційний суд зазначив, що «Шевченківська районна у м. Києві рада
правомірно вирішила питання про розпорядження зазначеним приміщенням, що
відповідає вимогам ст. 119 ЦК України»6, проте залишив поза увагою, що в статті 119
ЦК йдеться про роботи, виконані за рахунок одного із співвласників та за згодою решти
співвласників, а у цій справі реконструкцію було проведено за рахунок третьої особи, якій
один із співвласників (орган місцевого самоврядування) одноособово і всупереч волі інших
співвласників наперед пообіцяв надати право на реконструйоване приміщення7. Більше
Див. рішення у справі «Суомінен проти Фінляндії» (Suominen v. Finland) від 1 липня 2003 року, заява
№ 37801/97, п. 36.
1

Див. рішення у справі «Гірвісаарі проти Фінляндії» (Hirvisaari v. Finland) від 27 вересня 2001 року, заява
№ 49684/99, п. 30.
2

Ди. врішення у справі «Серявін та інші проти України» (Seryavin and Others v. Ukraine) від 10 лютого 2011
року, заява № 4909/04, п. 16 та п. 59
3

4

Там само, п. 59.

5

Там само. п. 17.
Там само, п. 18.

6
7

Там само, п. 60.
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того, з аргументації цього рішення не видно, чи підтримав апеляційний суд висновки суду
першої інстанції за статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
стосовно права власності органу місцевого самоврядування на будинок як такий, чи
вирішив, що заявники володіють на праві спільної власності будинком, але не мансардним
поверхом.
За цих обставин ЄСПЛ визнав, що національні суди належним чином не
обґрунтували свої рішення, а відтак мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
Водночас, було визнано порушення статті 1 Першого протоколу стосовно
законності втручання у право власності заявників. У рішеннях національних судів чітко
зазначено, що згідно з чинними на той час положеннями Цивільного кодексу для укладення
інвестиційного контракту потрібна згода заявників, проте районна адміністрація не
виконала цієї вимоги, уклавши контракт без згоди заявників. Таким чином, органи влади
не дотримались умов, передбачених законом для укладення інвестиційного контракту1.
Незважаючи на це, суд визнав контракт дійсним, встановивши, що він вигідний для всіх
співвласників будинку2, знехтувавши при цьому вимогою законності. З приводу цього
ЄСПЛ зауважив, що для цілей статті 1 Першого протоколу здійснювати оцінку
справедливого балансу інтересів доцільно лише тоді, коли відповідне втручання
відповідає нормам застосовного законодавства, тоді як у цій справі з наявних матеріалів
не вбачається, що існувало положення національного законодавства, яке дозволяло
місцевому органу укласти контракт без такої згоди або у випадку спору — без його
судового вирішення. Отже, укладення інвестиційного контракту становило втручання,
яке не відповідало закону. Як бачимо, проблеми співвідношення законності і доцільності,
відомої з радянських часів, яка на національному рівні була вирішена у цій справі на
користь доцільності, для ЄСПЛ не існує – критерій доцільності навіть не
використовується, якщо спершу не дотримано критерію законності. Іншими словами,
лише законне рішення може визнаватися доцільним; немає значення, наскільки вигідним є
рішення, якщо воно незаконне.
Зважаючи на те, що після переобладнання горища під мансардний поверх, який
було передано інвесторам, заявники втратили своє майно (їх позбавили їхнього майна у
значенні другого речення статті 1 Першого протоколу3, ЄСПЛ з’ясовував питання
законності позбавлення заявників їхньої частки власності на горище і дійшов висновку, що,
як видно з матеріалів справи, не існувало чітких законодавчих положень, які були б
підставою для припинення прав часткової власності заявників на горище їхнього будинку4,
а отже, заявників позбавили їхнього майна незаконно.
Рішення про передачу мансардного поверху інвесторам було ухвалено районною
радою одноособово на підставі статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», і це рішення було залишене без змін Святошинським судом.
ЄСПЛ не міг зрозуміти, яким чином висновки суду за статтею 60 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», які визнають право районної ради передати
горище/мансардний поверх інвесторам одноособово без згоди заявників, можуть
узгоджуватися з посиланням суду на статтю 10 Закону України «Про приватизацію
Див. рішення у справі «Серявін та інші проти України» (Seryavin and Others v. Ukraine) від 10 лютого 2011
року, заява № 4909/04, п. 42.
1

Там само, п. 43.

2
3

Там само, п. 46.

Там само. п. 52.
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державного житлового фонду» та статтю 113 Цивільного кодексу України, за якими
будинок і його горище належать на праві спільної часткової власності всім власникам
квартир і тому повноваження місцевого органу щодо розпорядження горищем
обмежується часткою трьох неприватизованих квартир1, та яким чином право
власності на горище органу місцевого самоврядування ґрунтується на статті 119
Цивільного кодексу, яке врегульовує питання збільшення розміру частки учасника у
спільній власності в разі його інвестування у збільшення спільної власності. Згідно з цією
статтею попередньою умовою збільшення зазначеної частки є згода співвласників на
проведення відповідних робіт і проведення їх за кошти співвласника, якому передається
право на відповідне майно. Апеляційний суд не пояснив, яким чином таких попередніх умов
було дотримано у цій справі, де інвестиційний контракт був укладений органом влади,
який заявив, що є одноосібним власником будинку, а реконструкцію було здійснено
коштом третьої особи.
Таким чином, знову питання обґрунтованості судового рішення тісно
переплітаються з питаннями його законності.
Цей перелік рішень ЄСПЛ щодо України, на жаль, можна продовжувати. Тому
видається доцільним привернути увагу до проблеми законності і обґрунтованості
рішення суду, оскільки як певний юридичний стандарт ці вимоги є загальновизнаними,
вони отримали широке закріплення у низці міжнародних документів. Окремо варто
нагадати Висновок № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів (КРЄС) до
уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень від 18 грудня 2008 р.,
у якому зазначено, зокрема, що якість судового рішення залежить головним чином від
якості його обґрунтування, при цьому виклад підстав прийняття рішення не лише
полегшує розуміння та сприяє визнанню сторонами суті рішення, але, насамперед, є
гарантією проти свавілля, оскільки, по-перше, це зобов’язує суддю дати відповідь на
аргументи сторін та вказати на доводи, що лежать в основі рішення та забезпечують
його правомірність; по-друге, дає можливість суспільству зрозуміти, яким чином
функціонує судова система. Підстави прийняття рішення повинні бути узгодженими,
чіткими, недвозначними й несуперечливими, та повинні давати можливість читачеві
прослідкувати логіку міркувань, які привели суддю до ухваленого ним рішення. До того ж,
обґрунтування повинно засвідчувати дотримання суддею принципів, проголошених
Європейським судом з прав людини (а саме, додержання прав сторони захисту та права
на справедливий суд)2. Окрім того, визнаючи повноваження судді тлумачити закон слід
пам’ятати також і про обов’язок судді сприяти юридичній визначеності, адже
юридична визначеність гарантує передбачуваність змісту та застосування юридичних
норм, сприяючи тим самим забезпеченню високоякісної судової системи 3
Окрім того, як відомо, пунктом 3 частини 1 статті 215 чинного ЦПК України
передбачено, що рішення суду повинне містити мотивувальну частину із зазначенням:
встановлених судом обставин і визначених відповідно до них правовідносин; мотивів, з
яких суд вважає встановленою наявність або відсутність фактів, якими обґрунтовуються
вимоги чи заперечення, бере до уваги або відхиляє докази, застосовує зазначені в рішенні
нормативно-правові акти; чи були порушені, не визнані або оскаржені права, свободи чи
Див. рішення у справі «Серявін та інші проти України» (Seryavin and Others v. Ukraine) від 10 лютого 2011
року, заява № 4909/04, п. 48
1

Висновок № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів (КРЄС) до уваги Комітету Міністрів
Ради Європи щодо якості судових рішень від 18 грудня 2008 р., пп. 34-37.
2

3

Там само, п. 47.
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інтереси, за захистом яких особа звернулася до суду, а якщо були, то ким; назви, статті, її
частини, абзацу, пункту, підпункту закону, на підставі якого вирішено справу, а також
процесуального закону, яким суд керувався. Суть мотивувальної частини полягає у
викладі міркувань суду, які привели його до висновку, втіленому у тексті рішення. У дуже
багатьох аспектах мотивувальна частина є сутністю самого рішення. І для двох основних
адресів рішення – сторони, яка програла, та суду вищої інстанції – саме мотивувальна
частина відіграє найголовнішу роль у задоволенні їхніх потреб щодо розуміння суті
постановленого рішення1.
Доводиться констатувати, що наведення у судовому рішенні законодавчих
положень без фактичного співставлення їх змісту з обставинами конкретної справи (що
можна спостерігати на прикладі наведених у справі Серявіна витягів з рішень
національних судів) не продемонстрували зв'язку між законом та фактами та не розкрили
логіку мислення судді (суду) згідно з вимогами до змісту мотивувальної частини.
Залишається сподіватися, що рішення, винесені ЄСПЛ у справах проти України
зрештою привернуть увагу суддів до проблеми обґрунтованості судових рішень.

1.2 Міні – лекція
Доступний стиль
Консультативна рада європейських суддів у своєму Висновку щодо якості
судових рішень наголосила:
«Рішення мають бути зрозумілими та викладеними чіткою й простою мовою,
однак при цьому кожному судді дозволяється обирати власний стиль або
використовувати стандартизовані моделі».
Зазвичай в українських судах використовують уніфіковані шаблони судових
рішень, які дають можливість структурувати їх за певною схемою. У загальних та
господарських судах сформувалися дещо відмінні шаблони, що більше пов’язано із
різними системами діловодства і певними традиціями, ніж відмінностями у
законодавчому регулюванні. Наприклад, попри те, що всі процесуальні закони виділяють
у кожному судовому рішенні чотири частини – вступну, описову, мотивувальну та
резолютивну, у рішеннях загальних судів описова частина і мотивувальна частини
починаються словами «суд встановив». Водночас у господарських судах описову частину
частіше виділяють словами «обставини справи» або «суть спору», а мотивувальну «суд
вирішив». Резолютивна частина залежно від виду рішення виділяється формулами: «суд
вирішив», «суд постановив», «суд ухвалив», «суд засудив». В адміністративних судах
поширені обидва ці варіанти, оскільки багато суддів до них перейшло саме із загальних
судів та господарських, тож тут об’єдналися підходи з обох систем.
Такі шаблони хоч і полегшують орієнтування у судовому рішенні, однак, на наш
погляд, усе ще не сприяють легкому розумінню судового рішення. Для порівняння можна
звернутися до рішень Конституційного Суду, особливо, за перші десять років його
діяльності. Незважаючи на досить складну матерію та глибину аналізу, вони
сприймаються досить легко і зрозуміло завдяки гарному структуруванню, виділенню
окремих логічних фрагментів пунктами, а у разі потреби і підпунктами. А ще краще

Написання судових рішень: посібник для суддів / Акад. суддів України. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – С. 3941.
1
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подивитися на рішення Європейського суду з прав людини, який використовує ще й
заголовки і підзаголовки.
Насправді суддя не зв’язаний тими шаблонами, які закладені у комп’ютерній
програмі діловодства, якою він користується. Він може обрати власний, індивідуальний
стиль, якщо вважатиме, що це полегшить йому зробити виклад матеріалу у більш
зрозумілій та доступній формі – виділяти логічно цілісні фрагменти заголовками,
нумерувати логічно завершені думки тощо. Головне, щоб при цьому у рішенні були
відображені усі питання, на які суд має дати відповідь відповідно до закону.
Стиль судового рішення не обмежується лише структуруванням. У власному
стилі судді відображається його індивідуальність. Певними словами суд може посилити
свою оцінку, і навіть додати рішенню виваженого емоційного забарвлення. Ось приклад з
Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Яременко проти України» від 12
червня 2008 року (слова, що посилюють експресивність Суду, підкреслено нами):
87. Суд також висловлює занепокоєння щодо обставин, за яких відбувався
перший допит заявника стосовно злочину 1998 року. Як видно з відповідних
положень Кримінально-процесуального кодексу, наведених у розділі цього рішення
«Відповідне національне законодавство та практика», існує вичерпний перелік
ситуацій, у яких забезпечення підозрюваному юридичного представництва є
обов’язковим. Одна з підстав для забезпечення представництва в обов’язковому
порядку є серйозність злочину, у вчиненні якого підозрюється відповідна особа, і,
отже, ймовірність призначення їй покарання у вигляді довічного позбавлення волі. У
цій справі правоохоронні органи, здійснюючи розслідування за фактом насильницької
смерті особи, порушили кримінальну справу за фактом заподіяння тяжких тілесних
ушкоджень, які спричини смерть, а не за фактом вбивства. Перша кваліфікація
стосувалась менш тяжкого злочину і тому не вимагала обов’язкового забезпечення
юридичного представництва підозрюваного. Негайно після отримання зізнання у
вчиненні злочину кваліфікацію змінили на вбивство, у вчиненні якого пред»явили
обвинувачення заявникові.
88. Суд вражений тим фактом, що внаслідок заходів, до яких вдалися органи
влади, заявник не зміг скористатися перевагами обов’язкового представництва і
опинився в ситуації, в якій, як він стверджував, його примусили відмовитися від
свого права на захисника та свідчити проти себе.
Така експресивність у рішенні Європейського суду з прав людини покликана
рішуче засудити прояви свавілля з боку слідчих органів держави-відповідача. Це сприяє
правопросвітницькій ролі Суду, зміцнює його авторитет як правозахисної установи,
утверджує цінності, які захищає Суд, та посилює виховне значення його рішень. За
сухими словами судового рішення, якими у нас звично його пишуть, завжди хочеться
побачити суддю. В інших країнах у судовому рішенні часто можна побачити прагнення
його автора розібратися у справі, дослідити її з усіх сторін, докопатися до істини, маючи
багато суперечливих доказів, наданих сторонами. Індивідуалізований виклад рішення
викликає повагу до судді, оскільки за ним ми бачимо, що суддя провів титанічну працю,
щоб розібратися у великому розмаїтті суперечливих доказів. З іншого боку, читачу
рішення не важко побачити справу очима судді, прослідкувати за кристалізацією позиції
судді.
Слід наголосити, який би Ви шлях не обрали – послуговуватися більш-менш
уніфікованим стилем шаблонних рішень чи виробити свій власний стиль написання
судових рішень, – важливо одне, щоб стиль судового рішення був доступним і сприяв
його легкому розумінню навіть при розв’язанні найскладніших питань.
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Для вироблення доступного і зрозумілого стилю може допомогти така вправа.
Уявіть собі, що поруч з Вами народні засідателі чи присяжні. Забудьте на декілька
хвилин, що Ви юрист. Спробуйте прочитати проект Вашого рішення їхніми очима і
внесіть відповідні корективи. Або ще краще дайте декілька підготовлених Вами рішень
дорослому члену своєї родини, бажано не правнику, і попросіть прочитати очима
нещадного критика. Попрохайте звернути увагу зокрема на те, що є незрозумілим.
Прислухайтеся до цієї критики, навіть якщо Ви з нею незгодні. Спробуйте врахувати усі
критичні зауваження і відредагувати текст рішень, але із збереженням його змісту.
Дізнайтеся, чи новий варіант задовольнить Вашого критика.

1.3. Міні – лекція
Мотивувальна частина
До мотивувальної частини буде найбільш прискіплива увага, тому виписувати її
найскладніше. Консультативна рада європейських суддів наголошує:
«Якість судового рішення залежить головним чином від якості його
обґрунтування. Належне обґрунтування є імперативом, яким не можна нехтувати в
інтересах швидкості розгляду.
Виклад підстав прийняття рішення не лише полегшує розуміння та сприяє
визнанню сторонами суті рішення, але, насамперед, є гарантією проти свавілля. Поперше, це зобов’язує суддю дати відповідь на аргументи сторін та вказати на доводи, що
лежать в основі рішення й забезпечують його правомірність; по-друге, це дає
можливість суспільству зрозуміти, яким чином функціонує судова система…
Підстави прийняття рішення повинні бути узгодженими, чіткими,
недвозначними й несуперечливими. Вони повинні давати можливість читачеві
прослідкувати логіку міркувань, які привели суддю до ухваленого ним рішення» (п. 34-37
Висновку щодо якості судових рішень).
Зазвичай мотивувальна частина складається з двох частин:
1) встановлені судом обставини (факти);
2) юридична кваліфікація встановлених обставин (право).
Про це говорить і Консультативна рада європейських суддів:
«Щодо змісту, то судове рішення повинно містити дослідження фактів та
питань права, що лежать в основі спору» (пункт 42 Висновку щодо якості судових
рішень).
Щодо першої частини Консультативна рада європейських суддів має такі
рекомендації:
«При дослідженні фактів у справі судді, можливо, доведеться розглянути
заперечення стосовно доказів, особливо щодо їх прийнятності. Суддя має також
вирішити, наскільки переконливими є докази щодо фактів, які ймовірно стосуються
предмета спору» (пункт 43 Висновку щодо якості судових рішень).
Таким чином, спочатку у мотивувальній частині судового рішення суд наводить
встановлені ним обставини у справі, що необхідні для її вирішення, із посиланням на
докази, за якими ці обставини було встановлено, а також мають бути зазначені мотиви, з
яких суд не врахував окремих доказів, з посиланням на неналежність, недопустимість,
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недостовірність, непереконливість тощо та з необхідними поясненнями. Тобто тут
відображаються результати оцінки судом доказів.
Після цього суд має дати аналіз цих обставин під кутом зору права. Ось як про це
сказано у зазначеному Висновку Консультативної ради європейських суддів:
«Дослідження питань права пов’язане із застосуванням правил національного,
європейського та міжнародного права. В обґрунтуванні повинні міститися посилання на
відповідні положення конституції або відповідні норми національного, європейського або
міжнародного права. Там, де це доречно, посилання на національну, європейську або
міжнародну судову практику, в тому числі на практику судів інших країн, а також
посилання на юридичну літературу можуть бути корисними, а в системі загального
права — необхідними.
У багатьох випадках дослідження питань права тягне за собою тлумачення
юридичних норм.
Визнаючи повноваження судді тлумачити закон слід пам’ятати також і про
обов’язок судді сприяти юридичній визначеності. Адже юридична визначеність гарантує
передбачуваність змісту та застосування юридичних норм, сприяючи тим самим
забезпеченню високоякісної судової системи.
Пам’ятаючи про цю мету судді застосовуватимуть принципи тлумачення,
прийняті як у національному, так і в міжнародному праві. … У країнах
континентального права їхнім орієнтиром буде судова практика, особливо практика
найвищих судів, завданням яких є забезпечення єдиної судової практики» (п. 44-48).
При цьому слід уникати простого цитування законодавства.
Венеціанська комісія в одному зі своїх висновків вказала: «Не достатньо лише
цитувати законодавчі положення, а потім приймати рішення. Суддя повинен послідовно
поєднувати закон з фактами у справі і наводити чіткі аргументи, яким чином було
вирішено справу у конкретному випадку. Якщо цього не робити, це буде очевидним
порушенням права на справедливий суд, яке гарантує стаття 6 Європейської конвенції з
прав людини». Ця порада мала би бути цінним дороговказом при вирішенні будь-якої
справи.
Таким чином, даючи юридичну кваліфікацію встановленим обставинам, суд
робить висновок про те, як врегульовані відповідні правовідносини, які порушення і ким
були допущені і які наслідки це за собою тягне та обґрунтовує вибір способу захисту у
справі, якщо вимоги належить задовольнити. При цьому суд повинен вмотивувати вибір
положень законів (норм права), якими він керувався, зокрема пояснити, як він долає
неповноту законодавства, неясність чи суперечність, якщо такі є. А якщо хтось із осіб, які
беруть участь у справі, посилався на положення законів (норми права), але суд їх не
застосував, тоді суд повинен навести мотиви такого незастосування. Тож кожен доречний
і важливий аргумент осіб, які беруть участь у справі (особливо, тієї сторони, яка програла
справу) має бути проаналізований і одержати відповідь.
Обидві складові мотивувальної частини судового рішення доцільно виділяти
заголовками:
«Встановлені судом обставини
7. …
8. …
Оцінка суду
9. …
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10. …»
Якщо суд розглядає декілька епізодів одночасно, то структура мотивувальної
частини може мати такий вигляд:
«Щодо таких-то подій
7. Встановлені судом обставини
7.1. …
7.2. …
8. Оцінка суду
8.1. …
8.2. …
Щодо наступних подій
9. Встановлені судом обставини
9.1. …
9.2. …
10. Оцінка суду
10.1. …
10.2. …»
Якщо суд розглядає декілька вимог, які випливають з одних і тих самих обставин,
то можна запропонувати таку структуру:
«Встановлені судом обставини
7. …
8. …
Оцінка суду
9. Щодо вимоги про…
9.1. …
9.2. …
10. Щодо вимоги про…
10.1. …
10.2. …»
Структурування судового рішення шляхом викладення заголовків і виділення
пунктів дає можливість забезпечити логічну послідовність викладу матеріалу, а також
забезпечує легку навігацію по судовому рішенню, спрощує посилання на нього,
наприклад, у разі необхідності навести цитату з нього. Саме у такий спосіб викладає свої
рішення Європейський суд з прав людини. Навіть Конституційний Суд України
використовує пункти у викладі своїх рішень.
Також доцільно
європейських суддів:

враховувати

такі

рекомендації

Консультативної

ради

«У викладі підстав для прийняття рішення необхідно дати відповідь на
аргументи сторін, тобто на кожен окремий пункт вимог та на аргументи захисту. Це
важливий запобіжник, оскільки він дає можливість сторонам переконатися у тому, що
їхні доводи були досліджені, а, отже, суддя взяв їх до уваги. Обґрунтування не повинно
містити жодних образливих або критичних зауважень щодо сторін.
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Хоча судді й мають можливість, а інколи й зобов’язані, учиняти деякі дії з
власної ініціативи, вони повинні давати відповідь лише на доречні доводи, здатні
вплинути на вирішення спору.
Виклад підстав для прийняття рішення не повинен неодмінно бути довгим,
оскільки необхідно знайти належний баланс між стислістю та правильним розумінням
ухваленого рішення.
Обов’язок судів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності
відповідати на кожен аргумент захисту на підтримку кожної підстави захисту. Обсяг
цього обов’язку може змінюватися залежно від характеру рішення. Згідно з практикою
Європейського суду з прав людини очікуваний обсяг обґрунтування залежить від різних
доводів, що їх може наводити кожна зі сторін, а також від різних правових положень,
звичаїв та доктринальних принципів, а, крім того, ще й від різних практик підготовки та
представлення рішень у різних країнах. З тим, щоб дотриматися принципу справедливого
суду, обґрунтування рішення повинно засвідчити, що суддя справді дослідив усі основні
питання, винесені на його розгляд» (п. 38-41 Висновку щодо якості судових рішень).
Висновки у судовому рішенні повинні прямо випливати із аргументації, а також
бути чіткими, тобто не допускати неоднозначного трактування.
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ІІ. ПОРАДИ та ПРИКЛАДИ.
1. До теми 1. АДРЕСАТИ СУДОВОГО РІШЕННЯ
1.1. Порада щодо сторони.
1. Виявляйте належну турботу до сторін і уважність до їх
аргументів. Не замовчуйте важливі аргументи сторони, особливо, якщо Ви
змушені їх відкинути.
2. Відображайте суть цих аргументів без перекручування та
«підтасування» їх під зміст ухваленого рішення.
3. Давайте вмотивовану і переконливу оцінку кожному важливому
аргументу сторони.

Тест для перевірки урахування інтересів
сторони

 чи наведено усі вирішальні та вагомі
аргументи сторони, яка програла справу?
 чи викладено аргументи сторони так, що
вона побачить, що суд їх зрозумів?
 чи є відповідь на кожен такий аргумент?
 чи переконливо обґрунтована відповідь?
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1.2. Порада щодо суспільства.
1. Пишіть рішення так, щоб його могла зрозуміти доросла людина,
яка не має юридичної освіти.
2. Для розуміння судового рішення не повинно виникати потреби
звертатися до матеріалів справи чи законодавства.
3. Адресуйте Ваші аргументи, не лише сторонам у справі, а й
суспільству, щоб утверджувати довіру до правосуддя.

Тест для перевірки урахування очікувань
суспільства
 чи зрозуміле рішення без звернення до
матеріалів справи і законодавства?
 чи зрозуміле рішення для людини без
юридичної освіти?
 чи переконує аргументація суду в
справедливості рішення?
 чи сприяє рішення юридичній
визначеності у подібних відносинах?
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1.3. Порада щодо судів
1. Цінуйте час колег з вищої інстанції.
Правильно структуруйте судове рішення – це полегшить орієнтування
у його зміст.
Будьте лаконічними – намагайтеся обійтися якнайменшою кількістю
слів, але так щоб не втрати зміст.
2. Знайдіть у проекті свого рішення уразливі сторони – посильте
аргументацію. Дійте на випередження можливим скаргам – у Вас більше не
буде можливості відстоювати правильність свого рішення.
3. У рішенні суду вищої інстанції необхідно уважно ставитися до
аргументів своїх колег з нижчої інстанції. Якщо Ви визнаєте їх
неправильними, переконливо обґрунтуйте своє спростування.
4. Умотивуйте та чітко сформулюйте правову позицію, яка лягла в
основу вирішення правового спору, так, щоб Ваші колеги могли на неї
посилатися як на авторитетне джерело. Не зайвим буде виділити правову
позицію більш помітним шрифтом.
5. Якщо Ви маєте намір відійти від попередньої судової практики
(правової позиції), обов’язково про це зазначте у судовому рішенні і наведіть
відповідні мотиви.

121

Практично-методичний посібник викладача «НАПИСАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ»

Тест для перевірки урахування очікувань
судів вищої інстанції




чи є рішення гарно структурованим і
логічно побудованим?
чи є рішення лаконічним, тобто чи
надається інформація мінімальною
кількістю слів?
чи навели Ви усі вагомі аргументи, щоб
переконати суд вищої інстанції у
правосудності рішення?

Тест для перевірки урахування очікувань
судів нижчої інстанції





122

чи з достатньою ретельністю
проаналізовано позицію нижчого суду і
чи надано їй аргументовану оцінку?
чи чітко виділено універсальну правову
позицію суду - принцип, ідею чи
правило, з яких він виходив вирішуючи
проблемне питання?
у разі зміни правової позиції – чи
наведено для цього аргументи?
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1.4. Приклад. Вияв турботи про сторону, яка програла
справу
Нейтральний фрагмент

Турбота про сторону, яка програла

Позивач посилається на незаконність
постанови про накладення на нього
штрафу за невиконання вимог
державного виконавця, оскільки вона
не затверджена начальником органу
державної виконавчої служби.
У ст. 19 Закону України «Про
виконавче провадження» встановлено
вимоги до виконавчого документа.
Зазначеною
статтею
також
передбачено, що законом можуть
бути встановлені інші додаткові
вимоги до виконавчих документів.
Разом з цим, ст. 19 Закону України
«Про виконавче провадження» не
передбачає, що постанова про
накладення штрафу повинна бути
затверджена начальником органу
державної виконавчої служби, це
передбачено лише Додатком №24 до
Інструкції
про
проведення
виконавчих
дій,
затвердженої
Наказом
Міністерства
юстиції
України,
який
є
підзаконним
нормативно-правовим
актом,
у
зв’язку з чим, судом до уваги не може
бути узятим

Позивач посилається на незаконність
постанови про накладення на нього
штрафу за
невиконання
вимог
державного виконавця, оскільки вона
не затверджена начальником органу
державної виконавчої служби.
Суд погоджується з позивачем, що
така
вимога
встановлена
законодавством, а саме – Додатком
№24 до Інструкції про проведення
виконавчих
дій,
затвердженої
Наказом
Міністерства
юстиції
України.
Водночас
постанова
державного
виконавця про накладення штрафу є
виконавчим документом. Вимоги до
виконавчих документів містить ст. 19
Закону України «Про виконавче
провадження», але вона не передбачає
необхідності затвердження постанови
керівником
органу.
Згідно
із
зазначеною статтею, інші додаткові
вимоги до виконавчих документів
можуть бути встановлені законом.
Закон не містить вимог щодо
затвердження постанови державного
виконавця про накладення штрафу
керівником відповідного органу, а
Інструкція про проведення виконавчих
дій є підзаконним нормативноправовим актом. Тому суд не може
взяти до уваги аргумент позивача,
оскільки застосування підзаконного
правового акта у цій ситуації
привело б до порушення закону, що
має вищу юридичну силу порівняно
з підзаконним актом.
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1.5. Приклад. Чітке формулювання правової позиції
Перед Верховним Судом стояло питання: чи може вважатися недійсним договір
про надання банком кредиту в іноземній валюті, якщо банк не має індивідуальної ліцензії
Національного банку на надання таких кредитів, але має дозвіл на здійснення операцій з
валютними цінностями. Суд за результатами оцінки законодавства вивів правову позицію,
що є універсальною для вирішення цього питання.
Відповідно до ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року
№ 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (далі – Декрет
КМУ) операції з валютними цінностями здійснюються на підставі генеральних та
індивідуальних ліцензій Національного банку України (далі – НБУ). Операції з валютними
цінностями банки мають право здійснювати на підставі письмового дозволу (генеральна
ліцензія) на здійснення операцій з валютними цінностями відповідно до п. 2 ст. 5 Декрету.
Статті 47 та 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначають
операції банків із розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на
власний ризик як кредитні операції незалежно від виду валюти, яка використовується.
Указані операції здійснюються на підставі банківської ліцензії.
Порядок надання дозволу НБУ на банківські операції та генеральних ліцензій
встановлюється також Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій,
письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженим
постановою Правління НБУ від 17 липня 2001 року № 275, у п. 5. 3 якого зазначено, що
письмовий дозвіл на здійснення операцій з валютними цінностями, що перераховані в
цьому Положенні, є генеральною ліцензією на здійснення валютних операцій згідно з
Декретом КМУ.
Правовий аналіз зазначених норм дає підстави для висновку, що банк як
фінансова установа, отримавши в установленому законом порядку банківську ліцензію та
відповідний письмовий дозвіл на здійснення операцій з валютними цінностями, який є
генеральною ліцензією на валютні операції, має право здійснювати операції з надання
кредитів в іноземній валюті.
Щодо вимог пп. «в» п. 4 ст. 5 Декрету КМУ, який передбачає наявність
індивідуальної ліцензії на надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті,
якщо терміни і суми таких кредитів перевищують установлені законодавством межі, то на
даний час законодавством не встановлено межі термінів і сум надання або одержання
кредитів в іноземній валюті.
Таким чином, за відсутності нормативних умов для застосування режиму
індивідуального ліцензування щодо вказаних операцій достатньою правовою підставою
для здійснення банками кредитування в іноземній валюті згідно з вимогами ст. 5
Декрету КМУ є наявність у банку генеральної ліцензії на здійснення валютних
операцій, отриманої в установленому порядку, тобто отримання письмового дозволу
НБУ на операції, пов’язані з іноземною валютою.
Тобто надання кредитів у валюті за наявності в банку відповідної генеральної
ліцензії (дозволу НБУ на здійснення кредитних операцій у валюті) не суперечить вимогам
чинного законодавства України.
http://reyestr.court.gov.ua/Review/15090148
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2. До теми 2. КРИТЕРІЇ ЯКІСНОГО СУДОВОГО РІШЕННЯ.
2.1. Щодо підготування якісної постанови

Плануючи графік розгляду справ, ураховуйте їхню важливість для особи і
суспільства. Більш важливі справи намагайтеся вирішувати у пріоритетному порядку.

Не форсуйте розгляд справ, якщо це призводить до порушення
процесуальних прав учасників процесу, якими вони користуються добросовісно.

У судовому рішенні відображайте інформацію, що дає можливість оцінити
своєчасність його ухвалення (дату звернення до суду, обставини, що вплинули на
затягування процесу не з вини суду, тощо.

Оцінюйте кожну ситуацію під кутом принципів права – вони виведуть Вас
на правильне рішення. Намагайтеся враховувати цілі, а не суху букву закону і давайте
йому найбільш справедливе тлумачення за конкретних обставин.

Проаналізуйте, чи не суперечать Ваші аргументи і висновки здоровому
глузду.

Пам’ятайте, що наявність у судовому рішенні мотивувальної частини ще не
означає, що судове рішення є вмотивованим.

Мотивуючи судове рішення, прагніть дати відповідь на кожен важливий і
доречний аргумент сторін та вказати доводи, що лежать в основі рішення.

Уникайте висловлювань, які можуть сприйматися неоднозначно.

Будьте лаконічними, але не жертвуйте заради цього точністю і повнотою
аргументації.

Роз’яснюйте у рішенні маловідомі юридичні терміни, які вживаєте.

Застосовуючи закон, не лише пошліться на його положення, а й процитуйте
його у необхідному і достатньому обсязі.

Уникайте суперечностей у судовому рішенні.

Постійно дбайте про чистоту мови.

Уважно вичитуйте судове рішення, яке Ви готуєте, щоб усунути усі мовні
помилки.

Просіть близьких для Вас людей прорецензувати Ваші рішення.
Дослухайтеся до критики зовнішніх рецензентів, сприймайте її з вдячністю.

Не бійтеся виробити індивідуальний стиль, якщо це покращить зрозумілість
Ваших судових рішень. Ваш власний стиль дозволить Вашим рішенням виділитися на
фоні багатьох інших.

2.2. Правила цитування для судових рішень
Бібліографічний опис документів здійснюється відповідно до ДСТУ ГОСТ
7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)». - К.: Держстандарт України, 2007. Він є базовим для
системи стандартів, правил, методичних посібників зі складання бібліографічного опису.
Судове рішення – документ, у якому завжди є цитати із нормативних джерел чи
посилання на них, а також можуть бути цитати чи посилання на інші судові рішення
наукову чи довідкову літературу. Такі цитати чи посилання потребують правильного
опису їхніх джерел для того, щоб:

особа, яка читатиме судове рішення, могла віднайти використану суддею
цитату чи посилання;

були зрозумілими джерела Ваших аргументів;

судове рішення справляло враження послідовного та стилістично
грамотного документа.
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Цитування норм Конституції України

Наприклад:
Частина друга статті 55 Конституції України гарантує кожному «право на
оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, посадових і службових осіб».
Обов’язкові реквізити:
Частина статті
прописом

Номер статті
цифрами

Назва документа

частина друга

статті 55

Конституції України

 Цитування рішень Конституційного Суду України
Наприклад:
Конституційний Суд України наголошує, що особа може оскаржити у суді
рішення, дії чи бездіяльності органів державної влади, якщо такі «рішення, дії чи
бездіяльність порушують або ущемлюють права і свободи … чи перешкоджають їх
здійсненню, а тому потребують судового захисту» (Рішення у справі щодо офіційного
тлумачення частини другої статті 55 Конституції України та статті 248-2 ЦПК
України, № 6-зп від 25.11.1997).
Або:
Конституційний Суд України у своєму Рішенні у справі щодо офіційного
тлумачення частини другої статті 55 Конституції України та статті 248-2 ЦПК
України наголошує, що особа може оскаржити у суді рішення, дії чи бездіяльності
органів державної влади, якщо такі «рішення, дії чи бездіяльність порушують або
ущемлюють права і свободи … чи перешкоджають їх здійсненню, а тому потребують
судового захисту» (Рішення № 6-зп від 25.11.1997).
Обов’язкові реквізити:
Назва
документа
Рішення

Орган, що
прийняв
документ

Назва справи

Номер
рішення

Конституційного у справі щодо офіційного
№ 6-зп
Суду України
тлумачення частини другої
статті 55 Конституції
України та статті 248-2
ЦПК України

Дата
прийняття
рішення
від 25.11.1997

 Цитування кодексів та законів України
Наприклад:
Відповідно до пункту 8 частини третьої статті 2 Кодексу адміністративного
судочинства України 2005 р. суд повинен перевірити чи рішення суб’єкта владних
повноважень було пропорційним тобто прийнятим із «дотриманням необхідного балансу
126

Практично-методичний посібник викладача «НАПИСАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ»
між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями,
на досягнення яких спрямоване це рішення».
Або:
Відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України Суд
повинен перевірити чи рішення суб’єкта владних повноважень було пропорційним тобто
прийнятим із «дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими
наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване
це рішення» (п. 8, ч. 3, ст. 2 КАСУ, 2005р.)
Обов’язкові реквізити:
Пункт

Частина

пункту 8 частини
третьої

Стаття
статті 2

Назва акта

Рік прийняття

Кодексу адміністративного
судочинства України

2005 р.

 Цитування підзаконних нормативно-правових актів
Наприклад:
Відповідно до пункту 1.2 Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі
одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності
«допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації
безробітними підприємницької діяльності надається застрахованим та незастрахованим
особам, визнаним у встановленому порядку безробітними» (Порядок затверджений
Наказом Міністерства праці та соціальної політики України N 307 від 20.11.2000 р.)
Обов’язкові реквізити:
Пункт
пункту
1.2

Назва порядку,
положення
чи інструкції
Порядку надання
допомоги по
безробіттю, у
тому числі
одноразової її
виплати для
організації
безробітними
підприємницької
діяльності

Назва
акта
Порядок
затвердже
ний
Наказом

Ким
прийнятий
акт
Міністерства
праці та
соціальної
політики
України

Номер
N 307

Дата
прийняття
від
20.11.2000р.

Але:
Відповідно до пункту 2 Наказу Міністерства праці та соціальної політики
України «Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі
одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності» цей
Наказ набирає чинності з 1 січня 2001 року (Наказ N 307 від 20.11.2000р.)
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Цитування актів індивідуальної дії

Наприклад:
Назаренко Ю. М. був звільнений з посади заступника Міністра Кабінету
Міністрів України у зв'язку з переходом на іншу роботу на підставі рішення Кабінету
Міністрів України (Постанова КМУ, N 273 від 21.02.2007р.)
Обов’язкові реквізити:
Пункт

Назва акта
Постанова

Ким прийнятий акт

Номер

Кабінету Міністрів України

N 273

Дата прийняття
від 21.02.2007р.

 Цитування рішень національних судів загальної юрисдикції
Наприклад:
Таку ж позицію зайняв Окружний адміністративний суд міста Києва,
наголошуючи що критерії оцінювання рішень дій чи бездіяльності суб’єкта владних
повноважень, визначені у частині третій статті 2 Кодексу адміністративного
судочинства України «хоч і адресовані суду, але одночасно вони є і вимогами для суб’єкта
владних повноважень» (Постанова у справі № 2а-4637/10/2670 від 12.08.2010 р.).
Обов’язкові реквізити:
Вид
рішення

Назва суду
Окружний адміністративний
суд міста Києва

Постанова

Номер
справи
у справі
№ 2а-4637/10/2670

Дата
прийняття
рішення
від 12.08.2010 р.

 Цитування міжнародних документів
Наприклад:
Відповідно до Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам
стосовно реалізації адміністративними органами влади дискреційних повноважень під
«дискреційними повноваженнями» слід розуміти «повноваження, яке адміністративний
орган, приймаючи рішення може здійснювати з певною свободою розсуду – тобто, коли
такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає
найбільш відповідним за конкретних обставин» (Рекомендація № (80)2, прийнята
11.03.1980 р.).
Обов’язкові реквізити:
Вид документа
Рекомендація Комітету
Міністрів Ради Європи
державам-членам
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Назва документа
стосовно реалізації
адміністративними
органами влади
дискреційних повноважень

Номер
№ (80)2

Дата
прийняття
прийнята
11.03.1980р.
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 Цитування рішень міжнародних судів чи судів іноземних держав
Наприклад:
У справі «Проніна проти України» Європейський суд з прав людини зауважив, що
«національні суди не вчинили жодної спроби проаналізувати позов заявниці попри пряме
посилання у кожній судовій інстанції (Рішення № 63566/00, § 25, від 18.06.2006 р.).
Обов’язкові реквізити:
Назва справи
У справі «Проніна
проти України»

Номер
рішення

Назва суду
Європейський суд з
прав людини

Рішення
№
63566/00

Пункт чи
параграф
§ 25

Дата
прийняття
від 18.06.2006 р.

 Цитування довідкової літератури
Наприклад:
Відповідно до тлумачення, поданого у довідковій літературі, «дискреційна влада
– це право посадової особи діяти на власний розсуд» (Універсальний словник української
мови. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 848 с.).
Обов’язкові реквізити:
Назва видання
Універсальний
словник української
мови. -

Місце
видання
Тернопіль:

Видавництво
Навчальна книга
– Богдан,

Рік
видання
2005.,

Сторінка
С. 221

 Цитування іншої літератури
Наприклад:
У науковій літературі принцип обґрунтованості тлумачиться як такий, що
«вимагає від суб’кта владних повноважень враховувати як обставини, на обов’язковість
врахування яких прямо вказує закон, так і інші обставини, що мають значення у
конкретній ситуації» (Кодекс адміністративного судочинства України: науковопрактичний коментар: У 2 т. / за заг. ред. Р. О. Куйбіди. – К.: Книги для бізнесу, 2007. –
Том 1., с. 39.)
Обов’язкові реквізити:
Назва видання
Кодекс
адміністративного
судочинства України:
науково-практичний
коментар: У 2 т. /

Автор
Місце
Видавництво
видання видання

Рік
видання

за заг.
К.:
ред.
Р.О.
Куйбіди.
-

2007. -

Книги для
бізнесу,

Том
Том
1.,

Сторінка
с. 39
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3. До теми 5. ПІДГОТОВКА ДО НАПИСАННЯ СУДОВОГО
РІШЕННЯ.
3.1. Щодо побудови алгоритмів.
Юридична кваліфікація, або аргумент – це основа мотивувальної частини
судового рішення.
Сила аргументу – це сила логіки та сила мови.
Побудова аргументів для судового рішення є тривалим процесом і потребує
ґрунтовної підготовчої роботи. Водночас цей процес є творчим, і, безумовно, принесе
насолоду, у випадку побудови послідовної, всебічно гармонійної, змістовно завершеної
конструкції аргументу.
Будь-який аналіз та пошук аргументу розпочинається із правильного
формулювання ПРОБЛЕМИ, яку необхідно проаналізувати та вирішити шляхом побудови
аргументів.
Кожна із проблем має значущі характеристики, які суд формулюватиме як ТЕЗИ,
та досліджуватиме задля обґрунтовування чи спростовування.
Для дослідження ТЕЗИ суддя повинен:
Визначити перелік ФАКТІВ або ОБСТАВИН у справі, а також обставин, які
потребують з’ясування;
Визначити НОРМУ чи ПРИНЦИП та процитувати їх;
ВИТЛУМАЧИТИ процитовану норму чи принцип;
ОЦІНИТИ яким чином норма чи принцип стосуються фактів або з’ясованих
обставин у конкретній справі;
Зробити ВИСНОВОК щодо тези, обґрунтовуючи або спростовуючи її на підставі
оцінки фактів та з’ясованих обставин.

3.2.

Дослідження правових норм.

Джерельна база
У мотивуванні повинні міститися посилання на відповідні положення
конституції або відповідні норми національного, європейського або міжнародного
стосовно принципів і норм права
права. Там, де це доречно, посилання на національну, європейську або міжнародну
судову практику, в тому числі на практику судів інших країн, а також посилання на
юридичну літературу можуть бути корисними, а в системі загального права —
необхідними.
Витяг з пункту 44 Висновку № 11 (2008) Консультативної ради європейських
суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень
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Конституція і рішення Конституційного Суду
1. Звертайтеся до Конституції при аналізі будь-якої справи. Знайдіть принципи та
норми, які можуть стосуватися цієї справи.
2. Знайомлячись із Конституцією звертайтеся до рішень Конституційного Суду.
3. Шукайте тлумачення конституційних принципів і норм не лише в резолютивній
частині рішення Конституційного Суду, а й у мотивувальній.
4. Не бійтеся самостійно інтерпретувати норми Конституції з урахуванням їхніх
цілей та міжнародних стандартів.
Міжнародні інструменти
1. Звертайтеся до міжнародних документів як «жорсткого права» (hard law), так і
«м‘якого права» (soft law).
Документи, які відносяться до «жорсткого права», мають імперативний характер і
є обов’язковими для застосування. Такими передусім є чинні міжнародні договори,
учасником яких є Україна, та рішення міжнародних судових установ, юрисдикцію яких
визнала Україна.
«М‘яким правом» є спрямовуючі принципи, положення, які міжнародні
організації рекомендують державам-учасницям втілювати у національне законодавство і
практику. Їх також доцільно враховувати при вирішенні судових справ.
2. Зверніть увагу, що принципи і норми Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод конкретизуються у рішеннях Європейського суду з прав людини.
Пам’ятайте, що висновки Європейського суду з прав людини, зроблені у рішеннях
стосовно іншої держави, повинні враховуватися й державою, у правовій системі якої існує
та ж принципова проблема.
Закони
1. Не застосовуйте закон відповідно до його букви, якщо це призведе до
порушення легітимних цілей закону. З’ясовуйте цілі закону з пояснювальних записок до
відповідних законопроектів, із тенденцій розвитку законодавства, аналізу проблеми, на
вирішення якої спрямовано акт.
2. Надавайте тлумачення закону з урахуванням принципів і норм Конституції, а
також міжнародних інструментів .
Підзаконні акти
1. Не застосовуйте підзаконний акт, який не відповідає Конституції, закону або
чинним в Україні актам міжнародного права, або прийнятий органом з порушенням
компетенції чи процедури.
2. Аналізуйте, чи не обмежують положення підзаконного акта обсяг прав і свобод,
що гарантовані Конституцією, міжнародними актами і законами.
Судова практика
1. Не бійтеся використовувати у своїх рішеннях правові висновки, зроблені в
інших судових рішеннях. Де доцільно, їх слід зацитувати, пославшись на відповідне
рішення суду вищого або того ж рівня.
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2. Звертайтеся до прогресивної практики судів інших країн чи міжнародних
організацій. Посилання на них у Вашому рішенні не буде помилкою, а навпаки
підкреслюватиме Вашу компетентність та обізнаність з проблематики справи.
Довідкова і наукова література
1. Відповіді щодо вирішення практичної проблеми дуже часто можна знайти у
працях науковців. Не бійтеся їх використовувати і навіть посилатися у тексті рішення.
2. Звертайтеся лише до авторитетних джерел і уникайте сумнівні.
3. Бажано звертатися як до юридичних енциклопедій, наукових коментарів до
законодавства, так і до спеціальної літератури.

4. Поради до Теми 6. НАПИСАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ.
ВСТУПНА І ОПИСОВА ЧАСТИНИ.
4.1. Приклад оформлення вступної і описової частин
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМУКРАЇНИ
1 червня 2013 року, 15 год. 20 хв. м. Київ
Окружний адміністративний суд міста Києва
у складі головуючого судді Іваненка І.І.
за участю секретаря судового засідання Петренка П.П.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну
справу № 2а-111111/12/00000
за позовом Нікорадзе Михайла Георгійовича
(представник позивача – Сіренко Микола Миколайович)
до Подільського районного управління Головного управління Міністерства
внутрішніх справ в місті Києві (представник відповідача – Залізняк Марина Петрівна)
про визнання протиправними дій за участю третьої особи, яка не заявляє
самостійних вимог щодо предмета спору,
на стороні відповідача – старшого
оперуповноваженого Подільського районного управління Головного управління
Міністерства внутрішніх справ в місті Києві Антонюка Тараса Антоновича,
прийняв таку постанову.
ПОЗИЦІЯ ПОЗИВАЧА
1. Тоді-то позивач звернувся до суду з позовом, у якому просив те-то.
2. Позов обґрунтовано такими-то обставинами.
3. На підтвердження цих обставин позивач надав такі-то докази.
ПОЗИЦІЯ ВІДПОВІДАЧА
4. Відповідач позов не визнав і тоді-то подав заперечення проти позову.
5. Відповідач, заперечуючи проти позову, посилається на такі-то обставини.
6. На підтвердження цих обставин відповідач надав такі-то докази.
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ІІІ. ЗАВДАННЯ.
1. Завдання до теми 1 - Адресати судового рішення.
Проаналізуйте витяг з резолютивної частини постанови під кутом зору
сторони. Який з витягів найкраще інформує сторону? Висловіть пропозиції щодо
вдосконалення цієї частини .
Постанова набирає законної сили відповідно до статті 254 Кодексу
адміністративного судочинства України та може бути оскаржена до суду апеляційної
інстанції за правилами, встановленими статтями 185-187 Кодексу адміністративного
судочинства України.
Постанова може бути оскаржена в Харківський апеляційний адміністративний суд
через Харківський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги в
десятиденний строк з дня її проголошення, копія апеляційної скарги одночасно
надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. У разі застосування
судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у
письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня
отримання копії постанови.
Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених
частиною четвертою статті 167 цього Кодексу, було повідомлено про можливість
отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на
апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення
п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення
про можливість отримання копії постанови суду.
Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної
скарги. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає
законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.
Згідно ст.ст. 185-186 КАС України сторони та інші особи, які беруть участь у
справі мають право оскаржити в апеляційному порядку постанову повністю або частково.
Скарга про апеляційне оскарження подається протягом 10 днів з дня проголошення.
Скарга подається до апеляційного суду через суд першої інстанції. Згідно ст. 254 КАС
України постанова, якщо інше не встановлено КАС України, набирає законної сили після
закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо таку заяву не було
подано.
Ваш варіант:
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2. Завдання до теми 2 - Критерії якісного судового рішення
Проаналізуйте судове рішення під кутом зору критеріїв якості судових
рішень. Вкажіть сильні сторони судового рішення, які відрізняють його від інших.
Як можна було би покращити судове рішення?

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 212/295/2012

18.12.2012
Вінницький міський суд Вінницької області
у складі головуючого судді Саблука С.А.,
при секретарі Храновській І.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вінниці адміністративну
справу за позовом ОСОБА_1 до управління Пенсійного фонду України в м. Вінниці про
визнання дій неправомірними та зобов'язання вчинити дії щодо перерахунку та виплати
підвищення до пенсії, стягнення моральної шкоди, ВСТАНОВИВ:
Позивач звернувся до суду з позовом і просив визнати неправомірними дії
відповідача щодо нарахування та виплати підвищення до пенсії не у відповідності з
вимогами ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», зобов'язати
відповідача здійснити перерахунок та виплатити підвищення до пенсії як дитині війни у
відповідності до чинного законодавства, а також стягнути з відповідача на її користь
моральну шкоду.
В судовому засіданні представник позивача ОСОБА_2 не зявилась, проте надала
суду заяву про розгляд справи у її відсутність в якій збільшила позовні вимоги ОСОБА_1
та просила суд визнати дій відповідача неправомірними та зобов'язати вчинити дії щодо
перерахунку та виплати підвищення до пенсії за період з 01.01.2006 року по день
прийняття судом рішення у справі, а також стягнути з відповідача на користь позивача 3
% річних та втрати від інфляції в сумі 29611,67 грн. та моральну шкоду в сумі 6188 грн.
Представник відповідача в судове засідання не зявилась проте надала суду заяву
про розгляд справи у її відсутність, в якій зазначила, що вимоги позову не визнає та
просила суд відмовити в його задоволенні.
Дослідивши докази та давши їм належну правову оцінку, суд вважає, що позов
підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до ст. 1 Першого протоколу кожна фізична або юридична особа має
право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності
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інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними
принципами міжнародного права.
Відповідно до ч. 1 ст. 46 Конституції України, громадяни мають право на
соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або
тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них
обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
Згідно ст.1 Закону України «Про соціальний захист дітей війни»дитина війни особа, яка є громадянином України та якій на час закінчення (02.09.1945 р.) Другої
світової війни було менше 18 років.
Ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» передбачено право
дитини війни на підвищення до пенсії у розмірі 30% мінімального розміру пенсії за віком.
Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 року № 10-рп/2008
зміни, внесені Законом України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про
внесення змін до деяких законодавчих актів України»від 28.12.2007 року до ст. 6 Закону
України «Про соціальний захист дітей війни»були визнані неконституційними і втратили
чинність. Аналогічна позиція з даного питання була висловлена і у Рішенні
Конституційного Суду України від 09.07.2007 року № 6-рп/2007.
Ч.1 ст. 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування»визначено, що мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.
Згідно ст. 2 Закону України «Про прожитковий мінімум», прожитковий мінімум
застосовується, зокрема, для встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та
мінімальної пенсії за віком, визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім'ям з
дітьми, допомоги по безробіттю, а також стипендій та інших соціальних виплат, виходячи
з вимог Конституції України та законів України.
Врахувавши вищевикладене, суд вважає, що вимоги позивач щодо визнання дій
відповідача неправомірними та зобов'язання вчинити дії щодо перерахунку та виплати
підвищення до пенсії обґрунтовані та підлягають задоволенню.
Крім того, суд вважає, що вимоги позивача щодо стягнення з відповідача на її
користь 3 % річних та суми втрат від інфляції обґрунтовані та підлягають задоволенню в
повному обсязі, оскільки ОСОБА_1 зазнала збитків внаслідок порушення відповідачем її
прав.
Також, суд задовольняючи вимоги позову щодо стягнення з відповідача на
користь позивача моральної шкоди в розмірі семи мінімальних пенсій за віком, врахував
положення ст.. 10-1 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про судову практику
в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди», в якій зазначено, що при
розгляді справ за позовами про відшкодування моральної шкоди на підставі ст. 56
Конституції судам слід мати на увазі, що при встановленні факту заподіяння такої шкоди
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, місцевого
самоврядування або їх посадових чи службових осіб при здійсненні ними своїх
повноважень вона підлягає відшкодуванню за рахунок держави чи органів місцевого
самоврядування. Дія цієї норми не поширюється на випадки заподіяння моральної шкоди
рішеннями, діями чи бездіяльністю недержавних органів, їх посадових чи службових осіб.
Так, внаслідок протиправних дій відповідача позивачу було завдано значні матеріальні
збитки, що для пенсіонера, а тим паче інваліда 1 групи, є дійсно значними втратами, що
дає суду є достатні підстави вважати, що позивачу було завдано душевних та моральних
страждань.
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Крім того, Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2011 рік» від 14 червня 2011 року № 3491, який набрав
чинності з 19.06.2011 року (опублікований у газеті «Голос України»від 18.06.2011 року №
110), встановлено, що у 2011 році норми і положення статей 39, 50, 51, 52, 54 Закону
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи", статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни"
та частини третьої статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб"застосовуються у порядку та розмірах,
встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявного фінансового ресурсу
бюджету Пенсійного фонду України на 2011 рік", тобто позовні вимоги можуть бути
задоволені лише до 18.06.2011 року включно.
Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод,
Кожна людина при визначенні її громадянських прав і обов'язків або при висуненні проти
неї будь-якого кримінального обвинувачення має право на справедливий і відкритий
розгляд впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, створеним
відповідно до закону.
На підставі викладеного, керуючись ч. 4 ст. 9, ст. ст. 94, 99-100, 158-163, 183-2
КАС України, суд, ПОСТАНОВИВ:
Позов задовольнити частково.
Визнати неправомірними дії управління Пенсійного фонду України у м.Вінниці
щодо нарахування та виплати пенсії ОСОБА_1 не у відповідності зі ст. 6 Закону України
«Про соціальний захист дітей війни».
Зобов'язати управління Пенсійного фонду України у м.Вінниці здійснити
перерахунок та виплату ОСОБА_1 підвищення до пенсії як дитині війни відповідно до ст.
6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни»у розмірі 30% мінімального розміру
пенсії за віком, розмір якої встановлений ч.1 ст. 28 Закону України «Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»з 01.01.2006 року до 18.06.2011 року
включно, з урахуванням проведених виплат.
Визнати неправомірними дії управління Пенсійного фонду України у м. Вінниці
щодо неналежного інформування ОСОБА_1 про набуття права на призначення підвіщеної
як дитині війни пенсі. Порядку її призначення, її розміру, порядку виплати.
Визнати порушення управління Пенсійного фонду України у м.Вінниці щодо
ОСОБА_1 ст.ст. 8, 10, 1 протоколу 1, ст. 14 Європейської Конвенції про захист прав
людини та основних свобод.
Стягнути з управління Пенсійного фонду України у м. Вінниці на користь
ОСОБА_1 3% річних в сумі 1753,87 грн., 17690,69 грн. втрат від інфляції та моральну
шкоду в сумі 6188 гривень.
В іншій частині позовних вимог - відмовити.
Постанова суду набуває законної сили, якщо протягом десяти днів з дня її
отримання не було подано апеляційної скарги.
Суддя:

136

Практично-методичний посібник викладача «НАПИСАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ»

3. Завдання до теми 3 – Структура судового рішення.
Проаналізуйте постанову під кутом зору дотримання структури. Висловіть
пропозиції щодо вдосконалення структури постанови.

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
міста КИЄВА

17 червня 2011 року

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМУКРАЇНИ
м. Київ
№ 2а-ХХХХ/ХХ/ХХХХ

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Петренка
П.П. розглянувши адміністративну справу в письмовому провадженні
за позовом
до

про

Київської міської державної адміністрації
Громадської організації "Об'єднання послідовників Фалуньгун"
організатор ОСОБА_1
Співдружність Україна - Китай координатор заходу ОСОБА_2
Ініціативної групи громадян. Координатор акції ОСОБА_4
обмеження права на мирні зібрання

На підставі ч. 6 ст. 128 КАС України, Суд розглядає справу у письмовому
провадженні.
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:
Київська міська державна адміністрація звернулася з позовом до Громадської
організації «Об’єднання послідовників Фалуньгун» Організатор ОСОБА_1, Співдружність
«Україна -Китай» Координатор заходу ОСОБА_2 та Ініціативна група громадян
Координатор акції ОСОБА_4(з урахуванням уточнень) просить встановлення обмеження
права на мирні зібрання, пікетування шляхом заборони: Громадській організації
«Об'єднання послідовників Фалуньгун», Співдружності Україна – Китай, Ініціативній
групі громадян проведення заходів з 19 червня по 20 червня 2011 року включно по вул.
Банковій, 11 в м. Києві біля Адміністрація Президента України, біля будівлі Верховної
Ради України (Маріїнський парк), парку Слави, Музею Великої Вітчизняної війни,
резиденції делегації, посольства Китайської народної республіки в Україні (Маріїнський
парк) по вул. М. Грушевського в м. Києві та по вул. Хрещатик в м. Києві.
Згідно п. 3 ст. 182 КАС України, про відкриття провадження у справі, дату, час та
місце розгляду справи суд негайно повідомляє сторони. З метою своєчасного вирішення
справи на підставі статті 38 КАСУ суд може здійснити судові виклики та повідомлення у
такій справі телеграмою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом),
електронною поштою, телефоном або й через друкований засіб масової інформації.
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Секретарем судового засідання 17.06.2011 р. було повідомлено сторін за
допомогою телефонограм (докази належного повідомлення сторін містяться в матеріалах
справи).
В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що до Київської міської
державної адміністрації надійшли повідомлення від Громадській організації «Об'єднання
послідовників Фалуньгун», Співдружності «Україна –Китай», Ініціативній групі громадян
про проведення акції з 19.06.2011 р. по 20.06.2011 р. біля посольства Китайської народної
республіки, парку Слави та Музею Великої Вітчизняної Війни. Мета акції - висловлення
протесту проти візиту керівництва китайської держави. Кількість учасників - близько 500
осіб.
З метою забезпечення прав і свобод громадян та у відповідності до ст. 39
Конституції України позивач просить встановити обмеження права на проведення акції
протесту.
Від представника Позивача надійшло клопотання про розгляд справи за
відсутності Позивача.
Представники Відповідача в судове засідання не з’явилися, заперечень проти
позовних вимог не надали.
У відповідності до ч. 6 ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України
встановлено, що якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, але
прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені
про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому
провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.
Розглянувши подані сторонами документи і матеріали справи, всебічно і повно
з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об’єктивно оцінивши
докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті,
Окружний адміністративний суд м. Києва, ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з матеріалів справи, Громадська організація «Об’єднання
послідовників Фалуньгун» звернулась до Голови Київської міської державної
адміністрації з листом від 15.06.2011 року з повідомленням про проведення акції з 19 по
20 червня 2011 року з 9-00 до 20-00 біля посольства Китайської народної республіки,
парку Слави та Музею Великої Вітчизняної Війни. Мета акції - висловлення протесту
проти візиту керівництва китайської держави. Кількість учасників - близько 500 осіб;
Співдружність «Україна - Китай» звернулась до Голови Київської міської державної
адміністрації з листом від 15.06.2011 року з повідомленням про проведення акції з 19 по
20 червня 2011 року з 8-00 до 22-00 у місцях перебування офіційної делегації Китаю
(Адміністрація Президента України, парк Слави, Музей Великої вітчизняної війни,
резиденція делегації) представниками співдружності «Україна-Китай» буде проведено ряд
акцій у підтримку внутрішньополітичного та зовнішньополітичного курсів, учасників близько 500 осіб та Ініціативна група громадян звернулась до Голови Київської міської
державної адміністрації з листом від 15.06.2011 року з повідомленням про проведення
акції з 18 по 20 червня 2011 року з 9-00 до 18-00 біля Верховної Ради України
(Маріїнський парк) за адресою: вул. Грушевського, 5 заплановано проведення
громадського заходу, метою якого є інформування жителів м. Києва про заплановані
масові заходи у м. Львів 22 червня 2011 року та безпосередня участі в них
націоналістичних організацій на кшталт ВО «Свобода», під час проведення акції буде
використовуватись звукопідсилювальна апаратура (включаючи мегафон з функцією
сирени) та відеотехніка, світлові ефекти, транспаранти, плакати пропори та інша
символіка, кількість учасників - близько 500 осіб.
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Згідно з частиною першою статті 182 КАС України органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування негайно після одержання повідомлення про проведення
зборів, мітингів, походів, демонстрацій тощо мають право звернутися до окружного
адміністративного суду за своїм місцезнаходженням із позовною заявою про заборону
таких заходів чи про інше обмеження права на мирні зібрання (щодо місця чи часу їх
проведення тощо).
Підставою для звернення до суду слугували листи Головного Управління МВС
України в місті Києві від 16.06.2011 р. №1/3593 та лист Управління державної охорони
України від 08.06.2011 р № 4/2-864 в місто Київ 19 та 20 червня 2011 року прибуває з
офіційним візитом Голова КНР Ху Цзіньтау. Програмою візиту передбачено проведення
зустрічей з вищими посадовими особами держави покладання квітів до пам'ятника
невідомому солдату, відвідання музею Великої Вітчизняної війни.
Відповідно до статті 39 Конституції України громадяни мають право збиратися
мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких
завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування
(частина перша). Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом
відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку –з
метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або
захисту прав і свобод інших людей (частина друга).
Рішенням Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 року №4рп/2001
(справа щодо завчасного сповіщення про масові зібрання) дано офіційне тлумачення, за
яким організатори мирних зібрань мають сповістити органи виконавчої влади чи органи
місцевого самоврядування про проведення цих заходів заздалегідь, тобто у прийнятні
строки, що передують даті їх проведення. Ці строки не повинні обмежувати передбачене
статтею 39 Конституції України право громадян, а мають служити його гарантією і
водночас надавати можливість відповідним органам виконавчої влади чи органам
місцевого самоврядування вжити заходів щодо безперешкодного проведення громадянами
зборів, мітингів, походів і демонстрацій, забезпечення громадського порядку, прав і
свобод інших людей (пункт 1 резолютивної частини).
Згідно з частиною п'ятою статті 182 КАС України суд задовольняє вимоги
позивача в інтересах національної безпеки та громадського порядку в разі, якщо визнає,
що проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій чи інших зібрань може створити
реальну небезпеку заворушень чи злочинів, загрозу здоров'ю населення або правам і
свободам інших людей. У постанові суду зазначається спосіб обмеження щодо реалізації
права на мирні зібрання.
Аналіз наведених норм дає підстави дійти висновку, що організатори повинні
сповістити про мирні зібрання в розумні строки, які б дали змогу відповідним органам
здійснити необхідні заходи для можливості проведення акції. Крім того, проведення таких
акцій не повинно порушувати громадський порядок, права і свободи інших людей,
створювати небезпеку заворушень чи злочинів, загрожувати здоров’ю населення.
Завданням суду у таких справах є перевірити обґрунтованість застосування
обмеження у реалізації конституційного права громадян на мирні зібрання за зверненням
відповідного суб’єкта владних повноважень, а в разі обґрунтованості, обрати той спосіб
обмеження цього права, який був би адекватним (найменшим) за встановлених небезпеки
чи загроз і забезпечував досягнення мети такого обмеження - запобігання заворушенням
чи злочинам, охорона здоров’я населення або захист прав і свобод інших людей.
Зі змісту статті 1 Закону України “Про основи національної безпеки України”
вбачається, що національна безпека – це захищеність життєво важливих інтересів людини
і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства,
своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз
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національним інтересам у різних сферах державного управління при виникненні
негативних тенденцій до створення потенційних або реальних загроз національним
інтересам;
Відповідно до статті 3 зазначеного Закону об'єктом національної безпеки є
людина і громадянин - їхні конституційні права і свободи.
Громадський порядок - суспільні відносини, що забезпечують належні умови для
суспільно корисної діяльності, відпочинку й побуту людей, включаючи зовнішні умови
для нормального функціонування різних громадських установ.
Частиною п’ятою статті 182 Кодексу адміністративного судочинства України
передбачено, що суд задовольняє вимоги позивача в інтересах національної безпеки та
громадського порядку в разі, якщо визнає, що проведення зборів, мітингів, походів,
демонстрацій чи інших зібрань може створити реальну небезпеку заворушень чи злочинів,
загрозу здоров’ю населення або правам і свободам інших людей.
Проведення Громадської організації «Об’єднання послідовників Фалуньгун»
Організатор ОСОБА_1, Співдружність «Україна - Китай» Координатор заходу ОСОБА_2
та Ініціативна група громадян Координатор акції ОСОБА_4 мітингів з використанням
звукопідсилюючого обладнання створюватиме перешкоди у забезпеченні громадського
порядку, може перешкодити нормальній життєдіяльності міста.
З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що позов подано в інтересах
національної безпеки та громадського порядку та, що позовні вимоги Київської міської
державної адміністрації про обмеження права на мирні зібрання є обґрунтованими.
Обмеження встановлюються з метою забезпечення правопорядку, запобігання
вчинення злочинів, охорони здоров’я населення, захисту прав і свобод мешканців Києва
та гостей столиці.
Згідно з частиною першою статті 71 Кодексу адміністративного судочинства
України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та
заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.
Постанова суду про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання
відповідно до пункту 6 частини першої статті 256 КАС України підлягає негайному
виконанню.
Керуючись статтями 69-71, 160-163, 182, 256 Кодексу адміністративного
судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва
ПОСТАНОВИВ:
1. Позовні вимоги задовольнити повністю.
2. Встановити обмеження права на мирні зібрання, пікетування шляхом заборони:
Громадській організації «Об'єднання послідовників Фалуньгун», Співдружності «Україна
–Китай», Ініціативній групі громадян проведення заходів з 19 червня по 20 червня 2011
року включно по вул. Банковій, 11 в м. Києві біля Адміністрація Президента України, біля
будівлі Верховної Ради України (Маріїнський парк), парку Слави, Музею Великої
Вітчизняної війни, резиденції делегації, посольства Китайської народної республіки в
Україні (Маріїнський парк) по вул. М. Грушевського в м. Києві та по вул. Хрещатик в м.
Києві.
3. Постанову суду виконати негайно.
Згідно ст.ст. 185-186 КАС України сторони та інші особи, які беруть участь у
справі мають право оскаржити в апеляційному порядку Постанову повністю або частково.
Скарга про апеляційне оскарження подається протягом 10 днів з дня проголошення.
Скарга подається до апеляційного суду через суд першої інстанції.
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Згідно ст. 254 КАС України Постанова, якщо інше не встановлено КАС України,
набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження,
якщо таку заяву не було подано.
Суддя П.П. Петренко

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМУКРАЇНИ
1 червня 2013 року, 15 год. 20 хв. м. Київ
Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Іваненка І.І. за
участю секретаря судового засідання Петренка П.П., розглянувши у відкритому судовому
засіданні адміністративну справу № 2а-111111/12/00000
за позовом Нікорадзе Михайла Георгійовича
(представник позивача – Сіренко Микола Миколайович)
до Подільського районного управління Головного управління Міністерства внутрішніх
справ в місті Києві
(представник відповідача – Залізняк Марина Петрівна)
про визнання протиправними дій
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на
стороні відповідача – старшого оперуповноваженого Подільського районного управління
Головного управління Міністерства внутрішніх справ в місті Києві Антонюка Тараса
Антоновича,
прийняв таку постанову.
ПОЗИЦІЯ ПОЗИВАЧА
1. Тоді-то позивач звернувся до суду з позовом, у якому просив те-то.
2. Позов обґрунтовано такими-то обставинами.
3. На підтвердження цих обставин позивач надав такі-то докази.
ПОЗИЦІЯ ВІДПОВІДАЧА
4. Відповідач позов не визнав і тоді-то подав заперечення проти позову.
5. Відповідач, заперечуючи проти позову, посилається на такі-то обставини.
6. На підтвердження цих обставин відповідач надав такі-то докази.
Обидві складові мотивувальної частини судового рішення доцільно виділяти
заголовками:
«ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ ОБСТАВИНИ
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7. …
8. …
ОЦІНКА СУДУ
9. …
10. …»
Якщо суд розглядає декілька епізодів одночасно, то структура мотивувальної
частини може мати такий вигляд:
«ЩОДО ТАКИХ-ТО ПОДІЙ
7. Встановлені судом обставини
7.1. …
7.2. …
8. Оцінка суду
8.1. …
8.2. …
ЩОДО НАСТУПНИХ ПОДІЙ
9. Встановлені судом обставини
9.1. …
9.2. …
10. Оцінка суду
10.1. …
10.2. …»
Якщо суд розглядає декілька вимог, які випливають з одних і тих самих обставин,
то можна запропонувати таку структуру:
«ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ ОБСТАВИНИ
7. …
8. …
ОЦІНКА СУДУ
9. Щодо вимоги про…
9.1. …
9.2. …
10. Щодо вимоги про…
10.1. …
10.2. …»
Резолютивна частина – традиційно.
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4. Завдання до теми 4 - Мова та стиль судового рішення.
4.1. Завдання 1 до теми 4
Порівняйте витяги із судового рішення, подані у лівій та правій колонках. Як
використання мовних засобів впливає на Ваше сприйняття позиції судді?
Порівняймо:
Біля 3-х років тому в більярдному барі
він заборгував потерпілому, який на той
час працював маркером - 50 гривень.
Тривалий час останнього не бачив і
тому вчасно не повернув борг.

Біля 3-х років тому в більярдному барі
підсудний
заборгував
50
гривень
потерпілому, який на той час працював
маркером. Підсудний пояснив, що вчасно
не повернув борг потерпілому, тому що
01.09.2007 року, ввечері, він перебував тривалий час потерпілого не бачив.
в барі „Класік” зі своїми друзями. Там
01.09.2007 року підсудний ввечері
випадково і зустрівся з потерпілим, знаходився в барі „Класік” зі своїми
який був п'яний і цілий час приставав друзями. Також у барі „Класік” знаходився
до нього, вимагаючи повернення боргу. потерпілий, який на момент зустрічі з
В той момент він в сварку з потерпілим підсудним перебував у стані алкогольного
вступати не хотів і старався уникнути сп’яніння. За свідченням підсудного
конфлікту.
потерпілий неодноразово звертався до
нього з вимогою повернути борг. Також
підсудний стверджує, що він не мав
наміру заводити сварку з потерпілим та
намагався уникнути конфлікту.
4.2. Завдання 2 до теми 4
1. Ознайомтеся із витягом з рішення Федерального Суду Канади у справі
TMR Energy Limited проти Фонду державного майна України.
2. Зверніть увагу, як суддя описує свою активну позицію та оцінює свої
власні переживання, міркування та пошуки. Як це впливає на Ваше сприйняття
позиції судді?

Слухаючи цю справу, я переглянула погляди експертів та тексти, на яких вони
базуються; я боролася з різними перекладами оригінального тексту, та зауважила
роздратування адвокатів, коли один й той самий український юридичний термін
перекладався різними англійськими юридичними термінами, що мають абсолютно
відмінні правничі концепції та визначення. Зрештою, я все ще не повністю розумію
українську концепцію «відповідальності», однак, я переконана, що вона матеріально
відрізняється від нашого розуміння її та її наслідків. Якщо б експерти були присутні в
суді, я могла б отримати можливість заповнити цю прогалину у розумінні підходу
законодавства України до відповідальності, та того, яким чином це стосується концепцій
юридичної особи та власності як засобу забезпечення виконання рішень.
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4.3. Завдання 3 до теми 4
Проаналізуйте надане рішення, використовуючи поданий нижче
контрольний перелік запитань для перевірки дотримання вимог українського
правопису у судовому рішенні.
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМУКРАЇНИ
Колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ
апеляційного суду Волинської області:
головуючого суддів при секретарі
з участю пр-ка позивача ОСОБА_1,
пр-ка відповідача ОСОБА_2 ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Луцьку
цивільну справу за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_2, ОСОБА_5,
ОСОБА_6 про визнання осіб такими, що втратили право
користування жилим приміщенням за апеляційними скаргами
відповідачів ОСОБА_5, ОСОБА_6 та заявою відповідача ОСОБА_2
про приєднання до апеляційних скарг на рішення Нововолинського
міського суду,
В С Т А Н О В И Л А:
18.07.2011 року ОСОБА_4 звернулась з позовом до
ОСОБА_2, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 про визнання осіб такими, що
втратили право користування жилим приміщенням.
Після уточнень (а.с.72, 107), свої позовні вимоги мотивує
тим, що вона та відповідачі зареєстровані в будинку АДРЕСА_1,
який відноситься до державного житлового фонду.
В будинку фактично проживає лише вона. Відповідачі без
поважних причин не проживають більше 11 років, не приймають
участі в утриманні будинку, оплаті житлово-комунальних послуг.
Їх реєстрація перешкоджає їй використати своє право на
приватизацію житла.
Оскільки відповідачі не проживають в спірному будинку
понад шість місяців без поважних причин, просила визнати їх
такими, що відповідно до вимог ст.ст.71, 72 ЖК України втратили
право на користування спірним будинком.
Рішенням Нововолинського міського суду позов задоволено.
ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 визнано такими, що
втратили право на користування жилим приміщенням по
АДРЕСА_1.
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В апеляційних скаргах відповідачі ОСОБА_5, ОСОБА_6, а
також в заяві про приєднання до апеляційних скарг відповідач
ОСОБА_2 просять скасувати це рішення та ухвалити нове про
відмову в позові.
Вважають, що судом допущено неповне з'ясування обставин,
що мають значення для справи та порушення норм матеріального
права.
В судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_2
ОСОБА_3 апеляційні скарги та заяву про приєднання до
апеляційних скарг підтримала та просить їх задовольнити.
Представник позивача ОСОБА_4 ОСОБА_1 просить
апеляційні скарги та заяву про приєднання до апеляційних скарг
відхилити, залишивши без змін рішення суду першої інстанції.
Заслухавши осіб, які беруть участь у справі, перевіривши
матеріали справи, доводи апеляційних скарг, законність і
обґрунтованість рішення суду, колегія суддів приходить до
висновку, що апеляційні скарги та заява про приєднання до
апеляційних скарг підлягають до часткового задоволення, а
рішення суду в частині позовних вимог щодо ОСОБА_5 та
ОСОБА_6 до скасування з ухваленням в цій частині нового
рішення про відмову в позові з наступних підстав.
Задовольняючи позов щодо всіх відповідачів, суд першої
інстанції виходив з того, що вони понад шість місяців без
поважних причин відсутні за місцем своєї реєстрації і не належать
до переліку осіб, за якими відповідно до вимог ст.71 ЖК України
зберігається житло понад зазначений строк, а тому втратили право
на користування будинком АДРЕСА_1.
Колегія суддів приходить до висновку, що вказані обставини
знайшли своє підтвердження лише щодо відповідача ОСОБА_2, в
звязку з чим суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що
вона втратила право на користування спірним будинком на підставі
вимог ст.ст.71, 72 ЖК України і в цій частині рішення суду
ухвалене з дотриманням норм матеріального права та не підлягає
до скасування.
Разом з тим, такі висновки суду щодо відповідачів ОСОБА_5
і ОСОБА_6 суперечать встановленим обставинам справи і зроблені
з порушенням норм матеріального права.
Відповідно до вимог ст.71 ЖК України при тимчасовій
відсутності наймача або членів його сімї за ними зберігається жиле
приміщення протягом шести місяців. Якщо наймач або члени його
сімї були відсутні з поважних причин понад шість місяців, цей
строк за заявою відсутнього може бути продовжено наймодавцем, а
в разі спору судом. Жиле приміщення зберігається за тимчасово
відсутнім наймачем або членами його сімї понад шість місяців у
випадках тимчасового виїзду з постійного місця проживання за
умовами і характером роботи або у звязку з навчанням (учні,
студенти, стажисти, аспіранти тощо), у тому числі за кордоном
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протягом усього часу виконання цієї роботи або навчання.
Статтею 72 ЖК України встановлено, що визнання особи
такою, що втратила право користування жилим приміщенням
внаслідок відсутності цієї особи понад встановлені строки,
провадиться в судовому порядку.
Таким чином, виходячи з аналізу зазначених правових норм,
член сімї наймача може бути визнаний таким, що втратив право
користування жилим приміщенням з підстав відсутності понад
шість місяців у цьому жилому приміщенні до часу звернення з
позовом, якщо він був відсутній протягом цього строку підряд без
поважних причин і саме ці факти повинні бути встановлені судом
при вирішенні спору згідно з вимогами ст.214 ЦПК України.
Із довідки з місця проживання про склад сімї та реєстрацію, а
також з особового рахунку квартиронаймача вбачається, що
позивач є наймачем будинку АДРЕСА_1, а відповідачі
зареєстровані за вказаною адресою (а.с.5, 8, 20, 21).
Із копій повторно виданих 27.02.2003 року свідоцтв про
народження вбачається, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 та
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 є дітьми ОСОБА_7 та ОСОБА_2,
шлюб між якими розірвано 05.09.1997 року (а.с.22, 22а, 61).
Судом першої інстанції встановлено, що ОСОБА_5 і
ОСОБА_6 вибули з України в Німеччину з матірю ОСОБА_2 у
2003 році, будучи неповнолітніми.
Із поданих апеляційному суду перекладів сертифіката про
проходження курсу від 08.04.2011 року та свідоцтва від 07.08.2009
року вбачається, що ОСОБА_5 з 28.09.2010 року по 03.09.2011
року приймав участь у допрофесійній програмі навчання «BvB» в
освітньому закладі з економіки в Нижній Саксонії, а ОСОБА_6 з
06.08.2009 року (ще до досягнення повноліття) відвідує Технічну
гімназію за спеціальністю «Економіка» і випускний іспит
здаватиме в липні 2012 року.
Враховуючи наведене, колегія суддів приходить до висновку,
що вказані відповідачі відсутні в спірному будинку понад шість
місяців підряд до дня звернення в суд з позовом з поважних
причин, в звязку з чим жиле приміщення за ними зберігається до
закінчення навчання, а тому в позові про визнання їх такими, що
втратили право на користування будинком АДРЕСА_1 до
задоволення не підлягають.
Покликання представника позивача на те, що подані
апеляційному суду вищезазначені переклади є неналежними
доказами не заслуговують на увагу і приймаються апеляційним
судом відповідно до вимог ч.2 ст.303 ЦПК України як такі,
неподання яких до суду першої інстанції було зумовлено
поважними причинами.
Із матеріалів справи вбачається, що вказані відповідачі
особисто участі в судових засіданнях не приймали і повноважень
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на представництво їх інтересів будь-кому не надавали.
Із надісланих суду першої інстанції письмових заяв
вбачається, що вказані відповідачі не погоджувались із позовними
вимогами, однак суд першої інстанції, маючи адреси перебування
цих відповідачів на даний час /вказані на відповідних конвертах/
(а.с.58, 59, 71, 92, 94, 99,132), жодних дій щодо розяснення прав та
обовязків цим відповідачам у передбаченому процесуальним
законодавством порядку не здійснив.
Таким чином, висновки суду першої інстанції щодо наявності
підстав для задоволення позову щодо відповідачів ОСОБА_5 і
ОСОБА_6 суперечать встановленим обставинам справи і зроблені з
порушенням норм матеріального права, що згідно зі статтею 309
ЦПК України є підставою для скасування рішення суду щодо цих
відповідачів і ухвалення в цій частині нового рішення.
Керуючись ст.ст. 307, 309, 313, 314, 316 ЦПК України, на
підставі ст.ст.71, 72 ЖК України, колегія суддів, В И Р І Ш И Л А:
Апеляційні скарги відповідачів ОСОБА_5, ОСОБА_6 та заяву
відповідача ОСОБА_2 про приєднання до апеляційних скарг
задовольнити частково.
Рішення Нововолинського міського суду від 08 грудня 2011
року в даній справі в частині позовних вимог щодо ОСОБА_5 та
ОСОБА_6 скасувати та ухвалити в цій частині позовних вимог
нове рішення.
В позові ОСОБА_4 до ОСОБА_5, ОСОБА_6 про визнання
осіб такими, що втратили право користування жилим приміщенням
по АДРЕСА_1 відмовити.
В решті рішення суду першої інстанції залишити без змін.
Рішення апеляційного суду набирає законної сили з моменту
його проголошення і може бути оскаржене в касаційному порядку
безпосередньо до Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів з
дня набрання законної сили. .
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4.3.1. Контрольний перелік запитань для перевірки дотримання вимог
українського правопису у судовому рішенні:
Оформлення судового рішення:
Рішення складене на бланку лише із зображенням Державного Герба України, а
не на офіційному бланку суду
У рішенні суду присутній лише «суд», як орган, який здійснює судочинство, а не
«колегія суддів»
Посилаючись на рішення іншого суду, вжито його повне найменування або
родове поняття «суд першої (апеляційної, касаційної) інстанції», а не
«апеляційний суд»
У рішенні суду належним чином подані цитати та посилання на джерела
У рішенні немає суду «при секретарі»
Організація думок та написання абзаців:
Абзаци використані для логічного поділу думок
Абзаци складаються із вступного речення, що описує суть думки та наступних
речень, які деталізують цю думку. Останнє речення в абзаці відображає висновок
Короткі абзаци використані для того, щоб наголосити на окремій думці, для
висновку або для переходу між блоками абзаців
Найважливіші речі відображені у першому та останньому реченнях абзацу
Для переходу від однієї думки до іншої використані: перехідні абзаци, перше
речення наступного абзацу, останнє речення попереднього абзацу; перехідні
слова та фрази
Побудова речень:
У рішенні не вжито дієслів у пасивному стані, якщо є суб’єкт дії
У рішенні переважають прості речення
У рішенні переважають речення короткі або середньої довжини
В одному реченні висловлена лише одна думка
У реченнях підмет та присудок знаходяться якомога ближче один до одного
Речення розпочаті важливими словами або фразами
У рішенні використані стверджувальні, а не заперечні речення
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У рішенні використані ритмічні речення з подібною структурою
Використання лексичних засобів
Слова у рішенні використані лише в їхньому прямому значенні
У рішенні одні і ті ж слова використані для означення одних і тих же речей, а
також різні слова для означення різних речей
У рішенні немає незрозумілих слів
У рішенні немає виразів, що передбачають двозначність або невпевненість
У рішенні немає оцінки якості (таких слів як: абсолютно, майже, зовсім,
достатньо)
У рішенні особові займенники (він, вона, вони) не вжиті замість імен чи назв
сторін у справі
У рішенні правильно використані ступені порівняння прикметників
У рішенні відсутні дієслова на –ся, -сь (розуміються, виконуються)
У рішенні суд вбачає, але суду не вбачається
У рішенні суд наголошує, але не робить наголошення
У рішенні суд зазначає, але не відмічає
У рішенні суд доходить висновку, але не приходить до висновку
У рішенні суд вважає, що позов належить задовольнити, але не що позов
підлягає задоволенню
У рішенні суд бере до уваги, але не приймає до уваги
У тексті рішення немає оскаржуваного рішення, але є оскаржене рішення
У тексті рішення немає допитуваної особи, але є допитана особа
У тексті рішення немає застосовуваної норми, але є застосована норма
У тексті рішення немає підтверджуючих доказів, але є підтверджувальні докази
У тексті рішення немає потерпівшого, але є потерпілий
У тексті рішення нічого не може бути вказано, але може бути зазначено
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5. Завдання до теми 5. Підготовка до написання судового
рішення.
5.1. Схема 1. Алгоритм вирішення справи
Розуміємо позовні вимоги

Визначаємо норми та принципи
права, що потенційно можуть бути
застосовані у справі

З’ясовуємо коло обставин
(юридичних фактів), що можуть
мати юридичне значення відповідно
до норм та принципів права

Зіставляємо повідомлені факти із
нормами та принципами

Визначаємо факти, що мають
юридичне значення і є спірними
(предмет доказування)

З’ясовуємо коло доказів, які
необхідно дослідити щоб вирішити
спір щодо фактів

Встановлюємо обставини у справі

Зіставляємо встановлені обставини
із принципами та нормами права
(юридична кваліфікація)

Вирішуємо спір

5.2. Завдання до теми 5
1.

2.
3.
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Ознайомтеся з поданими нижче документами:
 Адміністративним позовом;
 Листом, адресованим Голові Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України;
 Запереченням проти адміністративного позову.
З’ясуйте, які нормативно-правові документи Вам слід буде вивчити для
вирішення цієї справи.
Визначте, які твердження сторін Вам необхідно буде довести або
спростувати.
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п/і 03115
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Відповідач:
Макаренко Станіслав Вікторович Начальник Територіального
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АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
про визнання дій Начальника Територіального управління Державної судової
адміністрації України в м. Києві неправомірними
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:
20 вересня 2012 року я, Левицький Павло Йосипович, склав кваліфікаційний іспит
для кандидатів на посаду судді. За результатами кваліфікаційного іспиту я набрав 88 балів
зі 100 можливих. Відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії від 12 листопада
2012 року я визнаний таким, що склав кваліфікаційний іспит, зарахований до резерву на
заміщення вакантних посад. У рейтинговому списку кандидатів на посаду судді вперше я
посідав 8 місце.
Рішеннями від 22 та 23 січня 2013 року Вища кваліфікаційна комісія оголосила
конкурс на заміщення 359 вакантних посад суддів у місцевих судах загальної юрисдикції
серед кандидатів на посаду судді вперше, які перебувають у резерві на заміщення
вакантних посад судді. Відповідно до цього рішення прийом документів був призначений
на період з 28 січня 2013 року по 15 лютого 2013 року. Я подав всі необхідні документи
для участі в конкурсі і претендував на вакансію судді в Святошинському районному суді
м. Києва.
26 лютого 2013 року Вища кваліфікаційна комісія у своєму рішенні відмовила
мені у рекомендації на посаду судді Святошинського районного суду м. Києва з тієї
причини, що до комісії надійшов лист від Начальника Територіального управління
Державної судової адміністрації в м. Києві, датований 21 лютого 2013 року, у якому
повідомлялось про те, що я є підозрюваним у вчиненні злочину, щодо якого проводиться
досудове розслідування (такий самий лист надійшов до Вищої ради юстиції). В рішенні
комісії було зазначено, що відмова існує до закриття кримінального провадження або до
прийняття рішення у кримінальній справі.
149

Практично-методичний посібник викладача «НАПИСАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ»
Дійсно 18 лютого 2013 року до Святошинського районного управління ГУ МВС
України в м. Києві надійшло повідомлення про вчинення хуліганства в під’їзді № 1
будинку № 34 по вул. Верховинній в м. Києві (де я, зокрема, мешкаю). У зв’язку з цим
слідчий Святошинського районного управління ГУ МВС України в м. Києві Остапенко
Сергій Миколайович вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, у яких
про мене було зазначено як про одного з учасників хуліганства, та розпочав кримінальне
провадження № 02-571. 20 лютого 2013 року слідчий Остапенко Сергій Миколайович
вручив мені письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Постановою від 28 лютого 2013 року прокурор Святошинського району м. Києва
Томін Едуард Євгенович закрив кримінальне провадження № 02-571 за п. 2 ч. 1 ст. 284
Кримінального процесуального кодексу України (відсутність в діянні складу
кримінального правопорушення), що є реабілітуючою підставою закриття кримінального
провадження.
Вважаю, що дії Макаренка Станіслава Вікторовича (Начальника Територіального
управління Державної судової адміністрації України в м. Києві), які полягали в
направленні до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та до Вищої ради юстиції
листа від 21 лютого 2013 року, порушили моє право на зайняття вакантної посади судді
Святошинського районного суду м. Києва, і, у зв’язку з цим, прошу Суд визнати їх
неправомірними.
ОБҐРУНТУВАННЯ ПОЗОВНИХ ВИМОГ:
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України та п. 1 ч. 3 ст. 2 Кодексу
адміністративного судочинства України прошу Суд звернути увагу на порушення
Начальником Територіального управління Державної судової адміністрації України в м.
Києві Макаренком Станіславом Вікторовичем вимоги щодо вчинення дій лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України.
Розділом ІV Закону України «Про судоустрій і статус суддів» врегульований
порядок зайняття посади судді суду загальної юрисдикції. Зокрема, статтею 66 визначено
12 стадій порядку призначення на посаду судді вперше. Я відповідав усім встановленим
вимогам до кандидата на посаду судді, успішно склав іспит перед Вищою
кваліфікаційною комісією суддів України, пройшов необхідні перевірки та спеціальну
підготовку, успішно склав кваліфікаційний іспит, посів високе місце в рейтингу, був
зарахований до резерву на заміщення вакантних посад, взяв участь в конкурсі на
заміщення вакантних посад і претендував на посаду судді Святошинського районного
суду м. Києва. Хочу наголосити на тому, що я перебував на десятій з дванадцяти стадій
порядку призначення на посаду судді вперше і зробив усе від мене залежне, аби
реалізувати своє право на зайняття вакантної посади судді Святошинського районного
суду м. Києва. Повноцінній реалізації мого права стало на заваді незаконне втручання у
процес призначення на посаду судді відповідача.
Прошу Суд звернути увагу на те, що норма, яка забороняє рекомендувати на
посаду судді кандидата, щодо якого існує підозра у вчиненні злочину, у законодавстві
відсутня. Окрім того, відповідно до ст. 62 Конституції України: «особа вважається
невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її
вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду», це принцип презумпції невинуватості, існування якого відповідач не врахував, коли писав
свої листи. Відповідно до ч. 5 ст. 17 Кримінального процесуального кодексу України
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«поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не
встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, має відповідати
поводженню з невинуватою особою». Відповідач своїми неправомірними діями
продемонстрував зневагу до законодавчої вимоги ставитись до мене як до невинуватої
особи, оскільки поставив під сумнів мою законослухняність лише через наявність підозри
у вчиненні злочину, у зв’язку з чим, будучи особою невинуватою, я зазнав негативних
наслідків у вигляді відмови в рекомендації мене на посаду судді Святошинського
районного суду м. Києва.
Хочу особливо наголосити на тому, що повноваження Начальника
Територіального управління Державної судової адміністрації України в м. Києві чітко
визначені ч. 3 ст. 148 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: «начальник
територіального управління Державної судової адміністрації України за поданням голови
місцевого суду призначає на посаду керівника апарату місцевого суду, заступника
керівника апарату місцевого суду та звільняє їх з посади, за поданням голови місцевого
суду застосовує до них заохочення або накладає дисциплінарні стягнення відповідно до
закону; присвоює керівнику апарату місцевого суду, його заступнику ранги державного
службовця відповідно до законодавства про державну службу», а також Положенням про
територіальні управління Державної судової адміністрації України, затвердженим наказом
Державної судової адміністрації від 05.04.2011 р. № 82. Ані Законом, ані зазначеним
положенням Начальнику Територіального управління Державної судової адміністрації
України не надано повноважень подавати до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
та до Вищої ради юстиції інформацію про кандидатів на посаду судді. Оскільки відповідач
є посадовою особою, яка відповідно до принципу законності має діяти в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, за
відсутності повноважень подавати інформацію про кандидатів на посаду судді
направлення відповідачем листа від 21 лютого 2013 року до Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України та до Вищої ради юстиції є неправомірною дією.
Отже, враховуючи наведені вище аргументи, керуючись статтями 104-106
Кодексу адміністративного судочинства України, прошу:
- визнати дії Макаренка Станіслава Вікторовича - Начальника Територіального
управління Державної судової адміністрації України в м. Києві, щодо направлення листа
від 21 лютого 2013 року до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та до Вищої
ради юстиції неправомірними.
Додатки:
Квитанція про сплату судового збору;
Ксерокопія паспорта громадянина України;
Ксерокопія рішення Вищої кваліфікаційної комісії від 12 листопада 2012 року;
Ксерокопія рішення Вищої кваліфікаційної комісії від 26 лютого 2013 року;
Ксерокопія листа Начальника Територіального управління Державної судової
адміністрації України в м. Києві від 21 лютого 2013 року ;
6. Ксерокопія повідомлення про підозру від 20 лютого 2013 року;
7. Ксерокопія постанови прокурора Святошинського району м. Києва від 28
лютого 2013 року;
8. Копія позовної заяви і доданих документів для відповідача.
1.
2.
3.
4.
5.

(дата)____________
Позивач

Левицький П.Й.
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ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В
МІСТІ КИЄВІ
01034 Україна, місто Київ, пров. Георгіївський, 7, тел. 279 59 79, inbox@ki.court.gov.ua
№ 35 від «21» лютого 2013 р.
Голові Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України
Самсіну Ігорю Леоновичу
вул. Механізаторів, 9
м. Київ
Шановний Ігоре Леоновичу!
21 лютого 2013 року мені стало відомо про те, що кандидат на посаду судді –
Левицький Павло Йосипович підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296
Кримінального кодексу України (хуліганство).
Вважаю, що наявність такої обставини є несумісною з посадою судді, оскільки
суддя має бути прикладом законослухняності.
До листа додаю копію повідомлення про підозру від 20 лютого 2013 року.

З повагою,
Начальник Територіального управління
Державної судової адміністрації у місті Києві
С.В.
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Окружний адміністративний суду м.
Києва
вул. Десятинна, 4/6, Київ, 01025
Позивач: Левицький Павло Йосипович
меш.: вул. Верховинна, буд. 34, кв. 87
м. Київ
п/і 03115
тел.: 0902340425
Відповідач:
Макаренко Станіслав Вікторович Начальник Територіального
управління Державної судової
адміністрації України в місті Києві
пров. Георгіївський, 7
м. Київ
п/і 01134
тел.: (044) 279-59-79
Справа № _____ (Суддя _____)

ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОЗОВУ
про визнання дій Начальника Територіального управління Державної судової
адміністрації України в м. Києві неправомірними
На розгляді у Окружного адміністративного суду м. Києва перебуває
адміністративний позов Левицького Павла Йосиповича до Макаренка Станіслава
Вікторовича – Начальника Територіального управління Державної судової адміністрації в
місті Києві про визнання дій Начальника Територіального управління Державної судової
адміністрації в місті Києві неправомірними.
Ознайомившись зі змістом та вимогами адміністративного позову вважаю, що
адміністративний позов не належить задовольнити з таких підстав.
21 лютого 2013 року мені стало відомо про те, що кандидат на посаду судді –
Левицький Павло Йосипович підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296
Кримінального кодексу України (хуліганство).
Я вважаю неприпустимим допущення до посади судді особи, яка підозрюється у
вчиненні злочину, оскільки суддя має бути взірцем поваги до закону, моралі, суспільних
цінностей. Саме виходячи з таких міркувань, я вирішив направити відповідний листповідомлення.
Я категорично не погоджуюсь, що яким-небудь чином порушив презумпцію
невинуватості, про яку зазначав позивач, оскільки я не писав про те, що вважаю позивача
винуватим у вчиненні злочину. Я лише мав на увазі, що для суспільства кандидат на
посаду судді, що підозрюється у вчиненні злочину – це неприйнятно.
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Хочу звернути увагу Суду на те, що ч. 3 ст. 68 Закону України «Про судоустрій і
статус суддів» передбачено, що «організації та громадяни мають право подавати до
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України інформацію про кандидатів на посаду
судді». Таким чином, я як громадянин України мав право подавати інформацію про
кандидата на посаду судді. Більше того, як громадянин України я вважав за обов’язок
передати зазначену інформацію, оскільки справа про призначення судді на посаду
становить суспільний інтерес.
Отже, враховуючи вищезазначене, вважаю, що мої дії були правомірними і не
порушили прав відповідача. У зв’язку з цим, вважаю вимоги позивача безпідставними.
На підставі ст. 51 Кодексу адміністративного судочинства України прошу
відмовити Левицькому Павлу Йосиповичу у задоволенні адміністративного позову.
(дата)__________
Відповідач

154

Макаренко С.В.

Практично-методичний посібник викладача «НАПИСАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
від 05.04.2011 р. № 82
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
1. Територіальні управління Державної судової адміністрації України (далі –
територіальні управління) утворюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі і входять до системи органів Державної судової адміністрації
України (далі – ДСА України).
2. Територіальні управління є територіальними органами ДСА України та їй
підпорядковуються.
3. Територіальні управління у своїй діяльності керуються Конституцією і
законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів
України, рішеннями з’їзду суддів України та Ради суддів України, Положенням про ДСА
України, наказами ДСА України, рішеннями колегії ДСА України, іншими нормативноправовими актами та цим Положенням.
4. Основним завданням територіальних управлінь є організаційне забезпечення
діяльності місцевих судів, з метою створення належних умов для їх функціонування,
суддів та забезпечення роботи суддівського самоврядування.
5. Територіальні управління відповідно до покладеного на них завдання:
1) забезпечують належні умови діяльності місцевих судів;
2) забезпечують у взаємодії з органами суддівського самоврядування, судами,
правоохоронними органами незалежність, недоторканність і безпеку суддів
місцевих судів;
3) забезпечують організацію роботи щодо надання матеріалів для формування
пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України відповідно
до потреб місцевих судів;
4) узагальнюють потреби місцевих судів в матеріально-технічному
забезпеченні та здійснюють його відповідно до бюджетних асигнувань;
5) організовують та фінансують будівництво і ремонт будинків та приміщень
місцевих судів, їх технічне оснащення та укладають відповідні договори,
відповідно до вимог законодавства;
6) організовують комп'ютеризацію місцевих судів для здійснення
судочинства, діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення
судової діяльності та забезпечення функціонування автоматизованої
системи документообігу в судах;
7) забезпечують місцеві суди необхідними технічними засобами фіксування
судового процесу в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті
України на фінансування відповідних судів;
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8)

забезпечують місцеві суди та суддів цих судів символами судової влади
(Державний Прапор України, зображення Державного Герба України),
мантіями та суддівськими нагрудними знаками;

9)

організовують роботу з ведення судової статистики, діловодства та архіву
у місцевих судах;

10)

контролюють стан діловодства, тобто процеси, що забезпечують
документування управлінської інформації і організацію роботи із
службовими документами у місцевих судах;

11)

здійснюють у межах своєї компетенції соціальне забезпечення суддів, у
тому числі суддів у відставці, а також працівників апарату місцевих судів;

12)

беруть участь у межах своєї компетенції у здійсненні заходів щодо
забезпечення медичного обслуговування і санаторно-курортного
лікування суддів місцевих судів, працівників апарату місцевих судів та
працівників територіальних управлінь, а також у забезпеченні суддів
місцевих судів службовим житлом;

13)

здійснюють виплати передбачені законодавством народним засідателям в
межах бюджетних асигнувань;

14)

вживають заходів щодо створення належних умов для здійснення
суддівського самоврядування;

15)

взаємодіють з апеляційними судами з метою вдосконалення о

взаємодіють з відповідними органами та установами, в тому числі інших
держав, з метою вдосконалення організаційного забезпечення діяльності
місцевих судів;
17)

організують роботу служби судових розпорядників у місцевих судах;

18)

координують діяльність керівників апарату місцевих судів, вивчають
практику організації діяльності цих судів, розробляють і вносять у
встановленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення;

19)

вивчають кадрові питання апарату місцевих судів, прогнозують у межах
своїх повноважень потребу у спеціалістах, вносять пропозиції щодо
замовлення на підготовку відповідних спеціалістів;

20)

забезпечують необхідні умови для підвищення кваліфікації працівників
апарату місцевих судів, беруть участь у створенні системи підвищення
кваліфікації;

21)

надають методичну та практичну допомогу з питань організації обліковостатистичної роботи, діловодства, архіву, розгляду звернень громадян та
проходження державної служби у апараті місцевого суду;

22)

забезпечують проходження навчальної практики в місцевих судах;

23) беруть участь в організації роботи зі створення бібліотек місцевих судів та
формуванні їх фондів;
24)
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25)

здійснюють розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх
компетенції, виявляють причини і умови, що породжують скарги
громадян, та вживають заходів до їх усунення;

26)

беруть участь у роботі з удосконалення законодавства, в розробці
проектів нормативно-правових актів;

27)

забезпечують
здійснення
представництва
у
встановленому
законодавством порядку інтересів ДСА України в судах, органах
державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях, ведуть
претензійно-позовну роботу;

28)

здійснюють інші повноваження, визначені законом.

6. Територіальні управління мають право:
1)

одержувати від судів, органів суддівського самоврядування, інших
органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
підприємств та організацій усіх форм власності, а також громадян та їх
об’єднань необхідну інформацію, документи, матеріали, необхідні для
виконання покладених на них завдань;

2)

вживати заходів щодо контролю за станом діловодства, діяльності служби
судових розпорядників, за станом та наявністю матеріальних цінностей,
які обліковуються у місцевих судах;

3)

за результатами контрольних заходів ініціювати питання про усунення
виявлених порушень та притягнення до відповідальності осіб, які
допустили порушення.

7. Територіальне управління очолює начальник, який призначається на посаду і
звільняється з посади Головою ДСА України.
Начальник територіального управління не має права суміщати свою службову
діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової і творчої діяльності у
позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради господарської
організації, що має на меті отримання прибутку.
Начальник територіального управління несе персональну відповідальність за
виконання покладених на територіальне управління завдань.
Заступника начальника територіального управління призначає на посаду та
звільняє з посади Голова ДСА України.
Посадові особи територіального управління є державними службовцями.
8. Начальник територіального управління:
1)

керує діяльністю територіального управління;

2)

організовує роботу територіального управління та визначає функції
заступника начальника та керівників структурних підрозділів, службові
обов’язки працівників територіального управління;

3)

представляє територіальне управління в органах виконавчої влади,
органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах, в
установах та організаціях з питань, що належать до компетенції
управління;

4)

у межах компетенції видає накази та контролює їх виконання;
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5)

подає Голові ДСА України на затвердження структуру і штатний розпис
територіального управління;

6)

призначає на посади за результатами проведеного територіальним
управлінням конкурсного відбору відповідно до законодавства про
державну службу та звільняє з посад працівників територіального
управління;

7)

за поданням голови місцевого суду призначає на посаду керівника
апарату місцевого суду, заступника керівника апарату місцевого суду та
звільняє їх з посади;

8)

за поданням голови місцевого суду застосовує до керівників апарату
суду, їх заступників заохочення або накладає дисциплінарні стягнення
відповідно до закону;

9)

присвоює керівнику апарату місцевого суду, його заступнику ранги
державного службовця відповідно до законодавства про державну
службу;

10)

затверджує за погодженням з головою місцевого суду структуру та
штатну чисельність апарату місцевого суду, в межах видатків на
утримання відповідного суду;

11)

вносить подання Голові ДСА України про присвоєння рангів державного
службовця працівникам територіального управління;

12)

затверджує положення про структурні підрозділи територіального
управління;

13)

звітує Голові ДСА України про діяльність територіального управління;

14)

здійснює інші передбачені законом повноваження.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції
територіального управління, обговорення найважливіших напрямків організації діяльності
місцевих судів в територіальному управлінні утворюється колегія, склад якої
затверджується начальником територіального управління. До складу колегії входять
начальник територіального управління (голова колегії), його заступник, інші посадові
особи територіального управління, а також керівники апаратів місцевих судів, яких
визначає начальник територіального управління.
До складу колегії в установленому порядку (за згодою) можуть бути включені
судді (в тому числі ті, які займають адміністративні посади) відповідних місцевих та
апеляційних судів, працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, члени
громадських організацій та інші особи.
Рішення колегії вводяться
управління.

в дію наказами

начальника

територіального

10. Територіальне управління є юридичною особою, має печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс і рахунки в
установах Державного казначейства України та банках.
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КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ (витяг)
Стаття 2. Завдання адміністративного судочинства
1. Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів
фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від
порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх
посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських
функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень
шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.
2. До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи
бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій
чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового
провадження.
3. У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних
повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:
1)

на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією
та законами України;

2)

з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;

3)

обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для
прийняття рішення (вчинення дії);

4)

безсторонньо (неупереджено);

5)

добросовісно;

6)

розсудливо;

7)

з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам
дискримінації;

8)

пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими
несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на
досягнення яких спрямоване це рішення (дія);

9)

з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;

10)

своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Стаття 3. Визначення понять
1. У цьому Кодексі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) справа адміністративної юрисдикції (далі - адміністративна справа) переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у
якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого
самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який
здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на
виконання делегованих повноважень;
2) адміністративний суд - суд загальної юрисдикції, до компетенції якого цим
Кодексом віднесено розгляд і вирішення адміністративних справ;
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3) суд - суддя адміністративного суду, який розглядає і вирішує адміністративну
справу одноособово, колегія суддів адміністративного суду;
4) адміністративне судочинство - діяльність адміністративних судів щодо
розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому цим
Кодексом;
5) адміністративний процес - правовідносини, що складаються під час
здійснення адміністративного судочинства;
6) адміністративний позов - звернення до адміністративного суду про захист
прав, свобод та інтересів або на виконання повноважень у публічно-правових
відносинах;
7) суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого
самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при
здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в
тому числі на виконання делегованих повноважень;
Стаття 6. Право на судовий захист
1. Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до
адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта
владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси.
Стаття 71. Обов'язок доказування
1. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та
заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.
2. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності
суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення,
дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти
адміністративного позову.
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ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СУДОУСТРІЙ І СТАТУС СУДДІВ» (ВИТЯГ)
Станом на 2013 рік
Цей Закон визначає правові засади організації судової влади та здійснення
правосуддя в Україні з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини і
громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави на засадах
верховенства права, визначає систему судів загальної юрисдикції, статус професійного
судді, народного засідателя, присяжного, систему та порядок здійснення суддівського
самоврядування і встановлює систему і загальний порядок забезпечення діяльності судів
та регулює інші питання судоустрою і статусу суддів.
Стаття 64. Вимоги до кандидатів на посаду судді
1. На посаду судді може бути рекомендований громадянин України, не молодший
двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не
менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною
мовою.
2. Не можуть бути рекомендовані на посаду судді громадяни:
1)
визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
2)
які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають
виконанню обов'язків судді;
3)
які мають не зняту чи не погашену судимість.
3. Додаткові вимоги до кандидатів на посаду судді у судах вищого рівня
встановлюються цим Законом.
4. Для цілей цієї статті вважається:
1)
вищою юридичною освітою - вища юридична освіта, здобута в Україні за
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища юридична освіта
за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах та визнана
в Україні в установленому законом порядку;
2)
стажем роботи у галузі права - стаж роботи особи за спеціальністю після
здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче
спеціаліста.
Стаття 65. Добір кандидатів на посаду судді
1. Добір кандидатів на посаду судді здійснюється з числа осіб, які відповідають
вимогам, установленим Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та статтею 64 цього Закону,
за результатами проходження спеціальної підготовки та складення кваліфікаційного
іспиту відповідно до вимог цього Закону.
2. При доборі кандидатів на посаду судді забезпечується рівність їхніх прав
незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або
інших ознак.
3. Кожен, хто відповідає встановленим вимогам до кандидата на посаду судді, має
право звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з заявою про участь у
доборі кандидатів на посаду судді.
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Стаття 66. Порядок призначення на посаду судді вперше
1. Призначення на посаду судді вперше здійснюється виключно в порядку,
визначеному цим Законом, та включає такі стадії:
1) розміщення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на своєму вебпорталі оголошення про проведення добору кандидатів на посаду судді з урахуванням
прогнозованої кількості вакантних посад суддів та опублікування такого оголошення у
визначених нею друкованих засобах масової інформації;
2) подання особами, які виявили бажання стати суддею, до Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України відповідної заяви та документів, визначених цим Законом;
3) здійснення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на основі поданих
кандидатами на посаду судді документів перевірки відповідності осіб вимогам,
установленим до кандидата на посаду судді, та організація проведення стосовно них
спеціальної перевірки в порядку, визначеному законом;
4) складення особами, які відповідають установленим вимогам до кандидата на
посаду судді, іспиту перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на виявлення
рівня загальних теоретичних знань у галузі права;
5) направлення кандидатів, які успішно склали іспит та пройшли необхідні
перевірки, для проходження спеціальної підготовки; { Пункт 5 частини першої статті 66 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2982-VI ( 2982-17 ) від 03.02.2011 }
{ Пункт 6 частини першої статті 66 виключено на підставі Закону N 2982-VI
(2982-17) від 03.02.2011 }
7) допуск кандидатів, які успішно пройшли спеціальну підготовку, до складення
кваліфікаційного іспиту перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України;
8) визначення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рейтингу
кандидатів на посаду судді за результатами складення кваліфікаційного іспиту,
зарахування їх до резерву на заміщення вакантних посад судді;
9) оголошення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у разі відкриття
вакантних посад суддів конкурсу на заміщення таких посад серед кандидатів, які
перебувають у резерві;
10) проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, виходячи з
рейтингу кандидата відповідно до кількості наявних вакантних посад судді добору серед
кандидатів, які взяли участь у конкурсі, та внесення рекомендації Вищій раді юстиції про
призначення кандидата на посаду судді;
11) розгляд на засіданні Вищої ради юстиції відповідно до рекомендації Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України питання про призначення кандидата на посаду
судді та внесення в разі прийняття позитивного рішення подання Президентові України
про призначення кандидата на посаду судді;
12) прийняття Президентом України рішення про призначення кандидата на
посаду судді.
Стаття 67. Подання кандидатом на посаду судді документів до Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України
1. Для участі у доборі кандидатів на посаду судді особа подає:
1) письмову заяву про участь у доборі кандидатів на посаду судді;
2) копію паспорта громадянина України;
162

Практично-методичний посібник викладача «НАПИСАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ»
3) анкету кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього;
4) копії дипломів про освіту, науковий ступінь або вчене звання;
5) виписку з трудової книжки про стаж роботи в галузі права;
6) висновок медичної установи про стан здоров'я кандидата (медичні установи,
що надають такий висновок, а також форма висновку визначаються Вищою
кваліфікаційною комісією суддів України за погодженням з уповноваженим центральним
органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я);
7) письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації про
кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді та проведення щодо
нього спеціальної перевірки;
8) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за
минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади
запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 );
9)
копію
військового
військовозобов'язаних);

квитка

(для

військовослужбовців

або

10) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);
Форма і зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду судді, анкети
кандидата на посаду судді затверджуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів
України та розміщуються на її офіційному веб-порталі.
Вимагати від кандидата надання документів, не передбачених цією частиною,
забороняється.
2. Приймання документів завершується за два дні до проведення добору
кандидатів. Заяви, що надійшли після зазначеного строку, не розглядаються.
3. До добору кандидатів на посаду судді допускаються особи, які подали всі
необхідні документи. У разі відмови в допуску Вища кваліфікаційна комісія суддів
України приймає вмотивоване рішення.
Стаття 68. Порядок проведення добору кандидатів на посаду судді
1. Добір кандидатів на посаду судді полягає у проходженні ними анонімного
тестування (іспиту) з метою виявлення рівня їх загальних теоретичних знань та
проведенні щодо них спеціальної перевірки відповідності їх установленим вимогам до
кандидата на посаду судді. Проведення спеціальної перевірки здійснюється і щодо
відомостей, поданих кандидатами особисто, у порядку, встановленому законом.
2. Для проведення спеціальної перевірки Вища кваліфікаційна комісія суддів
України має право збирати інформацію про кандидата, звертатися із запитами для
отримання інформації про кандидата на посаду судді до підприємств, установ, організацій
усіх форм власності. За результатами розгляду таких запитів відповідна інформація
подається у десятиденний строк до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Ненадання такої інформації або надання її з порушенням установленого строку тягне за
собою відповідальність, передбачену законом.
3. Організації та громадяни мають право подавати до Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України інформацію про кандидатів на посаду судді.
4. Особи, які відповідають установленим вимогам до кандидата на посаду судді,
допускаються до складення іспиту.
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Стаття 145. Статус Державної судової адміністрації України
1. Державна судова адміністрація України здійснює організаційне забезпечення
діяльності органів судової влади у межах повноважень, установлених законом.
2. Державна судова адміністрація України підзвітна з'їзду суддів України.
3. Територіальні управління Державної судової адміністрації України
утворюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
4. Посадові особи Державної судової адміністрації України, її територіальних
управлінь є державними службовцями.
5. Державна судова адміністрація України є юридичною особою, має печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та
рахунки в органах Державного казначейства України.
6. Положення про Державну судову адміністрацію України ( vr012414-10 )
затверджується Радою суддів України.
Стаття 146. Повноваження Державної судової адміністрації України
1. Державна судова адміністрація України:
1) представляє суди у відносинах із Кабінетом Міністрів України та Верховною
Радою України під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на
відповідний рік у межах повноважень, визначених цим Законом;
2) забезпечує належні умови діяльності судів загальної юрисдикції, Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та органів
суддівського самоврядування в межах повноважень, визначених цим Законом;
3) вивчає практику організації діяльності судів, розробляє і вносить у
встановленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення;
4) вивчає кадрові питання апарату судів, прогнозує потребу у спеціалістах,
здійснює замовлення на підготовку відповідних спеціалістів;
5) забезпечує необхідні умови для підвищення кваліфікації працівників апарату
судів, створює систему підвищення кваліфікації;
6) організовує роботу з ведення судової статистики, діловодства та архіву;
контролює стан діловодства у судах загальної юрисдикції;
7) готує матеріали для формування пропозицій щодо бюджету судів;
8) організовує комп'ютеризацію судів для здійснення судочинства, діловодства,
інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності та забезпечення
функціонування автоматизованої системи документообігу в судах; забезпечує суди
необхідними технічними засобами фіксування судового процесу в межах коштів,
передбачених у Державному бюджеті України на фінансування відповідних судів;
9) забезпечує функціонування автоматизованої системи визначення члена Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України;
10) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень та Реєстру
електронних адрес органів державної влади, їх посадових та службових осіб, забезпечує
функціонування системи відеоконференцзв’язку для участі осіб у засіданні суду в режимі
відеоконференції.
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11) взаємодіє з відповідними органами та установами, в тому числі інших держав,
з метою вдосконалення організаційного забезпечення діяльності судів;
12) організовує діяльність служби судових розпорядників;
13) затверджує положення про бібліотеку суду (v0065750-11);
14) здійснює інші повноваження, визначені законом.
Стаття 148. Територіальні управління Державної судової адміністрації
України
1. Територіальні управління Державної судової адміністрації України є
територіальними органами Державної судової адміністрації України.
2. Територіальне управління Державної судової адміністрації України очолює
начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Державної
судової адміністрації України.
3. Начальник територіального управління Державної судової адміністрації
України за поданням голови місцевого суду призначає на посаду керівника апарату
місцевого суду, заступника керівника апарату місцевого суду та звільняє їх з посади, за
поданням голови місцевого суду застосовує до них заохочення або накладає
дисциплінарні стягнення відповідно до закону; присвоює керівнику апарату місцевого
суду, його заступнику ранги державного службовця відповідно до законодавства про
державну службу.
4. Структура і штатний розпис територіального управління Державної судової
адміністрації України затверджуються Головою Державної судової адміністрації України
за поданням начальника територіального управління Державної судової адміністрації
України.
5. Територіальне управління Державної судової адміністрації України є
юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням, самостійний баланс і рахунки в органах Державного казначейства
України.
6. Територіальні управління Державної судової адміністрації України здійснюють
свою діяльність на основі положення ( v0082750-11 ) про них, що

6. Завдання до теми 6. Написання судового рішення. Вступна і
описова частини.
Завдання.
Використовуючи документи, подані на сторінках 153 – 170 (Завданя до
Заняття 5), підготуйте вступну та описову частини судового рішення.
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7. Завдання до теми 7 - Написання судового рішення.
Мотивувальна частина.
7.1. Завдання 1 до теми 7
1.
Ознайомтеся із поданим нижче рішенням суду.
2.
Зверніть увагу на виділений фрагмент, у якому суд обґрунтовує
необхідність мотивування судових рішень. Чи погоджуєтесь Ви із позицією суду?
Чому?

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2012 року

справа № 2а-3947/2011

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:
головуючий суддя – Головко О.В.
судді – Олефіренко Н.А., Ясенова Т.І.
за участю секретаря судового засідання Троянова А.С.
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Жовтневої районної
виконавчої дирекції Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності на постанову Жовтневого районного суду
м. Дніпропетровська від 19 липня 2010 року в адміністративній справі
за позовом ООСБИ_1.
до Жовтневої районної виконавчої дирекції Дніпропетровського обласного відділення
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
про зобов’язання вчинити певні дії,ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_1. звернулася до суду з позовом, в якому просила визнати
протиправними дії Жовтневої районної виконавчої дирекції Дніпропетровського
обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
щодо несплаті матеріального забезпечення як застрахованій особі, стягнути з відповідача
на її користь кошти в розмірі 2177,61 грн. матеріального забезпечення як застрахованій
особі та 2000,00 грн. моральної шкоди.
За результатами розгляду справи Жовтневим
Дніпропетровська ухвалено постанову від 19 липня 2010 року.

районним

судом

м.

Не погодившись з рішенням суду першої інстанції відповідач подав апеляційну
скаргу, в якій просить скасувати постанову суду першої інстанції та прийняту нову
постанову, якою у задоволенні позову відмовити. Апеляційна скарга ґрунтується на тому,
що судом першої інстанції не надано належної оцінки обставинам справи та нормам
чинного законодавства, що призвело до прийняття невірного рішення.
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Перевіривши матеріали справи, законність і обґрунтованість рішення суду в
межах доводів апеляційної скарги, а також правильність застосування судом норм
матеріального і процесуального права та правової оцінки обставин у справі, суд
апеляційної інстанції дійшов висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому
задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 163 КАС України постанова складається з вступної, описової,
мотивувальної та резолютивної частин. Згідно з висновками Європейського Суду з прав
людини, які відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування
практики Європейського Суду з прав людини» є обов’язковими для України, відсутність
обґрунтування прийнятого рішення є порушенням пункту 1 статті 1 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод 1950 року. Оскільки постанова суду першої
інстанції складена з порушенням вимог процесуального закону, без обґрунтування
мотивів, з яких суд виходив при прийнятті постанови, без викладення висновку суду про
задоволення адміністративного позову або про відмову в його задоволенні повністю чи
частково, вона підлягає скасуванню з прийняттям нової постанови.
Розглядаючи справу по суті заявлених позовних вимог колегія суддів встановила,
що ООСБА_1. на момент виникнення спірних правовідносин працювала в ПАТ
«Дніпропетровськгаз».
З 14 січня 2011 року по 28 лютого 2011 року позивач перебувала на лікарняному,
що підтверджується листками непрацездатності АВЛ № 828745 та АВЛ № 828911.
Проте Жовтневою районною виконавчою дирекцією Дніпропетровського
обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
не було сплачено позивачеві матеріальне забезпечення як застрахованій особі у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності.
Бездіяльність відповідача обґрунтована останнім тим, що згідно з ухвалою
господарського суду Дніпропетровської області від 14.05.2005 порушено провадження у
справі про банкрутство № Б24/235/05 відносно ПАТ «Дніпропетровськгаз». Ухвалою від
03.03.2011 провадження у вказаній справі було зупинено, проте страхові кошти,
зараховані на окремий рахунок, не були повернуті відповідачу, у зв’язку з чим ВД ДОВ
ФСС було прийнято рішення № 05/02 від 24.03.2011 про повернення коштів Фонду в сумі
20551,82 грн. і зупинено фінансування страхувальника-банкрута що призвело до не
виплати коштів позивачу.
Суд вбачає протиправну бездіяльність з боку відповідача з огляду на наступне.
Статтею 41 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням» визначено, що загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, передбачає
матеріальне забезпечення громадян у зв'язку з втратою заробітної плати (доходу)
внаслідок тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною,
дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї), вагітності та пологів, часткову компенсацію
витрат, пов'язаних із смертю застрахованої особи або членів її сім'ї, а також надання
соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, що формується шляхом сплати страхових внесків роботодавцем,
громадянами, а також за рахунок інших джерел, передбачених цим Законом.
Відповідно до частини 1 статті 4 даного Закону право на матеріальне
забезпечення та соціальні послуги за загальнообов'язковим державним соціальним
страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
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похованням, мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та
члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним
договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Це
право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи і час
випробування та день звільнення), якщо інше не передбачено законодавством.
Одним із принципів загальнообов'язкового державного соціального страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, є
державні гарантії реалізації застрахованими особами своїх прав (п. 3 ч. 1 ст. 5 Закону).
Згідно зі ст. 29 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням» застраховані особи мають право, зокрема, отримувати у разі настання
страхового випадку матеріальне забезпечення та соціальні послуги, передбачені цим
Законом
Таким чином доводи апелянта щодо відсутності законодавчо визначеного
механізму регулювання порядку виплати матеріального забезпечення застрахованій особі,
яка працює на підприємстві, відносно якого відкрито процедуру банкрутства, є
необґрунтованими та не розсудливими, оскільки взятий на себе позитивний обов’язок
Держави відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням» має бути виконаний, а діяльність Держави, в даному випадку в особі органів
ФСС, має бути такою, що не порушує гарантовані законом права особи.
При цьому суд не знайшов підстав для задоволення вимоги ООСБИ_1. про
стягнення з відповідача на її користь матеріального забезпечення, оскільки апелянтом
доведено, матеріалами справи підтверджено, що станом на час апеляційного розгляду такі
кошти в повному обсязі виплачені позивачу.
При вирішенні позовних вимог про стягнення з відповідача моральної шкоди у
розмірі 2000 грн. суд виходив з роз’яснень, викладених в Постанові Пленуму Верховного
суду України №4 від 31.03.1995 року.
Зокрема в Постанові зазначено, що відповідно до чинного законодавства
моральна шкода може полягати, зокрема: у приниженні честі, гідності, престижу або
ділової репутації, моральних переживаннях у зв'язку з ушкодженням здоров'я, у
порушенні права власності (в тому числі інтелектуальної), прав, наданих споживачам,
інших цивільних прав, у зв'язку з незаконним перебуванням під слідством і судом, у
порушенні нормальних життєвих зв'язків через неможливість продовження активного
громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми, при настанні інших
негативних наслідків.
Відповідно до ст.137 ЦПК України у позовній заяві про відшкодування моральної
(немайнової) шкоди має бути зазначено, в чому полягає ця шкода, якими неправомірними
діями чи бездіяльністю її заподіяно позивачеві, з яких міркувань він виходив, визначаючи
розмір шкоди, та якими доказами це підтверджується.
Суд зазначає, що позивачем не доведено в чому саме, виходячи з норм чинного
законодавства, полягає завдана йому моральна шкода. Позивач лише обмежується
загальними поясненнями та фразами, які не можуть бути взяти судом до уваги як належне
обґрунтування відповідної позовної вимоги.
Також позивач не зазначив з яких міркувань він виходив, визначаючи розмір
шкоди, та якими доказами це підтверджується.
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Такі обставини вказують на відсутність підстав задоволення позову в частині
стягнення з відповідача моральної шкоди.
З питання розподілу судових витрат суд зазначає, що відповідно до ст. 94 Кодексу
адміністративного судочинства України якщо судове рішення ухвалене на користь
сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею
документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або
відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого
самоврядування, його посадова чи службова особа). Якщо адміністративний позов
задоволено частково, судові витрати, здійснені позивачем, присуджуються йому
відповідно до задоволених вимог.
Враховуючи сукупність викладених обставин суд доходить висновку, що судом
першої інстанції повно і правильно встановлені обставини справи, але порушено норми
процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи, а тому
вбачаються підстави для скасування постанови та ухвалення нового рішення.
Керуючись ст.ст. 160, 198, 202, 207 Кодексу адміністративного судочинства України суд,
П О С Т А Н О В И В:
Апеляційну скаргу Жовтневої районної виконавчої дирекції Дніпропетровського
обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
задовольнити частково.
Постанову Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 19 липня 2010
року в адміністративній справі № 2а-3947/2011 скасувати.
Прийняти нову постанову, якою позов ООСБИ_1 задовольнити частково.
Визнати протиправною бездіяльність Жовтневої районної виконавчої дирекції
Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності щодо виплати Рубцовій Ксенії Володимирівні матеріального
забезпечення як застрахованій особі за період з 14 січня 2011 року по 28 лютого 2011
року.
У задоволенні позову в іншій частині відмовити.
Присудити з державного бюджету на користь ОСОБИ_1 судові витрати
пропорційно задоволеним позовним вимогам у розмірі 7 (сім) грн. 30 коп.
Постанова суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути
оскаржена в касаційному порядку до Вищого адміністративного суду України протягом
20 днів з дня складання в повному обсязі.
Повний текст постанови складений 30 листопада 2012 року.
Суддя
Головко
Суддя
Олефіренко
Суддя
Ясенова

О.В.
Н.А.
Т.І.
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7.2. Завдання 2 до теми 7
1.
Ознайомтеся із поданим нижче рішенням Європейського суду з прав
людини справа «Серявін та інші проти України»
2.
Зверніть увагу на виділений фрагмент, у якому Суд обґрунтовує
необхідність мотивування судових рішень. Яким чином Суд пов’язує це із правом на
справедливий суд?
3.
Зверніть увагу на виділений фрагмент, у якому Суд тлумачить поняття
права на мирне володіння своїм майном. Чи відповідає, на Вашу думку, таке
тлумачення розумінню статті 41 Конституції України? Чому? Який метод (методи)
тлумачення застосував суд?

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ЯТА СЕКЦІЯ

СПРАВА «СЕРЯВІН ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 4909/04)
РІШЕННЯ
СТРАСБУРГ
10 лютого 2011 року

ОСТАТОЧНЕ
10/05/2011

Рішення у справі набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44
Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним виправленням.
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У справі «Серявін та інші проти України»
Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи палатою, до складу
якої увійшли:
Пеер Лоренцен (Peer Lorenzen), Голова,
Карел Юнгвірт (Karel Jungwiert),
Марк Віллігер (Mark Villiger),
Ізабель Берро-Лефевр (Isabelle Berro-Lefevre),
Миряна Лазарова-Трайковська (Mirjana Lazarova Trajkovska),
Ганна Юдківська (Ganna Yudkivska),
Джулія Лаффранк (Julia Laffranque), судді,
а також Клаудія Вестердік (Claudia Westerdiek), Секретар секції,
після наради за зачиненими дверима 18 січня 2011 року,
виносить таке рішення, ухвалене того самого дня:
ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 4909/04), поданою проти України до Суду 29
грудня 2003 року на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод (далі — Конвенція) трьома громадянами України: Олександром
Валер’яновичем Серявіним, Іриною Миколаївною Коломієць і Ларисою Вікторівною
Логвиновою (далі — заявники).
2. Заявників представляла І. Я. Черпак, адвокат, що практикує в м. Києві. Уряд
України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — Ю. Зайцев.
3. Заявники стверджували, зокрема, що органи влади незаконно санкціонували
проведення робіт з реконструкції горища їхнього будинку і згодом передали це горище
третій особі, а також що рішення судів стосовно поданого ними у цьому зв’язку позову є
свавільними.
4. 1 квітня 2009 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити Уряд про заяву.
ЩОДО ФАКТІВ
І. ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявники, 1960, 1960 і 1959 років народження відповідно, живуть у м. Києві.
6. Заявники мешкають у квартирах багатоповерхового будинку і є їх власниками.
До 1998 року, окрім трьох, всі квартири будинку, де їх було біля п’ятдесяти, були
приватизовані їхніми мешканцями відповідно до Закону України «Про приватизацію
державного житлового фонду». Три неприватизовані квартири залишалися в комунальній
власності.
7. 29 квітня 1998 року Київська міська державна адміністрація надала дозвіл пані
Н. Н. на реконструкцію горища будинку і створення мансардного поверху з подальшим
отриманням нею права на реконструйовані та новостворені приміщення за умови, якщо
мешканці будинку дадуть згоду на проект.
8. 29 травня 1998 року пані Н. Н. уклала інвестиційний контракт на проведення
реконструкції та будівельних робіт з Державним підприємством по утриманню житлового
фонду Радянського району м. Києва, яке діяло від імені власника будинку. Згідно з
контрактом будинок перебував у комунальній власності і орган місцевого самоврядування
мав надати пані Н. Н. право на реконструйований об’єкт після завершення робіт. Згодом
стороною цього контракту (другим інвестором) стала пані В. Г. Ані заявників, ані власників
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інших квартир не запитували, чи дають вони свою згоду на здійснення цього проекту.
Неодноразово власники квартир безуспішно зверталися до різних органів, висловлюючи
свою незгоду щодо зазначених робіт.
9. У липні 2001 року власники квартир створили об’єднання власників квартир
(далі — об’єднання), членами якого стали і заявники.
10. У квітні 2002 року інвестори розпочали роботи в будинку.
11. За твердженням заявників, внаслідок будівельних робіт їхнім квартирам було
завдано шкоди (зокрема, на стелі і в стінах з’явилися тріщини, квартири затоплювалися,
відпадала штукатурка).
12. У жовтні 2002 року об’єднання звернулося до Святошинського районного
суду м. Києва з цивільним позовом про визнання інвестиційного контракту недійсним і
повернення горища в попередній стан, посилаючись, зокрема, на те, що органу місцевого
самоврядування належить у будинку лише три квартири і він повинен був отримати згоду
власників інших квартир для укладання контракту. Заявники, яких представляло
об’єднання, згодом самостійно приєднались до провадження разом з двома іншими
власниками квартир.
13. Шевченківська районна державна адміністрація (правонаступник Радянської
районної державної адміністрації, далі — адміністрація) подала зустрічний позов,
вимагаючи заборони позивачам втручатися в згадані вище роботи і визнання
неправомірною їхню незгоду щодо них. Аргументуючи свій зустрічний позов,
адміністрація заявила, що будинок, зокрема, горище і дах були старими і перебували у дуже
поганому стані. У зв’язку з цим потрібні інвестиції на відновлювальні роботи. Отже, такі
роботи були на користь усім власникам квартир і мешканцям будинку.
14. У невстановлену дату у зв’язку із судовим спором Святошинський районний
суд постановив зупинити будівельні роботи. Проте будівництво продовжувалось і станом
на 6 грудня 2002 року було закінчено.
15. 26 грудня 2002 року Шевченківська районна рада надала інвесторам право
власності на реконструйовані та новостворені приміщення. У невстановлену дату
заявники та об’єднання змінили свої позовні вимоги, вимагаючи скасування цього
рішення.
16. 29 січня 2003 року Святошинський районний суд відхилив позовні вимоги
заявників та об’єднання і задовольнив зустрічний позов адміністрації. У відповідних
частинах судового рішення зазначено:
«… з моменту приватизації квартир у позивачів та на той момент Радянської
райдержадміністрації, у власності якої залишилось три квартири, виникло право спільної
часткової власності на будинок, в тому числі на допоміжні приміщення...
Відповідно до ст. 113 ЦК України володіння, користування і розпорядження
майном при спільній частковій власності провадиться за згодою всіх учасників, а при
відсутності згоди — спір вирішується судом.
Таким чином, питання проведення реконструкції горища та ремонту будинку
мало бути проведене за згодою всіх співвласників будинку. Однак, як встановлено судом,
інвестиційний договір було укладено одним із співвласників будинку без згоди інших
співвласників, у зв’язку з чим і виник судовий спір.
...
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Таким чином, враховуючи, що інвестиційний договір на час вирішення спору
фактично виконаний, що сприяло покращенню технічного стану всього будинку, і те, що,
крім позивачів, частина квартир у ньому належить Шевченківській районній у м. Києві
державній адміністрації, тобто іншим співвласникам, то відмова позивачів надати згоду на
виконання будівельних робіт за інвестиційним договором є незаконною і порушує права
інших співвласників; тому в основному позові необхідно відмовити, а зустрічний позов
підлягає задоволенню.
Вимоги про визнання незаконним рішення № 114 сесії Шевченківської районної ради
від 26.12.2002 р. щодо надання згоди на відчуження з комунальної власності жилого
приміщення, збудованого на горищі, задоволенню не підлягають за наступних підстав.
будинок весь час перебував у власності територіальної громади, представницьким
органом якого є рада, яка в одноособовому порядку відповідно до ст. 60 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» здійснює правомочності щодо володіння,
користування і розпорядження об’єктами права комунальної власності, до яких
відноситься і житловий фонд. Тому, з урахуванням викладеного та того, що
переобладнання горища було здійснено за рахунок коштів Н. Н. і В. Г., Шевченківська
районна в м. Києві рада мала право прийняти таке рішення».
17. У лютому 2003 року позивачі оскаржили це рішення в апеляційному порядку,
посилаючись на різні порушення матеріального і процесуального закону судом першої
інстанції. Зокрема, вони стверджували, що висновок Святошинського суду про право
районної ради передати право на горище явно суперечить відповідному законодавству і
власним висновкам цього суду про те, що згідно зі статтею 113 Цивільного кодексу
України горище будинку перебуває у спільній власності органу місцевого самоврядування
і позивачів.
18. 14 квітня 2003 року Київський міський апеляційний суд залишив апеляційну
скаргу без задоволення. У відповідній частині його рішення зазначено:
«Відмовляючи у позові, суд обґрунтовано виходив з того, що до створення
об’єднання співвласників (26.07.2001 р.) з моменту приватизації позивачами окремих
квартир будинок знаходиться у спільній частковій власності окремих власників квартир
та районної ради, правовідносини яких з приводу володіння, користування і
розпорядження будинком врегульовано ст. 113 ЦК України.
Вирішуючи даний спір та визнаючи відмову позивачів — співвласників будинку
дати згоду на проведення перебудови горищного приміщення і надбудови мансарди
необґрунтованою, суд правильно виходив з необхідності проведення таких робіт,
виходячи з технічного стану даху та горищного приміщення, [і] в їх результаті здійснені і
інші роботи, направлені на покращення умов проживання всіх власників наймачів жилих
приміщень, якості будинку як об’єкта права власності.
Враховуючи, що мансардні приміщення збудовані без участі позивачів, за рахунок
власних коштів інвестора, Шевченківська районна у м. Києві рада правомірно вирішила
питання про розпорядження зазначеним приміщенням, що відповідає вимогам ст. 119 ЦК
України».
19. Позивачі подали касаційну скаргу, стверджуючи, що, оскільки вони
представляли понад 70% власників квартир будинку, позбавлення їх майна з посиланням
на те, що воно, як стверджувалось, було поліпшене третьою стороною, на що вони ніколи
не давали своєї згоди, було незаконним. Вони також доводили, що внаслідок зазначених
робіт загальний стан будинку погіршився.
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20. 13 серпня 2003 року Верховний Суд відмовив позивачам у порушенні
касаційного провадження за їхньою касаційною скаргою.
21. Згодом позивачі безуспішно вимагали перегляду рішень у їх справі,
посилаючись на неоднозначну практику застосування закону національними судами в
аналогічних справах.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
А. Конституція України
22. Відповідні положення Конституції України передбачають:
С т а т т я 13
«... Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і
господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні
перед законом».
С т а т т я 41
«Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю,
результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
...
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної
власності є непорушним.
Примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване
лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених
законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове
відчуження таких об’єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається
лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
...»
С т а т т я 124
«...
Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.
...»
В. Цивільний кодекс України від 1963 року (втратив чинність 1 січня 2004
року)
23. Відповідні положення Цивільного кодексу України в редакції, чинній у час
подій у справі, передбачають:
С т а т т я 113. Право спільної часткової власності
«Володіння, користування і розпорядження майном при спільній частковій
власності провадиться за згодою всіх учасників, а при відсутності згоди — спір
вирішується судом.
...
Кожний учасник [спільної часткової власності] … відповідно до своєї частки має
право на доходи від спільного майна, відповідає перед третіми особами по зобов’язаннях,
пов’язаних з спільним майном, і повинен брати участь у сплаті всякого роду податків і
платежів, а також у витратах по утриманню і зберіганню спільного майна.
Кожний учасник спільної часткової власності має право на оплатне або
безоплатне відчуження іншій особі своєї частки в спільному майні».
С т а т т я 119. Наслідки надбудови, прибудови або перебудови будинку,
що є спільною частковою власністю
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«Коли учасник спільної часткової власності на жилий будинок збільшить в ньому
за свій рахунок корисну площу будинку шляхом прибудови, надбудови або перебудови,
проведеної за згодою решти учасників і в установленому порядку, частки учасників у
спільній власності на будинок і порядок користування приміщеннями в ньому підлягають
відповідній зміні».
С. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 28/97-ВР від 21
травня 1997 року
24. Відповідні положення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
передбачають:
С т а т т я 60. Право комунальної власності
«1. Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право
комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, … в тому числі … житловий фонд,
нежитлові приміщення … та інше майно [і майнові права], … визначені відповідно до
закону як об’єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх
відчуження.
...
5. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних
громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та
розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі
майнові операції…, можуть… продавати і купувати, … вирішувати питання їхнього
відчуження…»
D. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 1992
року
25. Відповідні положення Закону України «Про приватизацію державного
житлового фонду» передбачають:
С т а т т я 10
«...
2. Власники квартир багатоквартирних будинків ... є співвласниками допоміжних
приміщень будинку… Допоміжні приміщення (кладовки, сараї і т. ін.) передаються у
власність квартиронаймачів безоплатно і окремо приватизації не підлягають.
3. Для забезпечення ефективного використання приватизованих квартир та
управління ними власники квартир (будинків) … можуть створювати товариства або
об’єднання індивідуальних власників квартир (будинків). У багатоквартирному будинку,
квартири якого не повністю приватизовані, між товариством (об’єднанням)
індивідуальних власників квартир і власниками неприватизованих квартир укладається
угода про спільне володіння багатоквартирним будинком та дольову участь у витратах на
його утримання».
Е. Рішення Конституційного Суду України від 2 березня 2004 року (справа №
1-2/2004)
26. У відповідній частині рішення зазначено:
«... Підставою для розгляду справи … є практична необхідність у ... офіційній
інтерпретації положень … пункту 2 статті 10 Закону України «Про приватизацію
державного житлового фонду», наявність неоднозначного застосування цих положень
Закону органами державної влади, в тому числі судами, та органами місцевого
самоврядування…
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... Положення пункту 2 статті 10 Закону України «Про приватизацію державного
житлового фонду» треба розуміти так:
1.1. Допоміжні приміщення (підвали, сараї, кладовки, горища, колясочні і т. ін.)
передаються безоплатно у спільну власність громадян одночасно з приватизацією ними
квартир (кімнат у квартирах) багатоквартирних будинків. Підтвердження права власності
на допоміжні приміщення не потребує здійснення додаткових дій, зокрема створення
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, вступу до нього.
1.2. Власник (власники) неприватизованих квартир багатоквартирного будинку є
співвласником (співвласниками) допоміжних приміщень нарівні з власниками
приватизованих квартир…»
F. Практика українських судів у справах про відчуження допоміжних
приміщень у багатоквартирному будинку без згоди власників квартир
27. Ухвалою від 7 серпня 2003 року (справа № 22-3816) апеляційний суд м. Києва
скасував рішення Печерського районного суду м. Києва від 7 квітня 2003 року, яким було
визнано законними реконструкцію горища і передачу права на нього інвестору. Зокрема,
апеляційний суд визнав недійсним контракт про реконструкцію, укладений між районною
адміністрацією і третьою особою — інвестором без згоди позивачів — власників
приватизованих квартир у багатоквартирному будинку. 23 грудня 2004 року рішення
апеляційного суду було залишено без змін Верховним Судом України і набрало законної
сили. Мотивуючи своє рішення, суд зазначив, зокрема:
«... Відмовляючи у задоволенні позову, суд [першої інстанції] виходив з того, що
на час передачі горищного приміщення у власність [інвестору] С. право спільної власності
на горищне приміщення у власника приватизованих квартир не виникло, оскільки таке
право могло виникнути лише після приватизації всіх квартир будинку ... та укладення
ними угоди про спільне володіння житловим будинком і участь у витратах на його
утримання. Оскільки … угоду про спільне володіння цими [допоміжними] приміщеннями
не укладали, і утримання цього будинку здійснюється … комунальним підприємством…,
то відповідач не повинен був отримувати згоду власників приватизованих квартир на
переобладнання горища.
Проте погодитись з такими висновками неможливо, оскільки суд до них дійшов
внаслідок неправильного застосування норм матеріального права.
...
…законом не передбачено, що право спільної власності на допоміжні приміщення
у власників квартир цього будинку виникає лише після створення об’єднання
співвласників будинку… Тобто одночасно з приватизацією квартир, квартиронаймачі
набувають право власності на квартиру та допоміжні приміщення і необхідності у
додатковому оформленні права власності на допоміжні приміщення законом не
передбачено.
...
Відповідно до статті 113 ЦК України володіння, користування і розпорядження
майном при спільній частковій власності провадиться за згодою всіх учасників, а при
відсутності згоди спір вирішується судом.
Багатоквартирний житловий будинок № 2-4/7 по вулиці П. у м. Києві, в якому
приватизовано 98 квартир, перебуває в спільній частковій власності громадян — власників
приватизованих квартир та відповідного державного органу, що виконує повноваження
власника щодо неприватизованих квартир.
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Таким чином, орган місцевого самоврядування не має права продавати, здавати в
оренду або вирішувати питання надбудови, переобладнання допоміжних приміщень,
зокрема горища, без згоди власників приватизованих квартир.
Враховуючи наведене, доводи позивачів про те, що інвестиційний контракт … є
недійсним за підстав, передбачених ст. 48 ЦК України, є обґрунтованими, оскільки така
угода не відповідає вимогам закону...».
28. Кілька аналогічних рішень виніс у 2003–2004 роках Шевченківський районний
суд, який, посилаючись на аналогічні підстави, визнав незаконними контракти про
реконструкцію, передачу права та контракти стосовно горищ багатоквартирних будинків,
укладені органами влади без згоди власників приватизованих квартир (це, зокрема,
рішення від 30 грудня 2003 року у справі № 2-4364; від 4 лютого 2004 року у справі № 252/2004 і від 23 березня 2004 року у справі № 2-170/04).
ЩОДО ПРАВА
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ
ДО КОНВЕНЦІЇ
29. Заявники передусім скаржилися, що місцеві органи влади, уклавши без їхньої
згоди інвестиційний контракт на реконструкцію горища і створення мансардного поверху,
незаконно втрутилися в їхнє право володіти горищем будинку.
30. Вони також скаржились на незаконне позбавлення їх часток власності на
горище в результаті винесення районною радою одноособово рішення про їх передачу
інвесторам.
31. Обґрунтовуючи згадані вище скарги, заявники посилались на статтю 1
Першого протоколу, яка передбачає:
«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.
Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на
умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити
в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за
користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати
податків чи інших зборів або штрафів».
А. Щодо прийнятності
32. Уряд не подав зауважень щодо прийнятності зазначених вище скарг.
33. Суд вважає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у значенні пункту 3(а)
статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших
підстав. Отже, вони оголошуються прийнятними.
В. Щодо суті
1. Подання сторін
a) Заявники
34. Заявники стверджували, що місцеві органи влади незаконно втрутилися в їхнє
право часткової власності на горище будинку, уклавши інвестиційний контракт без їхньої
згоди. Ці органи також незаконно позбавили заявників їхніх часток власності на горище,
передавши право на них інвестору без їхньої згоди.
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35. На підтвердження своїх доводів заявники надали кілька рішень, ухвалених
національними судами в інших справах, які не пов’язані з цією справою та якими суди
визнали незаконними аналогічні одноособові дії органів влади щодо реконструкції
допоміжних приміщень у багатоквартирних будинках без згоди власників квартир.
36. Заявники також стверджували, що дії органів влади в їхній справі були не
лише незаконними, але також несправедливими та невиправданими, оскільки інвестори
зважали виключно на власні інтереси. Всупереч висновкам судів інвестори виконали
тільки ті роботи, яких потребувало створення мансардного поверху, і не здійснювали
роботи з відновлення самого будинку. До того ж, внаслідок зазначених робіт фактичний
стан будинку погіршився.
b) Уряд
37. Уряд заперечував такі аргументи. Він заявив, що заявники необґрунтовано
заперечували реконструкцію горища інвесторами, оскільки ці роботи були вигідними для
усіх зацікавлених сторін. Оскільки будинок був дуже старим і перебував у поганому стані,
відновлювальні роботи на горищі були вкрай необхідними. Оскільки заявники, які є
співвласниками горища, не погоджувались на проведення відновлювальних робіт, орган
місцевого самоврядування як власник трьох квартир у будинку і, відповідно, співвласник
горища оскаржив їхню незгоду в суді і отримав обґрунтоване судове рішення, яким було
дозволено цей інвестиційний проект. Подальша передача інвесторам мансарди, створеної
замість горища, була також законною і справедливою, оскільки це було визнано в
рішеннях, винесених цим самим судом в результаті змагального судового процесу.
2. Оцінка Суду
a) Загальні принципи
38. Суд повторює, що стаття 1 Першого протоколу, по суті, гарантує право
власності і містить три окремі норми: перша норма, що сформульована у першому реченні
частини першої та має загальний характер, проголошує принцип мирного володіння своїм
майном; друга, що міститься в другому реченні частини першої цієї статті, стосується
позбавлення особи її майна і певним чином це обумовлює; третя норма, зазначена в
частині другій, стосується, зокрема, права держави регулювати питання користування
майном. Однак ці три норми не можна розглядати як «окремі», тобто не пов’язані між
собою: друга і третя норми стосуються певних випадків втручання у право на мирне
володіння майном і, отже, мають тлумачитись у світлі загального принципу,
проголошеного першою нормою (див., серед інших джерел, рішення у справі «Літгоу та
інші проти Сполученого Королівства» (Lithgow and Others v. the United Kingdom) від 8
липня 1986 року, п. 106, серія А, № 102).
39. Будь-яке втручання органу влади у захищене право не суперечитиме загальній
нормі, викладеній у першому реченні частини першої статті 1, лише якщо забезпечено
«справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту
основоположних прав конкретної особи. Питання стосовно того, чи було забезпечено
такий справедливий баланс, стає актуальним лише після того, як встановлено, що
відповідне втручання задовольнило вимогу законності і не було свавільним (див. рішення
у справі «Беєлер проти Італії» (Beyeler v. Italy) [GC], № 33202/96, п. 107, ECHR 2000-I).
40. Вимога законності, яка випливає з Конвенції, означає вимогу дотримання
відповідних положень національного закону і принципу верховенства права (див. рішення
у справі «Ентрік проти Франції» (Hentrich v. France) від 22 вересня 1994 року, серія А, №
296-A, сс. 19–20, п. 42). Хоча проблему відносно тлумачення національного законодавства
мають вирішувати передусім національні органи влади, зокрема суди, завдання Суду
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полягає в тому, щоб з’ясувати, чи не суперечить результат такого тлумачення положенням
Конвенції (див. рішення у справі «Кушоґлу проти Болгарії» (Kushoglu v. Bulgaria), №
48191/99, п. 50, від 10 травня 2007 року). Отже, хоча Суд має лише обмежену
компетенцію з перевірки дотримання національного законодавства, він може
сформулювати відповідні висновки за Конвенцією, якщо встановить, що при застосуванні
закону в тій чи іншій справі національні суди припустилися явної помилки або
застосували його так, щоб ухвалити свавільне рішення (див. рішення у справах «Компанія
«Анхойзер Буш» проти Португалії» (Anheuser-Busch Inc. v. Portugal) [GC], № 73049/01, п.
83, ECHR 2007-I, «Кузнєцов та інші проти Росії» (Kuznetsov and Others v. Russia), №
184/02, пп. 70–74 і 84, від 11 січня 2007 року, «Педурару проти Румунії» (Paduraru v.
Romania), № 63252/00, п. 98, ECHR 2005... (витяги), «СовтрансавтоХолдинг» проти
України» (Sovtransavto Holding v. Ukraine), № 48553/99, пп. 79, 97 і 98, ECHR 2002VII,
згадані вище рішення у справах «Беєлєр проти Італії» (Beyeler v. Italy), п. 108, ECHR
2000I, «Кушоґлу проти Болгарії» (Kushoglu v. Bulgaria), пп. 50–52, а також, mutatis
mutandis, рішення у справі «Цирліс і Кулумпас проти Греції» (Tsirlis and Kouloumpas v.
Greece) від 29 травня 1997 року, Reports of Judgments and Decisions 1997III, пп. 59–63).
b) Стверджувана незаконність інвестиційного контракту, укладеного без згоди
заявників
41. Суд відмічає спільність позицій сторін у тому, що до реконструкції горище,
про яке йдеться, належало на праві спільної власності всім власникам квартир у будинку,
включно із заявниками. Отже, стаття 1 Першого протоколу застосовна в цій справі.
Відповідно рішення місцевого органу влади щодо укладення контракту на реконструкцію
горища третьою особою становило втручання у право заявників володіти своїм майном у
значенні першого речення зазначеної статті.
42. Суд зауважує, що, вирішуючи спір між заявниками (іншими співвласниками) і
місцевим органом, національні судові органи чітко зазначили, що згідно з чинними на той
час положеннями Цивільного кодексу для укладення інвестиційного контракту потрібна
згода заявників, а в разі її відсутності органи влади могли звернутись до суду, щоб
отримати дозвіл на проведення відповідних робіт (див. пункти 16 і 23 вище). Втім,
районна адміністрація не виконала цих вимог, уклавши контракт без згоди заявників чи
судової санкції. Таким чином, як випливає з обґрунтування національних судів, органи
влади не дотримались умов, передбачених законом для укладення інвестиційного
контракту.
43. Суд зазначає, що в кінцевому підсумку після виконання контракту національні
суди визнали його дійсним, встановивши, що він вигідний для всіх співвласників будинку.
Отже, Суд вважає, що немає потреби оцінювати, чи було забезпечено цим рішенням
національних судів справедливий баланс інтересів.
44. З цього приводу Суд зауважує, що для цілей статті 1 Першого протоколу
здійснювати оцінку справедливості доцільно лише тоді, коли відповідне втручання
відповідає нормам застосовного законодавства. Ані з матеріалів справи, ані із зауважень
Уряду не видно, що перед укладенням інвестиційного контракту існували якісь обставини,
які перешкоджали місцевому органу отримати дозвіл на реконструкцію або безпосередньо
від співвласників горища, або в судовому порядку. Крім того, з наявних матеріалів не
вбачається, що те чи інше положення національного законодавства дозволяло місцевому
органу укласти контракт без такої згоди або у випадку спору — без його судового
вирішення. Отже, укладення інвестиційного контракту становило втручання, яке не
відповідало закону.
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45. У зв’язку з цим було порушено статтю 1 Першого протоколу.
с) Стверджувана незаконність позбавлення заявників їхньої частки власності на
горище
46. Беручи до уваги зазначені вище висновки, що із самого початку заявники мали
право на частку власності на горище, Суд вважає встановленим той факт, що після
переобладнання горища під мансардний поверх, який було передано інвесторам, заявники
втратили своє майно. Отже, їх позбавили їхнього майна у значенні другого речення статті
1 Першого протоколу.
47. Як свідчать документи в матеріалах справи, рішення про передачу
мансардного поверху інвесторам було ухвалено районною радою одноособово на підставі
закону, який уповноважує її розпоряджатись комунальним майном. 29 січня 2003 року,
керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (див.
пункт 24 вище), Святошинський суд залишив це рішення без змін, зазначивши, що
будинок, про який ідеться в цій справі, є комунальною власністю.
48. Із зауважень Уряду або інших матеріалів справи не вбачається, що висновки суду
за статтею 60 зазначеного вище Закону можуть узгоджуватися з посиланням суду на
статтю 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та статтю
113 Цивільного кодексу України (див. пункти 23 і 25 вище). Зокрема, керуючись цими
статтями, суд зазначив, що будинок і його горище належать на праві спільної часткової
власності всім власникам квартир і тому повноваження місцевого органу щодо
розпорядження горищем обмежується часткою трьох неприватизованих квартир.
49. З тексту рішення Святошинського суду не вбачається, що в певний момент
після укладення інвестиційного контракту, який аналізувався з точки зору статті 113
Цивільного кодексу України, та перед передачею мансардного поверху інвесторам на
підставі статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» заявники або
інші власники квартир передали їх право на горище місцевому органу чи принаймні
делегували йому право розпоряджатись ним. Навпаки, у своїй апеляційній скарзі заявники
наполягали, що вони вважали себе співвласниками горища до того часу, коли його було
передано інвесторам.
50. Апеляційний суд м. Києва залишив рішення Святошинського суду без змін.
Однак, формально не заперечуючи його обґрунтування, цей суд замість роз’яснення
застосовності статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо
передачі горища визнав, що право власності на нього органу місцевого самоврядування
ґрунтується на іншому положенні Цивільного кодексу (статті 119, див. пункт 23 вище),
яке врегульовує питання збільшення розміру частки учасника у спільній власності в разі
його інвестування у збільшення спільної власності. Згідно з цією статтею попередньою
умовою збільшення зазначеної частки є згода співвласників на проведення відповідних
робіт і проведення їх за кошти співвласника, якому передається право на відповідне
майно. Апеляційний суд не пояснив, яким чином таких попередніх умов було дотримано у
цій справі, де інвестиційний контракт був укладений органом влади, який заявив, що є
одноосібним власником будинку (див. пункт 8 вище), а реконструкцію було здійснено
коштом третьої особи.
51. Суд зазначає, що протягом певного часу після прийняття нового
приватизаційного законодавства існувала неоднозначна практика судів, про що свідчать
приклади судових рішень, надані заявниками (див. пункти 27–28 і 35 вище). Суд також
висловлює своє розуміння того, що органи влади, зокрема національні суди, потребували
певного часу для того, щоб у новій ситуації напрацювати відповідну практику з вирішення
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питань про експлуатацію допоміжних приміщень. Він зазначає, що труднощі тлумачення
застосовного законодавства протягом перехідного періоду стали предметом розгляду
Конституційного Суду України, який зрештою дав роз’яснення цього питання, визнавши
наявність у власників приватизованих квартир автоматичного права часткової власності
на допоміжні приміщення відповідного будинку (див. пункт 26 вище).
52. Однак, як видно з матеріалів справи, не існувало чітких законодавчих
положень, які були б підставою для припинення прав часткової власності заявників на
горище їхнього будинку.
53. Отже, заявників позбавили їхнього майна незаконно.
54. У зв’язку з цим було порушено статтю 1 Першого протоколу.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
55. Заявники також скаржились, що судові рішення про відхилення їхніх позовів
були свавільними, оскільки суди не надали чіткого обґрунтування передачі права на
горище. Заявники посилались на пункт 1 статті 6 Конвенції, який у відповідній частині
передбачає:
«Кожен має право на справедливий … розгляд його справи ... судом,
встановленим законом…, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного
характеру…»
56. Уряд, не подавши зауважень стосовно прийнятності цієї скарги, заявив, що
вона безпідставна, оскільки національні суди детально обґрунтували свої рішення і їхня
оцінка не була свавільною.
57. Суд вважає, що ця скарга пов’язана зі скаргою стосовно відсутності законних
підстав для припинення права часткової власності на горище і також має бути визнана
прийнятною.
58. Суд повторює, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає
принцип, пов’язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших
органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони
ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов’язує суди обґрунтовувати свої
рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен
аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов’язок щодо обґрунтування рішення, може
бути різною в залежності від характеру рішення (див. рішення у справі «Руїс Торіха проти
Іспанії» (Ruiz Torija v. Spain) від 9 грудня 1994 року, серія А, № 303А, п. 29). Хоча
національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій
справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов’язаний
виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (див. рішення у справі «Суомінен
проти Фінляндії» (Suominen v. Finland), № 37801/97, п. 36, від 1 липня 2003 року). Ще
одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати
сторонам, що вони були почуті. Крім того, вмотивоване рішення дає стороні можливість
оскаржити його та отримати його перегляд вищестоящою інстанцією. Лише за умови
винесення обґрунтованого рішення може забезпечуватись публічний контроль здійснення
правосуддя (див. рішення у справі «Гірвісаарі проти Фінляндії» (Hirvisaari v. Finland), №
49684/99, п. 30, від 27 вересня 2001 року).
59. Повертаючись до обставин справи, яка розглядається, Суд повторює, що у
своєму рішенні від 29 січня 2003 року Святошинський суд визнав, що до початку робіт з
реконструкції горища будинок належав на праві спільної власності заявникам, разом з
іншими власниками квартир, та органу місцевого самоврядування. Водночас він зазначив,
що орган місцевого самоврядування одноосібно і без згоди заявників мав право
розпоряджатися мансардним поверхом, оскільки він був єдиним власником будинку. Із
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тексту цього судового рішення не вбачається, що після реконструкції горища заявників
позбавили прав спільного володіння або що з якихось підстав вони втратили ці права. Не
пояснено, чому заявники вважалися співвласниками будинку в контексті реконструкції
горища, але не вважалися такими в контексті передачі права на мансардний поверх.
60. Рішення апеляційного суду м. Києва від 14 квітня 2003 року з цього приводу
нічого не прояснило. Навіть якщо припустити, враховуючи посилання суду на статтю 119
Цивільного кодексу України, що мансардний поверх — як частина будинку, побудована
без участі заявників, не належить до спільної власності, залишається незрозумілим, на
яких законодавчих підставах було припинено майнові права заявників на горище.
Апеляційний суд не прокоментував того факту, що в статті 119 йдеться про роботи,
виконані за рахунок одного із співвласників та за згодою решти співвласників, а у цій
справі реконструкцію було проведено за рахунок третьої особи, якій один із співвласників
(орган місцевого самоврядування) одноособово і всупереч волі інших співвласників
наперед пообіцяв надати право на реконструйоване приміщення. Більше того, з
аргументації цього рішення не видно, чи підтримав апеляційний суд висновки суду
першої інстанції за статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
стосовно права власності органу місцевого самоврядування на будинок як такий, чи
вирішив, що заявники володіють на праві спільної власності будинком, але не мансардним
поверхом.
61. За цих обставин Суд визнає, що національні суди належним чином не
обґрунтували свої рішення.
62. Отже, у зв’язку з цим мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
63. Заявники також скаржились в контексті тих самих питань, які були підставою
скарги за пунктом 1 статті 6 Конвенції, що вони були позбавлені ефективного засобу
захисту щодо їхніх скарг за статтею 1 Першого протоколу. У зв’язку з цим вони
посилалися на статтю 13 Конвенції, яка передбачає:
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право
на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке
порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження».
64. Суд не вважає за необхідне розглядати цю скаргу, оскільки у випадку, якщо
заявлене право має цивільний характер, вимоги статті 13 є менш суворими, ніж вимоги
пункту 1 статті 6, і поглинаються ними (див., серед інших джерел, рішення у справах
«Компанія «Бритіш Американ Тобакко» проти Нідерландів» (BritishAmerican Tobacco
Company Ltd v. the Netherlands) від 20 листопада 1995, серія А, № 331, с. 29, п. 89,
«Бауманн проти Франції» (Baumann v. France), № 33592/96, п. 39, від 22 травня 2001 року,
«Кришан проти Румунії» (Crisan v. Romania), № 42930/98, п. 32, від 27 травня 2003 року,
та «Капітал Банк АД» проти Болгарії» (Capital Bank AD v. Bulgaria), № 49429/99, п. 121,
від 24 листопада 2005 року).
IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
65. Насамкінець, посилаючись на статтю 8 Конвенції, заявники скаржились, що
під час проведення робіт вони були змушені жити в нестерпних умовах і що внаслідок цих
робіт було спричинено шкоду їхнім квартирам.
66. Незалежно від питання про те, хто має відповідати за шкоду — держава чи
приватний підрядник, Суд зазначає, що заявники не надали ніяких матеріалів, які б
свідчили про те, що вони звертались у встановленому порядку з відповідною за формою
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чи змістом скаргою до національних органів і вичерпали у зв’язку з цим наявні на
національному рівні засоби юридичного захисту.
67. Отже, ця частина заяви підлягає відхиленню відповідно до пунктів 1 і 4 статті
35 Конвенції як неприйнятна.
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
68. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо
внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове
відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу
сатисфакцію».
69. Упродовж строку, встановленого для подання вимоги щодо справедливої
сатисфакції, заявники не звернулись з такою вимогою. Тому Суд вважає, що присудження
їм відшкодування не вимагається.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
1. Оголошує скарги відносно втручання та позбавлення заявників їх майна та
справедливості цивільного провадження щодо цього прийнятними, а решту скарг у заяві
— неприйнятними.
2. Постановляє, що мало місце порушення статті 1 Першого протоколу до
Конвенції відносно укладення органом влади інвестиційного контракту на проведення
реконструкції горища без згоди заявників.
3. Постановляє, що мало місце порушення статті 1 Першого протоколу до
Конвенції в результаті позбавлення заявників горища.
4. Постановляє, що мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
5. Постановляє, що немає потреби розглядати скаргу за статтею 13 Конвенції.
Вчинено англійською мовою і повідомлено письмово 10 лютого 2011 року
відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
Клаудія ВЕСТЕРДІК
Секретар секції

Пеер ЛОРЕНЦЕН
Голова секції
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КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2222-IV від 08.12.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.44
№ 2952-VI від 01.02.2011, ВВР, 2011, № 10, ст.68
№ 586-VII від 19.09.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.142
№ 742-VII від 21.02.2014, ВВР, 2014, № 11, ст.143}
{Закон України № 2222-IV від 08.12.2004 визнано таким, що не відповідає
Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду
України № 20-рп/2010 від 30.09.2010 у зв’язку з порушенням конституційної процедури
його розгляду та прийняття}
{Положення Конституції України, прийнятої на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України №
2222-IV від 08.12.2004, № 2952-VI від 01.02.2011, № 586-VII від 19.09.2013, визнано
такими, що є чинними на території України Постановою Верховної Ради України № 750VII від 22.02.2014}
{Офіційне тлумачення до Конституції див. в Рішеннях Конституційного
Суду
№ 1-зп від 13.05.97
№ 4-зп від 03.10.97
…
№ 5-рп/2014 від 15.05.2014
№ 1-рп/2016 від 15.03.2016}
…
Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю
власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.
Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права
державної та комунальної власності відповідно до закону.
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної
власності є непорушним.
Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване
лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених
законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове
відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається
лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у
випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.
Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності
громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості
землі.
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7.3. Завдання 3 до теми 7
1.

Ознайомтеся із поданим нижче рішенням суду.

2.

Зверніть увагу на виділений фрагмент, у якому суд тлумачить:



Поняття «вжиття заходів»;



Перелік підстав «припинення права на користування …».

3.

Чи погоджуєтесь Ви із позицією суду? Чому? Який метод (методи)
тлумачення застосував суд?

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Вінниця
23 січня 2013 р.

Справа №
2а/0270/5604/12

Вінницький окружний адміністративний суд в складі
головуючого судді Жернакова Михайла Володимировича,
суддів: Богоноса Михайла Богдановича,
Сала Павла Ігоровича,
за участю:
секретаря судового засідання: Дмитрука Віктора Володимировича
представника позивача: Безпалюка О. Л.,
представника відповідача: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу
за позовом: приватного підприємства фірми "Сітійрон"
до: Державної служби геології та надр України
про: визнання дій протиправними та скасування рішення
ВСТАНОВИВ:
До Вінницького окружного адміністративного суду звернулося приватне
підприємство фірма "Сітійрон" (надалі - ПП фірма "Сітійрон", позивач) з
адміністративним позовом до Державної служби геології та надр України (відповідач) про
визнання дій протиправними та скасування рішення.
В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що 20.09.2011 року Державна
організація "Кіровська територіальна інспекція державного геологічного контролю за
веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр" провела планову
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перевірку ПП фірми "Сітійрон", про що склала акт № 277 від 20.09.2011 року. За
результатами перевірки було виявлено низку порушень вимог чинного законодавства, що
стало підставою для прийняття Державною службою геології та надр України наказу №
133 від 25.10.2011 року про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами
№ 4979 від 20.05.2009 року з наданням терміну для їх усунення.
Як зазначає позивач, незважаючи на вжиття ним всіх вичерпних заходів,
направлених на усунення причин зупинення дії спеціального дозволу, усунення порушень
у наданий відповідачем термін виявилось неможливим з незалежних від позивача причин.
У зв'язку з цим позивач звернувся до відповідача з проханням продовжити термін на
усунення порушень, яке було взято до уваги. Позивач зазначає, що Державна служба
геології та надр України продовжила позивачу спочатку на два місяці (лист № 7302/01/1411 від 30.12.2012 року), згодом (лист № 2661/02/14-12 від 28.03.2012 року) до 01.06.2012
року та до 01.09.2012 року (лист № 6164/01/14-2 від 18.07.2012 року) термін на усунення
недоліків. Позивач стверджує, що ПП фірма "Сітійрон"" постійно інформувало
відповідача про вжиття ним вичерпних заходів, направлених на усунення причин
зупинення дії спеціального дозволу, а також направляв копії підтверджуючих документів
та повідомляв про об'єктивні причини неможливості усунення всіх порушень в
установлений відповідачем строк. Проте незважаючи на це 19.09.2012 року Державна
служба геології та надр України прийняла рішення (наказ № 449) про анулювання
спеціального дозволу на користування надрами № 4979 від 20.05.2009 року з посиланням
на підпункт 9 пункту 23 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 року № 615.
Позивач вважає таке рішення Державної служби геології та надр України
протиправним, оскільки ПП фірма "Сітійрон" вживало всіх вичерпних заходів для
усунення виявлених порушень, однак з незалежних від позивача причин не могло усунути
всі порушення у визначений строк, що відповідач при прийнятті оскаржуваного наказу не
взяв до уваги.
В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав з підстав,
викладених у позовній заяві, та просив суд задовольнити адміністративний позов у
повному обсязі.
Представник відповідача в судове засідання не з'явився, надав суду клопотання
про розгляд справи за його відсутності (вх. № 1172), в якому зазначив, що проти позову
заперечує відповідно до наданих суду письмових заперечень. У письмових запереченнях
зазначено, що позовні вимоги є необґрунтованими та такими, що не підлягають
задоволенню. Відповідач вказує, що з моменту отримання спеціального дозволу у
користувача надрами виникають права та обов'язки, передбачені Кодексом України про
надра, особливими умовами, що є невід'ємною частиною спеціального дозволу на
користування надрами, Порядком надання спеціальних дозволів на користування
надрами. Як повідомляє відповідач, анулюванню спеціального дозволу на користування
надрами № 4979 від 20.05.2009 р. на видобування суглинків у Мізяківсько-хутірському
родовищі передувало зупинення дії зазначеного дозволу. В запереченнях зазначено, що
підставою для зупинення дії дозволу було порушення надрокористувачем умов
користування надрами, що відображено в акті перевірки від 20.09.2011 року. Відповідач
повідомляє, що позивачу тричі з моменту зупинення дії спеціального дозволу на
користування надрами надавався час на усунення недоліків, однак у встановлений строк
позивач не усунув виявлених порушень. Тому на підставі пп. 9 п. 23 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, згідно якого право на користування
надрами припиняється у разі невжиття надрокористувачем заходів для усунення причини
зупинення дії дозволу в установлений строк, відповідач анулював спеціальний дозвіл на
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користування надрами відповідно до наказу № 449 від 19.09.2012 року. Відповідач вважає
зазначений наказ в частині анулювання спеціального дозволу на користування надрами №
4979 від 20.05.2009 р., виданого ПП фірмі "Сітійрон", законним та виданим у межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.
Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, суд
установив наступні фактичні обставини.
Відповідно до довідки АА № 687454 з Єдиного державного реєстру підприємств
та організацій України (ЄДРПОУ) одними з основних видів діяльності ПП фірма
"Сітійрон" за КВЕД-2010 є: 13.32 виробництво цегли, черепиці та інших будівельних
виробів із випаленої глини; 23.20 виробництво вогнетривких виробів.
20.05.2009 року ПП фірма "Сітійрон" отримало спеціальний дозвіл № 4979 на
користування надрами Мізяківсько-Хутірського родовища, а саме видобування суглинків
(а. с. 11).
20.09.2011 року Державна організація "Кіровська територіальна інспекція
державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та
використанню надр" провела планову перевірку ПП фірма "Сітійрон", про що склала акт
№ 277 від 20.09.2011 року. За результатами перевірки виявлено порушення вимог чинного
законодавства, а саме: не оформлений земельний відвід; не представлена геологомаркшейдерська документація; не проводиться радіаційний контроль за породами в
кар'єрі та готовою продукцією на відповідність НРБУ-97; не представлений план розвитку
гірничих робіт; не представлені матеріали щодо приведення у відповідність стану
залишкових запасів суглинків в розрізі категорій до реального стану гірничих робіт на
родовищі з наступною їх передачею до ДНВП "Геоінформ України".
Виявлені порушення стали підставою для прийняття Державною службою
геології та надр України наказу №133 від 25.10.2011 року про зупинення дії спеціального
дозволу на користування надрами №4979 від 20 травня 2009 року (а. с. 20). При цьому
позивачу був наданий термін у 21 календарний день з моменту відправлення
повідомлення про зупинення дії дозволу на усунення виявлених порушень, про що він
повідомлений листом Державної служби геології та надр України від 31.10.2011 року №
5444/01/14-11 (а. с. 22).
21.11.2011 року ПП фірма "Сітійрон" надіслало на адресу відповідача лист № 152,
в якому зазначило про неможливість усунення виявлених порушень у строк, наданий
відповідачем, зважаючи на низку об'єктивних факторів. Серед них позивач зазначив, що
матеріали для оформлення земельного відводу на даний час знаходяться на розгляді в
органах земельних ресурсів; проведення радіаційного контролю за продукцією та
породами в кар'єрі здійснюється у термін не менше 14 днів; проведення стану залишкових
запасів суглинків у відповідність до реального стану гірничих робіт можливе у терміни 23 місяці; розробка плану розвитку гірничих порід для створення геолого-маркшейдерської
інформації повинна базуватися на реальних даних про стан запасів корисної копалини, а
тому не можуть бути розроблені до виконання попереднього пункту. У зв'язку з цим
позивач просив Державну службу геології та надр України врахувати вказані причини
неможливості усунення виявлених порушень та продовжити термін для усунення
недоліків.
Відповідно до наказу № 209 від 27.12.2011 року (а. с. 209) Державна служба
геології та надр України надала позивачу термін у два місяці для усунення порушень
законодавства про надра, які стали причиною зупинення дії спеціального дозволу на
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користування надрами, про що проінформувала позивача листом від 30.12.2011 року №
7302/01/14-11 (а. с. 26).
28.02.2012 року ПП фірма "Сітійрон" вдруге звернулося до відповідача з листом
№ 003 про продовження терміну на усунення виявлених порушень (а. с. 27). В
обґрунтування такого звернення позивач зазначив, що ПП фірма "Сітійрон" здійснювало
свою діяльність на підставі договору оренди землі загальною площею 9,4 га (в т.ч. під
цегельним заводом 3,07 га; решта для розробки кар'єру та його обслуговування) від
09.06.2007 року, терміном дії до 17.12.2010 року. В жовтні 2010 року ПП "Сітійрон"
звернулось з клопотанням про продовження терміну дії чинного на той час договору
оренди земельної ділянки. На землю під цегельним заводом підприємство отримало
розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації про поновлення договору
оренди землі 22 лютого 2011 року. Питання продовження дії договору оренди щодо землі
під кар'єром затягнулось через те, що у Вінницькому районі не було завершено розробку
документації на визначення цільового призначення земель. Внаслідок чого неможливо
було визначити компетенцію органу, який приймає рішення про їх надання в оренду. Така
документація була розроблена та затверджена лише в лютому 2012 року - встановлено, що
надання в оренду земель промисловості належить до компетенції Вінницької
облдержадміністрації Після цього позивач повторно звернувся до Вінницької обласної
державної адміністрації для вирішення питання відведення землі з метою видобування
корисних копалин.
Крім того, в листі позивача № 003 від 28.02.2012 року зазначено, що на усунення
інших виявлених порушень: відсутність геолого-маркшейдерської документації та
погодженого плану розвитку, не проведення радіаційного контролю за породами в кар'єрі,
не приведення у відповідність стану залишку запасів корисної копалини, - ще 31.08.2011
року було укладено відповідні договори зі спеціалізованою організацією. Проте розробка і
погодження плану розвитку є неможливою без остаточного вирішення питання відведення
земельної ділянки, радіаційний контроль в кар'єрі, а також геологознімальні та геодезичні
роботи, необхідні для приведення у відповідність залишку запасів корисної копалини
підпадають під дію статті 97 Земельного кодексу України та можуть здійснюватись лише
на підставі угоди з власником землі або за погодженням із землекористувачем. При цьому
у зазначеному листі підприємство інформувало відповідача, що заведено всі необхідні
геолого-маркшейдерські журнали, а створення іншої геолого-маркшейдерської
документації відбуватиметься у визначеному законодавством порядку після погодження
плану розвитку гірничих робіт та відновлення видобування корисної копалини.
За результатами розгляду клопотання позивача від 28.02.2012 року Державна
служба геології та надр України прийняла наказ від 16.03.2012 року № 96 про
продовження позивачу терміну на усунення виявлених порушень до 01.06.2012 року (а. с.
28), про що ПП фірму "Сітійрон" повідомила листом від 28.03.2012 року № 2661/02/14-12
(а. с. 30).
Оскільки у наданий термін договір оренди земельної ділянки з ПП фірмою
"Сітійрон" не був укладений, позивач 21.05.2012 року втретє звернувся до відповідача з
клопотанням про продовження терміну на усунення недоліків до 01.09.2012 року. За
результатами розгляду вказаного клопотання Державна служба геології та надр України
відповідно до наказу від 13.07.2012 року № 326 продовжила термін для усунення
виявлених порушень до 01.09.2012 року (а. с. 32). Про вказане рішення позивач був
повідомлений листом від 18.07.2012 року № 6464/01/14-2 (а. с. 34)
07.08.202 року ПП фірма "Сітійрон" знову звернулося до Державної служби
геології та надр України з проханням продовжити термін для усунення порушень, що
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стали підставою для зупинення дії спеціального дозволу користування надрами (а. с. 31).
В обґрунтування продовження терміну на усунення порушень позивач зазначив, що
договір оренди землі підписаний, але ще не зареєстрований, підприємство продовжує
підготовку документів для усунення порушень, але остаточне їх усунення можливе лише
після державної реєстрації вказаного договору.
Незважаючи на це, 19.09.2012 року Державна служба геології та надр України
прийняла наказ №449 про анулювання спеціального дозволу на користування надрами №
4979 від 20.05.2009 р. (а. с. 36) з посиланням на підпункт 9 пункту 23 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 30.05.2011 № 615. Про анулювання спеціального дозволу на
користування надрами відповідач повідомив ПП фірму "Сітійрон" листом від 26.09.2012
року № 8627/01/14-12 (а. с. 38), який позивач отримав 04.10.2012 року, що
підтверджується копією повідомлення про вручення поштового відправлення.
Визначаючись щодо позовних вимог, суд керувався таким.
Відповідно до статті 19 Кодексу України про надра у користування
підприємствам, установам, організаціям та громадянам надра надаються лише за
наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на таке
користування засвідчується актом про надання гірничого відводу.
Згідно зі ст. 24, 25 Кодексу України про надра права та обов'язки користувача
надр виникають з моменту отримання спеціального дозволу на користування надрами.
Права користувачів надр охороняються законом і можуть бути обмежені лише у випадках,
передбачених законодавством України.
Відповідно до ст. 1 Положення про Державну службу геології та надр України,
затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 391 (надалі - Положення)
Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра екології та природних ресурсів України (далі - Міністр), входить
до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр.
Згідно з п.п. 13, 18 ст. 4 Положення Держгеонадра України (Держгеонадра)
відповідно до покладених на неї завдань зупиняє та анулює в установленому порядку дію
спеціальних дозволів на користування надрами, поновлює їх дію, здійснює державний
контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та
раціональним і ефективним використанням надр України.
Пунктом 7 статті 6 Положення визначено, що Держгеонадра України для
виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку давати
керівникам підприємств, установ та організацій обов'язкові до виконання вказівки
(приписи) щодо усунення виявлених порушень законодавства під час проведення робіт із
геологічного вивчення та використання надр.
Відповідно до підпункту 9 пункту 23 Порядку надання спеціальних дозволів на
користування надрами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
30.05.2011 року № 615 право користування надрами припиняється Держгеонадрами
безпосередньо або за поданням органів державного гірничого та санітарноепідеміологічного нагляду, державного геологічного і екологічного контролю, органів
місцевого самоврядування, органів державної податкової служби у разі невжиття
надрокористувачем заходів для усунення причин зупинення дії дозволу в установлений
строк.
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Колегія суддів зі змісту оскаржуваного наказу № 449 від 19 вересня 2012 року не
вбачає, за які саме невжиті ПП фірмою "Сітійрон" заходи був анульований спеціальний
дозвіл № 4979 від 20 травня 2009 року.
Як установив суд, позивач інформував відповідача про вжиття ним вичерпних
заходів, направлених на усунення причин зупинення дії спеціального дозволу, а також
направляв копії підтверджуючих документів та повідомляв про об'єктивні причини
неможливості усунення всіх порушень в установлений відповідачем строк. Зазначене
підтверджується відповідним листуванням між позивачем та відповідачем.
Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що відповідач під час прийняття
оскаржуваного наказу від 16.02.2012 року № 46 "Про анулювання, зупинення та
поновлення дії спеціальних дозволів на користування надрами" не врахував, що ПП фірма
"Сітійрон" вживало заходи для усунення порушень, виявлених під час перевірки.
Відповідно до ст. 26 Кодексу України про надра передбачено перелік підстав
припинення права користування надрами. Згідно з ч. 1 вказаної статті право користувача
надрами припиняється у разі: 1) якщо відпала потреба у користуванні надрами; 2)
закінчення встановленого строку користування надрами; 3) припинення діяльності
користувачів надр, яким їх було надано у користування; 4) користування надрами з
застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до
забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для
здоров'я населення; 5) використання надр не для тієї мети, для якої їх було надано,
порушення інших вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування ділянкою
надр; 6) якщо користувач без поважних причин протягом двох років, а для
нафтогазоперспективних площ та родовищ нафти та газу - 180 календарних днів не
приступив до користування надрами; 7) вилучення у встановленому законодавством
порядку наданої у користування ділянки надр.
Частиною 2 ст. 26 Кодексу України про надра передбачено, що право
користування надрами припиняє орган, який надав надра у користування, а у випадках,
передбачених пунктами 4, 5, 6 цієї статті, у разі незгоди користувачів, - у судовому
порядку. Частиною 3 Кодексу України про надра визначено, що законодавством України
можуть бути передбачені й інші випадки припинення права користування надрами. При
визначенні додаткових підстав для припинення користування надрами не змінюється
правило, відповідно до якого у разі незгоди користувачів з припиненням права на
користування надрами припинення такого права здійснюється у судовому порядку.
Аналогічна позиція міститься у рішенні Верховного Суду України від 19 вересня 2011
року.
Як установив суд, ПП фірма "Сітійрон" згоди на припинення права користування
надрами не надавав. За таких обставин суд вважає, що відповідач прийняв оскаржуваний
наказ в частині анулювання ПП фірмі "Сітійрон" спеціального дозволу на користування
надрами № 4979 від 20.05.2009 року всупереч вимог статей 25, 26 Кодексу України про
надра, а тому підлягає скасуванню. Крім цього, позивач вживав усіх необхідних заходів
для усунення виявлених порушень, але виключно від його дій залежала державна
реєстрація договорів оренди землі.
Щодо позовних вимог про визнання дій відповідача щодо анулювання
спеціального дозволу на користування надрами Мізяківсько-Хутірського родовища №
4979 від 20.05.2009 року суд зазначає таке.
Фактично вказані дії відповідача виразились у прийнятті оскаржуваного наказу та
жодних інших негативних наслідків для позивача не спричинили. Вказане підтвердив
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представник позивача в судовому засіданні. Оскільки наказ № 449 від 19.09.2012 року в
частині анулювання ПП "Сітійрон" спеціального дозволу на користування надрами №
4979 від 20.05.2009 року суд скасував, позовні вимоги про визнання дій відповідача, які
полягали в прийняття зазначеного рішення, не підлягають задоволенню.
Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до частини 2 статті 71 КАС України в адміністративних справах про
протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок
щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на
відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
Однак відповідач як суб'єкт владних повноважень не довів суду правомірність
оскаржуваного наказу. На підставі викладеного суд дійшов висновку, що позов підлягає
частковому задоволенню.
Вирішуючи питання про розподіл судових витрат, суд враховує, що відповідно до
ч. 3 ст. 94 КАС України, якщо адміністративний позов задоволено частково, судові
витрати, здійснені позивачем, присуджуються йому відповідно до задоволених вимог, а
відповідачу - відповідно до тієї частини вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено.
Керуючись ст.ст. 70, 71, 79, 86, 94, 128, 158, 162, 163, 167, 255, 257 КАС України,
суд
ПОСТАНОВИВ:
1. Адміністративний
задовольнити частково.

позов

приватного

підприємства

фірми

"Сітійрон"

2. Скасувати наказ Державної служби геології та надр України № 449 від 19
вересня 2012 року в частині анулювання спеціального дозволу на користування надрами
Мізяківсько-Хутірського родовища суглинків № 4979 від 20.05.2009 року, наданого
приватному підприємству фірмі "Сітійрон".
3. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.
4. Стягнути з Державного бюджету України 16,10 грн. (шістнадцять гривень 10
копійок) сплаченого позивачем судового збору шляхом його безспірного списання
органом Державної казначейської служби України з рахунків Державної служби геології
та надр України.
Постанова суду першої інстанції набирає законної сили в порядку, визначеному
ст. 254 КАС України., та може бути оскаржена в порядку, визначеному до ст. 186 КАС
України.
Головуючий суддя
Володимирович
Судді:
Ігорович

Жернаков

Михайло

Богоніс Михайло Богданович, Сало Павло
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7.4. .Завдання 4 до теми 7
1.

Ознайомтеся із поданим нижче рішенням суду.

2.

Зверніть увагу на виділений фрагмент, у якому суд тлумачить
повноваження органу державної влади. Чи погоджуєтесь Ви із позицією
суду? Чому? Який метод (методи) тлумачення застосував суд?

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"11" грудня 2012 р.

справа № 2а-12740/11/0470

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:
головуючого судді: Лукманової О.М.
суддів: Прокопчук Т.С. Божко Л.А.
за участю секретаря судового засідання: Бідник М.В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпропетровську апеляційну
скаргу ОСОБА_1 на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного від
28.11.2011 року у справі №2а-12740/11/0470 за позовом ОСОБА_1 до Державної інспекції
з контролю якості лікарських засобів в Дніпропетровській області, Головного
архітектурно-планувального управління міста Дніпропетровська, Аптеки №124
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармастор», Державної інспекції з контролю
якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України, треті особи Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради,
Голова Комітету доступності інвалідів у м. Дніпропетровську, заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів Дніпропетровської міської ради ОСОБА_2 про
визнання порушень та зобов'язання вчинити певні дії, В СТ А Н О В И Л А:
У жовтні 2011 року ОСОБА_1 (далі по тексту - позивач) звернувся до суду з
позовом до Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів в Дніпропетровській
області (далі по тексту - відповідач 1), Головного архітектурно-планувального управління
міста Дніпропетровська (далі по тексту - відповідач 2), Аптеки №124 Товариства з
обмеженою відповідальністю «Фармастор» (далі по тексту - відповідач 3), Державної
інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України
(далі по тексту - відповідач 4), треті особи - Управління праці та соціального захисту
населення Дніпропетровської міської ради, Голова Комітету доступності інвалідів у м.
Дніпропетровську, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Дніпропетровської міської ради ОСОБА_2, в якому просив, з урахуванням уточнених
позовних вимог, визнати наявність компетенції у відповідача 1 перевіряти відповідність
технічним характеристикам умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними
можливостями до аптек відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди.
Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; визнати
протиправною бездіяльність відповідача 1 по перевірці відповідності технічним
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характеристикам умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями
до відповідача 3, який знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 22 Б,
відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для
мало мобільних груп населення»; визнати протиправним та скасувати висновок
відповідача 1 від 24.02.2011 року №330-02-05; визнати протиправним та скасувати
висновок відповідача 2 про об'єкт за адресою м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 22 Б, де
знаходиться відповідач 3, виданий за результатами розгляду звернення від 14.03.2011 року
№09/311; визнати порушення відповідачем 3, що знаходиться за адресою м.
Дніпропетровськ, пр. Героїв, 22 Б ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність
будинків і споруд для мало мобільних груп населення»; визнати порушення відповідачем
3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських
засобів, оптової, роздрібної торгівлі лаврськими засобами, затверджених наказом
Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я
України від 21.09.2010 року №340; визнати наявність недостовірних відомостей у
документах, поданих для одержання ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами
відповідачем 3 в частині створення необхідних умов для вільного доступу осіб з
обмеженими фізичними можливостями; зобов'язати відповідача 4 анулювати ліцензію на
роздрібну торгівлю лікарськими засобами відповідача 3; визнати відсутність у відповідача
3 розумного пристосування, відповідно до абз. 3, 4 ст.2 Конвенції про права інвалідів,
прийнятої Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 13.12.2006 року №61/106 та
ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і
Факультативного протоколу до неї» (далі по тексту - Конвенція про права інвалідів);
визнати порушення відповідачами 1, 2 ст.5, 9 Конвенції про права інвалідів, ст.1
Протоколу №12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод,
ратифікованого Законом України «Про ратифікацію Протоколів №12, №14 до Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод».
Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від
28.11.2011 року позовні вимоги про визнання порушень Аптекою №124 ТОВ
«Фармастор» (Аптека Доброго дня) ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки та споруди. Доступність
будинків і споруд для маломобільних груп населення»; про визнання порушень Аптекою
№124 ТОВ «Фармастор» (Аптека Доброго дня) Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі
лікарськими засобами, затверджених наказом Державної інспекції з контролю якості
лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України від 21.09.2010 року №340; про
визнання наявності недостовірних відомостей у документах, поданих для одержання
ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами Аптеки №124 ТОВ «Фармастор»
(Аптека Доброго дня) у частині створення необхідних умов для вільного доступу осіб з
обмеженими фізичними можливостями; про визнання відсутності у Аптеки №124 ТОВ
«Фармастор» (Аптека Доброго дня) розумного пристосування, відповідно до абз. 3, 4 ст.2
Конвенції про права інвалідів - провадження закрито, в іншій частині позовних вимог відмовлено.
З постановою суду першої інстанції не погодився ОСОБА_1 та подав апеляційну
скаргу, в якій просив скасувати постанову у частині відмови у задоволенні позовних
вимог та прийняти нову постанову, якою задовольнити позовні вимоги щодо визнання
наявності компетенції у відповідачам 1 перевіряти відповідність технічним
характеристикам умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями
до аптек відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і
споруд для маломобільних груп населення»; визнання протиправною бездіяльність
відповідача 1 по перевірці відповідності технічним характеристикам умов для вільного
доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до відповідача 3, який знаходиться
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за адресою м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 22 Б, відповідно до ДБН В.2.2-17:2006
«Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для мало мобільних груп населення»;
зобов'язання відповідача 4 анулювати ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими
засобами відповідача 3, визнання порушення відповідачем 1 ст.5, 9 Конвенції про права
інвалідів та ст.1 Протоколу №12 Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод.
Перевіривши законність і обґрунтованість постанови суду першої інстанції,
колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню частково з наступних
підстав.
Закриваючи провадження у справі у частині позовних вимог, а в іншій
відмовляючи у задоволенні, суд першої інстанції виходив з того, що Аптека №124 ТОВ
«Фармастор» не є суб'єктом владних повноважень, здійснює виключно господарську
діяльність, позивач не звертався до Головного Архітектурно-планувального управління м.
Дніпропетровська особисто, у жодних правових відносинах з цим відповідачем не
знаходився, ніяких висновків відповідач позивачу не надавав, лист ГоловАПУ м.
Дніпропетровська від 14.03.2011 року № 09/311 був наданий відповідач1 1 за його
зверненням. Суд першої інстанції вважав, що у відповідача 1 та відповідача 4 відсутні
право та обов'язок перевіряти Аптеку №124 ТОВ «Фармастор» та інші аптечні заклади на
предмет, саме відповідності технічних характеристик умов для вільного доступу осіб з
обмеженими фізичними можливостями ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди.
Доступність будинків і споруд для мало мобільних груп населення», суд вважав, що не
підлягає скасуванню лист - відповідь відповідача 1 позивачу на його звернення від
24.02.2011 року №330-02-05, вважав, що матеріалами справи не підтверджено наявності
підстав для анулювання ліцензії відповідачу 3.
Матеріалами справи встановлено, що у січні 2011 року позивач, який є інвалідом
першої групи з дитинства , звернувся до Державної інспекції з контролю якості лікарських
засобів в Дніпропетровській області із заявою про порушення ліцензійних умов Аптекою
№124 ТОВ «Фармастор» у частині не створення необхідних умов для вільного доступу
осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до вимог ДБН В.2.2-17:2006
«Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для мало мобільних груп населення».
(а.с.16,22).
22.02.2011 року відповідач 1 звернувся до ГоловАПУ м. Дніпропетровська з
листом №325-02-08, в якому, у зв'язку зі скаргою ОСОБА_1 просив перевірити
відповідність технічним характеристикам умов для вільного доступу осіб з обмеженими
фізичними можливостями до аптек відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди.
Доступність будинків і споруд для мало мобільних груп населення» в аптеці №124 ТОВ
«Фармастор» за адресою м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 22-Б та повідомити про
результати перевірки. За результатами розгляду даного звернення ГоловАПУ м.
Дніпропетровська своїм листом повідомило відповідача 1 про те, що виїздом на місце
було встановлено, що ганок аптеки №124 обладнано металевим пандусом, є сигнальна
кнопка для допомоги маломобільним групам населення у разі неможливості їх
потрапляння до будівлі самостійно. (а.с.15, 18).
Матеріалами справи встановлено, що 15-16.02.2011 року Державною інспекцією з
контролю якості лікарських засобів в Дніпропетровській області було проведено планову
перевірку ТОВ «Фармастор» додержання останнім Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності в роздрібній торгівлі лікарськими засобами. Згідно акту
перевірки від 15-16.02.2011 року №16/4-ОР перевірка була здійснена також аптеки №124
(Аптека Доброго дня) за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 22 Б. Пунктом 3.1 акту
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встановлено, що в аптеці створені умови для вільного доступу осіб з обмеженими
фізичними можливостями (підпункт 2.5.7 п.2.5 розділу ІІ Ліцензійних умов) (аркуш акту
4)..
Як вбачається із заперечень Державної інспекції з контролю якості лікарських
засобів МОЗ України, останній вказав, що за результатами планової перевірки дотримання
аптекою Ліцензійних умов, було встановлено, що суб'єкт господарювання забезпечує
дотримання Ліцензійних умов, зокрема частини 4 п.2.5.7, а саме: біля входу в приміщення
аптеки наявна кнопка виклику фахівця з аптеки та пристрій для підйому інвалідних візків.
(а.с.55-57).
Відповідно висновку будівельно-технічного експертного дослідження від
16.08.2011 року №835-08, здійсненого на замовлення позивача, виконаного судовим
експертом МЮУ ОСОБА_3, та яке колегія суддів вважає належним доказом, встановлено
наступне: п.6.2.1 ДБН В.2.2-17:2006 встановлено, що якщо ширина маршу сходів
доступних МГН 2,5 м і більше, у випадку аптеки №124 більше від нормативно
визначеного на 0,41 м., слід передбачати додаткові розділові поручні, які не передбачені.
Висота сходинок №3, 5-9 на 0,01 м., а №10 на 0.08 м. більше від нормативно визначеної
п.6.2.2 ДБН максимальної висоти сходинки у 0,15 м. Уклон сходів становить 0,5382
замість 0,5, різниця становить 0,0382, що не відповідає вимогам п.6.2.2 ДБН В.2.2-17:2006
щодо максимального значення уклону сходів 1:2 (або 0,5). Нормативно визначена висота
поручнів з огляду на п.6.2.6 ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків
і споруд для мало мобільних груп населення» становить 0,9 м. Таким чином, у випадку з
аптекою перевищення становить 0,2 м. з лівого боку і 0,1 м. з правого боку. Уклон
пандуса разом зі сходами становить 53,82% замість 8%, різниця становить 45,82%, що не
відповідає вимогам п.12.6.4 ДБН В.2.2-9-2009 «Будинки і споруди. Громадські будинки та
споруди. Основні положення». та п.6.2.3 ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди.
Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» щодо максимального
значення уклону пандуса 8% (або 1:12). У відповідності до п.6.2.3 ДБН В.2.2-17:2006
максимальна висота одного маршу (підйому) пандуса повинна бути не більше 0,8 м. У
випадку з аптекою на висоту 1,62 м. повинно бути щонайменше два підйому (маршів)
пандусу з площадкою на горизонтальній ділянці пандусу глибиною 1,5 м. між ними.
Нормативно визначена висота поручнів з огляду на п.6.2.6 ДБН В.2.2-17:2006 становить
0,2 м з лівого боку. А поручні на висоті 0,7 м. взагалі не влаштовані. За вимогою п.6.2.6
ДБН В.2.2-17:2006 завершальні частини поручня повинні бути довші маршу на 0,3 м., а у
випадку з аптекою вони закінчуються в одній площині зі сходами в їх нижній частині.
Таким чином, вимога щодо завершальної частини поручня, яка повинна бути довшою
маршу на 0,3 м., не виконується. Дане експертне дослідження доказує, що Аптекою №124
ТОВ «Фармастор» хоча і було обладнано пандус, однак, він не відповідає нормам та не
може забезпечувати необхідні умови для доступності осіб з обмеженими фізичними
можливостями до аптек. (а.с.24-43).
Відповідачі 1 та 4 не визнаючи позовних вимог, вказували на те, що жодним
нормативно-правовим актом не передбачено здійснення перевірок вказаних будівельних
норм Держлікінспекцією МОЗ України або її територіальними органами. Відповідачі
вказуючи на відсутність повноважень по перевірці додержання підпункту 2.5.7 п.2.5
Ліцензійних умов, посилались на положення Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських
засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, затвердженого наказом
Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України від 21.09.2010
року №339. Однак, колегія суддів не погоджується з таким твердженням, оскільки, іншим
своїм наказом від 21.09.2010 року №340 Державна інспекція з контролю якості лікарських
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засобів МОЗ України затвердила Ліцензійні умови провадження господарської діяльності
з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами,
додержання яких зобов'язано згідно Закону України «Про ліцензування певних видів
господарської діяльності» контролювати спеціально уповноваженому органу з питань
ліцензування.
Так, відповідно підпункту 2.5.7 п.2.5 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі
лікарськими засобами, затверджених наказом Державна інспекція з контролю якості
лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України від 21.09.2010 року №340
встановлено, що суб'єкт господарювання, який провадить діяльність з роздрібної торгівлі
лікарськими засобами, повинен, зокрема, створити необхідні умови для доступності осіб з
обмеженими фізичними можливостями до аптек.
Державою Україна ратифіковано Конвенцію про права інвалідів, а отже, її
положення є обов'язковими до виконання державними органами та органами виконавчої
влади. Статтею 9 визначено наступне: щоб надати інвалідам можливість вести незалежний
спосіб життя й усебічно брати участь у всіх аспектах життя, держави-учасниці вживають
належних заходів для забезпечення інвалідам доступу нарівні з іншими до фізичного
оточення, зокрема, до послуг, відкритих або таких, що надаються населенню, як у міських,
так і в сільських районах. Ці заходи, які включають виявлення й усунення перепон і
бар'єрів, що перешкоджають доступності, повинні поширюватися, зокрема: на будинки,
дороги, транспорт й інші внутрішні та зовнішні об'єкти, зокрема школи, житлові будинки,
медичні установи та робочі місця. Для цього держави-учасниці вживають також належних
заходів для того, щоб розробляти мінімальні стандарти й керівні орієнтири, що
передбачають доступність об'єктів і послуг, відкритих або таких, що надаються
населенню, уводити їх у дію та стежити за дотриманням їх; забезпечувати, щоб приватні
підприємства, які пропонують об'єкти й послуги, відкриті або такі, що надаються
населенню, ураховували всі аспекти доступності для інвалідів; організовувати для всіх
залучених сторін інструктаж з проблем доступності, на які натрапляють інваліди.
Аналізуючи вище приведені докази у справі та законодавство, яке регулює дані
правовідносини, колегія суддів вважає, що відповідачами 1 та 4 не вірно розуміються
вимоги підпункту 2.5.7 п.2.5 Ліцензійних вимог, а саме: відповідачі вважають
додержанням Ліцензійних умов наявність достатнього на їх погляд обладнання, в той час
законодавець наголошує на створенні необхідних умов для доступності осіб з
обмеженими фізичними можливостями до аптек. З акту перевірки додержання
Ліцензійних умов ТОВ «Фармастор» від 15-16.02.2011 року не вбачається, що
відповідачем 1 аптека №124 (Аптека Доброго дня) перевірялася саме на наявність
необхідних умов для доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями до аптек.
На думку колегії суддів, твердження відповідачів про те, що вони не мають
повноважень здійснювати перевірку приміщень ліцензіата до вимог ДБН В.2.2-17:2006
«Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»
не можливо прийняти, оскільки саме цими нормами визначаються необхідні умови для
доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями до аптек. А тому орган, на який
покладено обов'язок контролювати додержання ліцензіатом Ліцензійних умов повинен так
організувати свою діяльність, щоб мати можливість здійснювати якісну, а не поверхову
перевірку.
Згідно ст.20 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської
діяльності» державний нагляд за додержанням органами ліцензування вимог
законодавства у сфері ліцензування здійснює спеціально уповноважений орган з питань
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ліцензування шляхом проведення планових та позапланових перевірок відповідно до
Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності». Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування
здійснює позапланові перевірки додержання органами ліцензування вимог законодавства
у сфері ліцензування лише на підставі надходження до нього в письмовій формі заяви
(повідомлення) про порушення вимог законодавства у сфері ліцензування, або з метою
перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень органом ліцензування вимог
законодавства у сфері ліцензування. Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних
умов здійснює орган ліцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення
планових і позапланових перевірок. Позапланові перевірки здійснюють органи
ліцензування або спеціально уповноважений орган з питань ліцензування лише на підставі
надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом
ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень
ліцензійних умов. Орган ліцензування не пізніше п'яти робочих днів з дати складання акта
перевірки порушень ліцензійних умов видає розпорядження про усунення порушень
ліцензійних умов або приймає рішення про анулювання ліцензії.
Частиною 1 ст.21 вищевказаного Закону України передбачено підстави
анулювання ліцензії, зокрема, акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;
акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених
для певного виду господарської діяльності.
Матеріалами справи встановлено, що відповідачем 1 в порушення вимог ст.20
Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» не здійснено
перевірку виконання вимог п.2.5.7 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими
засобами, затверджених наказом Державної інспекції з контролю якості лікарських
засобів Міністерства охорони здоров'я України від 21.09.2010 року №340 Аптекою №124
ТОВ «Фармастор» щодо створення необхідних умов для доступності осіб з обмеженими
фізичними можливостями до аптек згідно заяви про порушення ліцензійних умов
ОСОБА_1 Колегія суддів вважає, що здійснення планової перевірки 15-16.02.2011 року
ТОВ «Фармастор» додержання ним Ліцензійних умов, у тому числі підпункту 2.5.7 п.2.5,
не може слугувати підставою належного виконання відповідачем своїх обов'язків щодо
реагування на звернення осіб щодо порушення суб'єктами господарювання Ліцензійних
умов, оскільки, законодавець передбачив шляхи здійснення контрольних функцій,
зокрема проведення позапланових перевірок за зверненнями осіб. Таку позапланову
перевірку відповідач 1 не здійснив. З цих підстав, колегія вважає, що відповідач 1
допустив бездіяльність.
Оскільки, законодавство передбачає підстави для анулювання ліцензії, які
приведені вище, колегія суддів вважає, що необхідно зобов'язати відповідача 4 розглянути
питання щодо анулювання ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами Аптеки
№124 ТОВ «Фармастор» відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування певних
видів господарської діяльності».
За таких обставин, у цій частині постанова суду першої інстанції підлягає
скасуванню із задоволенням позовних вимог.
В іншій частині постанову суду першої інстанції слід залишити без змін.
Керуючись п.3 ч.1 ст.198, п.4 ч.1 ст.202, ст., ст.205, 207 КАС України, колегія
суддів,
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П О С Т А Н О В И Л А:
Апеляційну скаргу ОСОБА_1 - задовольнити частково.
Постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 28.11.2011
року у справі №2а-12740/11/0470 - скасувати у частині відмови у задоволенні позовних
вимог та задовольнити позовні вимоги частково.
Визнати протиправною бездіяльність Державної служби з лікарських засобів у
Дніпропетровській області щодо здійснення перевірки виконання вимог п.2.5.7
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських
засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, затверджених наказом
Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я
України Аптекою №124 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармастор» щодо
створення необхідних умов для доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями
до аптек згідно заяви про порушення ліцензійних умов ОСОБА_1 від 17.01.2011 року.
Зобов'язати Державну службу України з лікарських засобів розглянути питання
щодо анулювання ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами Аптеки №124
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармастор» відповідно до вимог Закону
України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».
У іншій частині постанову залишити без змін.
Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду набирає
законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку
до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів.
Повний текст постанови виготовлений 27.12.2012 року.
Головуючий:
Лукманова

О.М.

Суддя:
Прокопчук

Т.С.

Суддя:
Божко
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7.5. Завдання 5 до теми 7
Проаналізуйте два судові рішення. Особливу увагу зверніть на виділені
фрагменти. Чи є між ними суперечності? З’ясуйте, які методи тлумачення
застосували суди. Обґрунтуйте свою думку з виявленої проблеми.

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМУКРАЇНИ
м. Київ
12 серпня 2010 року 15:17

№ 2а-4637/10/2670

місто Київ
15 год. 17 хв.
2 серпня 2010 року

№ 2а-4637/10/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва
у складі головуючої судді Блажівської Н. Є., суддів Кочана В. М. та Шрамко Ю. Т.,
при секретарі судового засідання Миколаєнко І.О.,
розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу
За позовом ОСОБА_1
до

Кабінету Міністрів України та Державної служби кінематографії

про

зобов’язання вчинити дії та визнання бездіяльності протиправною

У судовому засіданні 2 серпня 2010 року відповідно до пункту 3 статті 160
Кодексу адміністративного судочинства України проголошено вступну та резолютивну
частину Постанови.
О Б С Т А В И Н И С П Р А В И:
ОСОБА_1 (надалі – також «Позивач») звернувся до Окружного адміністративного
суду міста Києва з позовною заявою до Кабінету Міністрів України (надалі – також
«Відповідач 1»), Державної служби кінематографії (надалі – також «Відповідач 2») та з
урахуванням доповнених позовних вимог просили про зобов’язання Кабінету Міністрів
України невідкладно затвердити і ввести в дію порядок доступу інвалідам по слуху до
засобів масової інформації шляхом субтитрування та/або здійснення сурдоперекладу
інформаційних і тематичних телепрограм, кіно-, відеофільмів; зобов’язання Кабінету
Міністрів України невідкладно внести зміни до Положення про державне посвідчення на
право розповсюдження і демонстрування фільмів, затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1315, якими, зокрема, передбачити
обов’язковою умовою для права розповсюдження і демонстрування всіх видів
вітчизняних та іноземних фільмів – наявність субтитрування на державній мові; заборону
Державній службі кінематографії видавати державні посвідчення на право
199

Практично-методичний посібник викладача «НАПИСАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ»
розповсюдження і демонстрування всіх видів вітчизняних та іноземних фільмів без
наявності субтитрування на державній мові; визнання протиправною бездіяльність
Кабінету Міністрів України щодо невиконання Указу Президента України від 27 грудня
2005 року № 1845/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов
життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», що полягає у не створенні
сприятливих умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до
інформаційного простору, зокрема шляхом адаптації інформаційно-комунікаційних
систем до потреб людей з вадами слуху, а також у відсутності інформаційних та
культурно-освітніх телепрограм із сурдоперекладом та титруванням; визнання
протиправною бездіяльність Кабінету Міністрів України щодо невиконання статті 23
Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», що полягає у
відсутності порядку та умов доступу інвалідам по слуху до засобів масової інформації
шляхом титрування та здійснення сурдоперекладу на дактильно-жестову мову глухих
інформаційних і тематичних телепрограм, кіно-, відеофільмів.
Позовні вимоги мотивовані тим, що протиправною бездіяльністю Кабінету
Міністрів України було порушено законні права Позивача, як особи з вадами слуху, на
доступ до одержання інформації, що полягає у відсутності на телебаченні інформаційних і
тематичних телепрограм, кіно-, відеофільмів з субтитруванням та сурдоперекладом.
В судовому засіданні представником Позивача було зазначено про те, що Законом
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» Кабінету Міністрів
України доручалося привести нормативно-правові акти у відповідність до даного закону.
Указом Президента України від 27 грудня 2005 року № 1845/2005 «Про першочергові
заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями» доручалося Відповідачу 1 протягом червня-липня 2005 року створити
сприятливі умови для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до
інформаційного простору, зокрема шляхом адаптації інформаційно-комунікаційних
систем до потреб людей з вадами зору та слуху, а також збільшення кількості
інформаційних та культурно-освітніх телепрограм із сурдоперекладом та титруванням.
Вказана норма Указу Президента України, на думку представника Позивача, не була
виконана Відповідачем 1.
Крім того, як зазначив представник Позивача, Указом Президента України «Про
додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб
з обмеженими фізичними можливостями» від 18 грудня 2007 року № 1228/2007
доручалось Держкомтелерадіо забезпечити збільшення кількості інформаційних, освітніх,
художніх і дитячих програм з перекладом на жестову мову та субтитруванням. Фактично
дане доручення, як вказав представник Позивача, також залишено не виконаним.
Представник ОСОБА_1 також посилався на те, що чинне Положення про
державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, затверджене
постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1315, взагалі не
враховує законні права людей з особливими потребами по слух у і не передбачає норм
щодо субтитрування фільмів, на які видаються прокатні посвідчення.
На сьогоднішній день, як покликався представник Позивача, жоден з
центральних телеканалів не має адаптованих випусків новин, інформаційних і тематичних
телепрограм, кіно-, відеофільмів для людей з особливими потребами по слуху.
Стосовно законопроекту про № 6618 «Про внесення змін до деяких законів
України щодо удосконалення доступу осіб з вадами слуху до інформації», то, на думку
представника Позивача, цей Законопроект не вирішує проблему доступу людей з вадами
слуху до інформаційно-аналітичних, культурно-мистецьких та науково-просвітницьких
програм. Зокрема, як вказав представник Позивача, Законопроектом пропонується
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встановити «мінімальну частку добового телевізійного мовлення програм (передач),
адаптованих для сприйняття особами з вадами слуху (шляхом субтитрування та
сурдоперекладу), у тому числі інформаційно-аналітичні, культурно-мистецькі, науковопросвітницькі та фільмопоказ у розмірі не менше 5 відсотків». В проекті чітко не
визначено, які саме види програм мають бути субтитровані в процентному
співвідношенні. Відтак, на думку представника Позивача, зі змісту законопроекту
випливає, що телекомпанія на свій розсуд прийматиме рішення, щодо процентного
співвідношення видів програм, які підлягають титруванню.
В той же час, Кабінет Міністрів України, як вказав представник Позивача,
наділений законними повноваженнями самостійно визначити порядок доступу до засобі
масової інформації шляхом титрування та здійснення сурдоперекладу на дактильножестову мову глухих інформаційних і тематичних телепрограм, кіно-, відеофільмів.
Представник Відповідача 1 – Кабінету Міністрів України, –в судовому засіданні
проти позовних вимог заперечив, посилаючись на їх необґрунтованість та безпідставність.
В обґрунтування заперечень на позов представником Відповідача 1 було
зазначено про те, що Кабінетом Міністрів України не було допущено протиправної
бездіяльності, про що вказує Позивач, оскільки ним вживалися заходи на виконання вимог
чинного законодавства України у сфері захисту прав осіб з вадами слуху.
Так, як вказала представник Відповідача 1, Кабінетом Міністрів України 3
листопада 2009 року прийнято розпорядження № 1480-р «Про невідкладні заходи щодо
реалізації положень статті 23 Закону України «Про основи соціально ї захищеності
інвалідів в Україні», пунктом 3 якого доручено Державному комітетові телебачення та
радіомовлення, Міністерству праці та соціальної політики разом з Національною радою з
питань телебачення та радіомовлення із залученням громадських організацій осіб з вадами
слуху та іншими громадськими організаціями у тримісячний строк розробити та внести на
розгляд Кабінету Міністрів України порядок і нормативи титрування та перекладу на
жестову мову у засобах масової інформації. В той же час, пунктом 5 цього ж
розпорядження визначено тримісячний строк для подання пропозицій до Кабінету
Міністрів України щодо внесення змін до статті 28 Закону України «Про телебачення і
радіомовлення»у частині визначення мінімальної частки телепрограм із застосуванням
титрування та перекладу на жестову мову.
Враховуючи вищезазначене, на думку представника Відповідача 1, Кабінетом
Міністрів України було забезпечено проведення державної політики у сфері соціального
захисту населення, зокрема, осіб з обмеженими фізичними можливостями, а, відтак,
відсутні правові підстави стверджувати про протиправну бездіяльність Відповідача 1.
Представник відповідача 2 –Державної служби кінематографії, –проти позовних
вимог заперечив та просив відмовити в їх задоволенні.
В інформаційному просторі України, зокрема на телебаченні, як зазначив
представник Відповідача 2, присутні інформаці йні тематичні телепрограми, кіно- і
відеофільми з субтитрами на державній мові як цього вимагає Позивач. Твердження
Позивача про те, що жоден з центральних телеканалів не має адаптованих випусків новин,
на думку представника Відповідача 2, не відповідає дійсності, оскільки, наприклад, на
телеканалі Київ, є випуск новин з сурдоперекладом.
Крім того, представник Державної служби кінематографії звернув увагу на те, що
необґрунтованими є посилання Позивача на Укази Президента України №1845/2005 та
1228/2007, оскільки вказаними указами на Відповідача 2 не покладено жодних
зобов’язань.
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Стосовно вимоги Позивача заборонити Державній службі кінематографії
видавати прокатні посвідчення для всіх видів вітчизняних та іноземних фільмів, якщо
вони не субтитровані державною мовою, то така вимога, на думку представника
Відповідача 2, не ґрунтується на вимогах чинного законодавства України, оскільки
Державна служба кінематографії діє в рамках, визначених статтею 14 Закону України
«Про кінематографію», відповідно до вимог статті 19 Конституції України.
Розглянувши подані сторонами документи і матеріали та заслухавши пояснення
представника Позивача, представників Відповідачів, всебічно і повно з’ясувавши всі
фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об’єктивно оцінивши докази, які мають
юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний
адміністративний суд міста Києва,В С Т А Н О В И В:
Основи соціальної захищеності інвалідів в Україні, гарантії їм рівних з усіма
іншими громадянами можливостей для участі в економічній, політичній і соціальній
сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість інвалідам
вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними здібностями і інтересами
визначено Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
Частиною 1 статті 1 Закону України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні» визначено, що інваліди в Україні володіють усією повнотою
соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією
України та іншими законодавчими актами.
Згідно з Консультативним висновком № 3228/09 від 22 лютого 2010 року Позивач
–ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, є особою з вадами слуху (діагноз – «Хронічна двостороння
сенеоневральна туговухість, глухота справа, IV ст. зліва»).
Відповідно до частини 1 статті 23 Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» державою визнається дактильно-жестова мова як засіб
міжособового спілкування, а також як засіб навчання інвалідів з вадами слуху.
Інвалідам по слуху забезпечується доступ до засобів масової інформації шляхом
титрування та здійснення сурдоперекладу на дактильно-жестову мову глухих
інформаційних і тематичних телепрограм, кіно-, відеофільмів у порядку та на умовах,
визначених Кабінетом Міністрів України (частина 3 статті 23 Закону України «Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» в редакції Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
від 15 червня 2004 року № 1773-IV).
Пунктом 2 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 15 червня 2004 року
№ 1773-IV на Кабінет Міністрів України покладено обов’язок забезпечити приведення
нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
27 грудня 2005 року прийнято Указ Президента України «Про заходи щодо
створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової
реабілітації інвалідів»№ 1845/2005, метою якого є створення в Україні сприятливих умов
для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів.
Зазначеним Указом на Кабінет Міністрів України покладено відповідні обов’язки
щодо забезпечення належних умов життєдіяльності інвалідів в Україні.
Пунктом 5 Указу № 1845/2005 Державному комітету телебачення і радіомовлення
України доручено вжити додаткових заходів для збільшення кількості інформаційних,
202

Практично-методичний посібник викладача «НАПИСАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ»
суспільно-політичних
титруванням.
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18 грудня 2007 року прийнято Указ Президента № 1228/2007 «Про додаткові
невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з
обмеженими фізичними можливостями», метою якого є ефективне вирішення питань
щодо створення сприятливого середовища для людей з інвалідністю, реалізації ними
права на участь в економічній, політичній, соціальній, культурній та інших сферах
суспільного життя.
Пунктом 9 Указу № 1228/2007 Державному комітету телебачення та
радіомовлення України доручено: забезпечити, починаючи з 2008 року, разом із
Міністерством фінансів України при формуванні державного замовлення збільшення
обсягів фінансування виробництва і розповсюдження телепрограм із використанням
жестової мови та субтитрування; сприяти громадським організаціям інвалідів в
прилюдненні в засобах масової інформації даних про забезпечення прав осіб з
обмеженими можливостями та рівень їх соціальної захищеності; забезпечити збільшення
кількості інформаційних, освітніх, художніх і дитячих програм з перекладом на жестову
мову та субтитруванням.
Позивач вважає, що Кабінетом Міністрів України допущено протиправну
бездіяльність, яка полягає у невиконанні вимог статті 23 Закону України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні» та вимог Указів Президента України №
1845/2005 та № 1228/2007.
Відтак, предметом судового розгляду в даній адміністративній справі є визнання
протиправною бездіяльності Відповідача 1 та зобов’язання вчинити певні дії.
Завданням адміністративного суду є перевірка правомірності (легальності)
рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень з огляду на чіткі критерії, які
зазначені у частині 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України.
Частиною 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України встановлені
критерії, якими керується адміністративний суд при перевірці рішень, дій чи бездіяльності
суб'єктів владних повноважень. Відповідність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта
владних повноважень передбаченим частиною 3 статті 2 Кодексу адміністративного
судочинства України критеріям перевіряється судом з урахуванням закріпленого статтею
9 Кодексу адміністративного судочинства України принципу законності, відповідно до
якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові
особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до вимог частини 2 статті 19 Конституції України органи державної
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України.
Так, відповідно до частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства
України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних
повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі,
у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з
використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано,
тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення
дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням
принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8)
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пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими
несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення
яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі
прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.
«На підставі» означає, що суб’єкт владних повноважень: 1) повинен бути
утвореним у порядку, визначеному Конституцією та законами України; 2) зобов’язаний
діяти на виконання закону, за умов та обставин, визначених ним.
«У межах повноважень» означає, що суб’єкт владних повноважень повинен
приймати рішення, а дії вчиняти відповідно до встановлених законом повноважень, не
перевищуючи їх.
«У спосіб» означає, що суб’єкт владних повноважень зобов’язаний дотримуватися
встановленої законом процедури і форми прийняття рішення або вчинення дії і повинен
обирати лише визначені законом засоби.
Зазначені критерії, хоч і адресовані суду, але одночасно вони є і вимогами для
суб’єкта владних повноважень, який приймає відповідне рішення.
Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що
ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому засіданні всіх
обставин справи в їх сукупності, та, враховуючи те, що кожна сторона повинна довести ті
обставини, на які вона посилається як на підставу свої вимог і заперечень, Суд звертає
увагу на наступне.
6 березня 2010 року для України набрала чинності Конвенція про права інвалідів
від 13 грудня 2006 року (надалі – також «Конвенція»).
Відповідно до частини 1 статті 1 Конвенції мета цієї Конвенції полягає в
заохоченні, захисті й забезпеченні повного й рівного здійснення всіма інвалідами всіх
прав людини й основоположних свобод, а також у заохоченні поважання притаманного їм
достоїнства.
В розумінні Конвенції «дискримінація за ознакою інвалідності» означає будь-яке
розрізнення, виключення чи обмеження з причини інвалідності, метою або результатом
якого є применшення або заперечення визнання, реалізації або здійснення нарівні з
іншими всіх прав людини й основоположних свобод у політичній, економічній,
соціальній, культурній, цивільній чи будь-який іншій сфері. Вона включає всі форми
дискримінації, у тому числі відмову в розумному пристосуванні.
Частиною 1 статті 9 Конвенції визначено, що, щоб надати інвалідам можливість
вести незалежний спосіб життя й усебічно брати участь у всіх аспектах життя, державиучасниці вживають належних заходів для забезпечення інвалідам доступу нарівні з
іншими до фізичного оточення, до транспорту, до інформації та зв'язку , зокрема
інформаційно-комунікаційних технологій і систем , а також до інших об'єктів і послуг,
відкритих або таких, що надаються населенню, як у міських, так і в сільських районах. Ці
заходи, які включають виявлення й усунення перепон і бар'єрів, що перешкоджають
доступності, повинні поширюватися, зокрема: a) на будинки, дороги, транспорт й інші
внутрішні та зовнішні об'єкти, зокрема школи, житлові будинки, медичні установи та
робочі місця; b) на інформаційні, комунікаційні та інші служби, зокрема електронні
служби та екстрені служби.
Держави-учасниці вживають також належних заходів для того, щоб: a)
розробляти мінімальні стандарти й керівні орієнтири, що передбачають доступність
об'єктів і послуг, відкритих або таких, що надаються населенню, уводити їх у дію та
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стежити за дотриманням їх; b) забезпечувати, щоб приватні підприємства, які пропонують
об'єкти й послуги, відкриті або такі, що надаються населенню, ураховували всі аспекти
доступності для інвалідів; c) організовувати для всіх залучених сторін інструктаж з
проблем доступності, на які натрапляють інваліди; d) оснащувати будинки та інші об'єкти,
відкриті для населення, знаками, виконаними абеткою Брайля у формі, що легко читається
і є зрозумілою; e) надавати різні види послуг помічників і посередників, зокрема
провідників, читців і професійних сурдоперекладачів, для полегшення доступності
будинків та інших об'єктів, відкритих для населення; f) розвивати інші належні форми
надання інвалідам допомоги та підтримки, що забезпечують їм доступ до інформації ; g)
заохочувати доступ інвалідів до нових інформаційно-комунікаційних технологій і систем,
зокрема Інтернету; h) заохочувати проектування, розробку, виробництво й поширення
первісно доступних інформаційно-комунікаційних технологій і систем, так щоб
доступність цих технологій і систем досягалася за мінімальних витрат (частина 2 статті 9
Конвенції).
Статтею 21 Конвенції закріплено принцип свободи висловлення думки та
переконань і доступу до інформації.
Так, Держави-учасниці вживають усіх належних заходів для забезпечення того,
щоб інваліди могли користуватися правом на свободу висловлення думки та переконань,
зокрема свободу шукати, отримувати й поширювати інформацію та ідеї нарівні з іншими,
користуючися за власним вибором усіма формами спілкування, визначеними в статті 2
цієї Конвенції, зокрема шляхом: a) забезпечення інвалідів інформацією, призначеною для
широкої публіки, у доступних форматах і з використанням технологій, що враховують
різні форми інвалідності, своєчасно й без додаткової плати; b) прийняття та сприяння
використанню в офіційних відносинах: жестових мов, абетки Брайля, підсилювальних і
альтернативних способів спілкування й усіх інших доступних способів, методів та
форматів спілкування за вибором інвалідів; c) активного спонукання приватних
підприємств, що надають послуги широкій публіці, зокрема через Інтернет, до надання
інформації та послуг у доступних і придатних для інвалідів форматах; d) спонукання
засобів масової інформації, зокрема тих, що надають інформацію через Інтернет, до
перетворення своїх послуг на доступні для інвалідів; e) визнання й заохочення
використання жестових мов.
Статтею 23 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні» визначено, що інвалідам по слуху забезпечується доступ до засобів масової
інформації шляхом титрування та здійснення сурдоперекладу на дактильно-жестову мову
глухих інформаційних і тематичних телепрограм, кіно-, відеофільмів у порядку та на
умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.
Системно-логічний аналіз зазначеної норми права свідчить про те, що з метою
реалізації державної політики щодо забезпечення доступу інвалідів до засобів масової
інформації, частиною 2 статті 23 Закону України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні» на Кабінет Міністрів України покладено обов’язок щодо розроблення
порядку та умов титрування та здійснення сурдоперекладу на дактильно-жестову мову
глухих інформаційних і тематичних телепрограм, кіно-, відеофільмів.
Спірні правовідносини засновані на принципі юридичної визначеності.
Зазначений принцип не дозволяє державі посилатися на недосконалість певного
нормативного акта, який визначає механізм реалізації прав та свобод громадян,
закріплених у конституційних та інших актах. Як свідчить позиція Суду ЄС у справі
Yvonne van Duyn v. Home Office (Case 41/74 van Duyn v. Home Office) принцип юридичної
визначеності означає, що зацікавлені особи повинні мати змогу покладатися на
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зобов’язання, взяті державою, навіть якщо такі зобов’язання містяться у законодавчому
акті, який загалом не має автоматичної прямої дії. Така дія зазначеного принципу
пов’язана з іншим принципом – відповідальності держави, який полягає у тому, що
держава не може посилатися на власне порушення зобов’язань для запобігання
відповідальності. При цьому, якщо держава чи орган публічної влади схвалили певну
концепцію, в даному випадку це забезпечення інвалідам по слуху доступу до засобів
масової інформації шляхом титрування та здійснення сурдоперекладу на дактильножестову мову глухих інформаційних і тематичних телепрограм, кіно-, відеофільмів, така
держава чи орган вважатимуться такими, що діють протиправно, якщо вони відступлять
від такої політики чи поведінки, зокрема, щодо фізичних осіб без завчасного
повідомлення про зміни в такій політиці чи поведінці, оскільки схвалення такої політики
чи поведінки дало підстави для виникнення обґрунтованих сподівань у фізичних осіб (в
спірних правовідносинах – осіб з вадами слуху) стосовно додержання державою чи
органом публічної влади такої політики чи поведінки.
В судовому засіданні представник Відповідача 1 посилалася на те, що зазначений
обов’язок Кабінетом Міністрів України було виконано в повному обсязі шляхом
прийняття Розпорядження від 3 грудня 2009 року № 1480-р «Про невідкладні заходи щодо
реалізації положень статті 23 Закону України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні».
Судом встановлено, що Розпорядженням Кабінету Міністрів України 3 грудня
2009 року № 1480-р «Про невідкладні заходи щодо реалізації положень статті 23 Закону
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (надалі – також
«Розпорядження № 1480-р») Державному комітетові телебачення та радіомовлення і
Міністерству освіти і науки доручено у тримісячний строк розробити та внести на розгляд
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо законодавчого визначення статусу та сфери
діяльності перекладачів жестової мови (пункт 1 Розпорядження) .
Пунктом 2 Розпорядження № 1480-р доручено Міністерству економіки і
Міністерству освіти і науки передбачати під час формування державного замовлення на
підготовку фахівців і науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації кадрів на 2010
та наступні роки підготовку і підвищення кваліфікації перекладачів жестової мови.
Державному комітетові телебачення та радіомовлення, Міністерству праці та
соціальної політики разом з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення із
залученням громадських організацій осіб з вадами слуху та іншими громадськими
організаціями доручено у тримісячний строк розробити та внести на розгляд Кабінету
Міністрів України порядок і нормативи титрування та перекладу на жестову мову у
засобах масової інформації (пункт 3 Розпорядження № 1480-р) .
Відповідно до пункту 4 Розпорядження № 1480-р Міністерству економіки і
Державному комітетові телебачення та радіомовлення доручено передбачати під час
формування державного замовлення на виробництво і розповсюдження телепрограм для
державних потреб на 2010 і наступні роки не менш як 2,5 тис. годин щороку для
виробництва державними телерадіоорганізаціями інформаційних і тематичних
телепрограм, кіно-, відеофільмів із застосуванням титрування та перекладу на жестову
мову.
Державному комітетові телебачення та радіомовлення разом з Національною
радою з питань телебачення і радіомовлення у тримісячний строк розробити та подати на
розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до статті 28 Закону
України «Про телебачення і радіомовлення»у частині визначення мінімальної частки
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телепрограм із застосуванням титрування та перекладу на жестову мову (пункт 5
Розпорядження № 1480-р).
Як випливає зі змісту Розпорядження № 1480-р, ним Кабінет Міністрів України
доручив відповідним державним органам вчинити визначені дії щодо, зокрема, розробки
та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України порядку і нормативів титрування та
перекладу на жестову мову у засобах масової інформації.
В той же час, частиною 3 статті 23 Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» саме на Кабінет Міністрів України було покладено
обов’язок розробити порядок та умови титрування та здійснення сурдоперекладу на
дактильно-жестову мову глухих інформаційних і тематичних телепрограм, кіно-,
відеофільмів.
Відтак, відповідальність за невиконання встановленого частиною 23 Закону
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» обов’язку несе саме
Кабінет Міністрів України, а не інші органи.
До того ж, Суду не було надано доказів на підтвердження виконання Кабінетом
Міністрів України обов’язку щодо розроблення порядку і нормативів титрування та
перекладу на жестову мову у засобах масової інформації.
Крім того, Суд звертає увагу на те, що частиною 3 статті 23 Закону України «Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» передбачено визначений законодавцем
конкретний результат, а саме – прийняття Кабінетом Міністрів України порядку і
нормативів титрування та перекладу на жестову мову у засобах масової інформації , а не
надання лише доручень іншим органам щодо їх розроблення.
Суд також вважає за необхідне зазначити про те, що організацію, повноваження і
порядок діяльності Кабінету Міністрів України визначено Законом України «Про Кабінет
Міністрів України», статтею 1 якого визначено, що Кабінет Міністрів України (Уряд
України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади.
Відповідно до статті 52 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет
Міністрів України на основі та на виконання Конституції і законів України, актів
Президента України видає обов'язкові для виконання акти – постанови і розпорядження.
Таким чином, Суд звертає увагу на те, що Законом України «Про Кабінет
Міністрів України» Кабінет Міністрів України уповноважено на прийняття постанов і
розпоряджень в різних галузях реалізації державної політики, в тому числі і державної
політики щодо соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Стосовно посилання представника Відповідача 1 на те, що Кабінетом Міністрів
України на розгляд Верховної Ради України внесено проект Закону «Про внесення змін до
деяких законів України щодо удосконалення доступу осіб з вадами слуху до інформації»,
Суд звертає увагу на наступне.
Відповідно до статті 93 Конституції України право законодавчої ініціативи у
Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та
Кабінету Міністрів України.
Аналіз змісту статті 93 Конституції України свідчить про те, що звернення із
законодавчою ініціативою до Верховної Ради України є правом Кабінету Міністрів
України, яке реалізовується ним на власний розсуд.
Відтак, звернувшись до Верховної Ради України в порядку законодавчої
ініціативи із законопроектом «Про внесення змін до деяких законів України щодо
207

Практично-методичний посібник викладача «НАПИСАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ»
удосконалення доступу осіб з вадами слуху до інформації», Відповідачем 1 було
реалізоване надане йому Основним Законом України право. Однак, вказані дії не є
свідченням виконання Кабінетом Міністрів України вимог частини 3 статті 23 Закону
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
Таким чином, проаналізувавши матеріали справи та вимоги чинного
законодавства України, Суд приходить до висновку про те, що Відповідачем 1 –
Кабінетом Міністрів України, – допущено протиправну бездіяльність, яка проявилася у
невиконанні вимог частини 3 статті 23 Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні».
В той же час, Кабінет Міністрів України, як вищий орган у системі органів
виконавчої влади, завданням якого є реалізація державної політики України, в тому числі
державної політики в сфері соціального захисту прав інвалідів, а також забезпечення прав
і свобод людини і громадянина, відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів
України» має повноваження, а відповідно до частини 3 статті 23 Закону України «Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» – обов’язок щодо прийняття
нормативно-правового акту, яким би затверджувався порядок та умови титрування та
перекладу на жестову мову у засобах масової інформації.
Суд звертає увагу на те, що згідно статистичних даних, а саме – відповідно до
інформації, викладеної у Листі Державного комітету статистики України № 05/5-8/43 від 5
травня 2010 року та Листі Відділу медико-соціальної експертизи Міністерства охорони
здоров’я України № 16.08-91 від 11 травня 2010 року, – кількість осіб, яким встановлено
інвалідність від хвороби вуха та соскоподібного відростка, 1 278 осіб .
Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і
гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності
держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і
забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Суд звертає увагу на те, що в розумінні Кодексу адміністративного судочинства
України, бездіяльність суб’єкта владних повноважень – це пасивна поведінка суб’єкта
владних повноважень, яка може мати вплив на реалізацію прав, свобод, інтересів фізичної
чи юридичної особи.
Відтак, Суд приходить до висновку про те, що Кабінетом Міністрів України
допущено протиправну бездіяльність, яка знайшла прояв у невиконанні вимог частини 3
статті 23 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
Зазначена протиправна бездіяльність Відповідача 1 має своїм наслідком
«дискримінацію за ознакою інвалідності», яка заборонена Конвенцією про права інвалідів.
Відтак, Судом встановлено, що бездіяльність Відповідача 1 порушує також і
вимоги Конвенції про права інвалідів, яка є частиною національного законодавства
України.
Стосовно посилань представника Позивача на невиконання Відповідачем 1 вимог
Указів Президента України № 1845/2005 та № 1228/2007, Суд звертає увагу на наступне.
Як випливає зі змісту Указів Президента України № 1845/2005 та № 1228/2007,
даними нормативно-правовими актами на Кабінет Міністрів України покладено обов’язок
щодо вжиття відповідних заходів, спрямованих на забезпечення прав інвалідів в Україні.
Відтак, ці Укази напряму у правовідносинах з Позивачем застосуванню не підлягає.
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Представником Відповідача 1 було надано Суду докази на підтвердження того,
що Кабінетом Міністрів України вживалися в розумінні вимог Указів певні заходи в сфері
соціального захисту інвалідів (зокрема, прийнято Розпорядження № 1480-р, розроблено
законопроект тощо).
Водночас, Суд звертає увагу на те, що конкретний обов’язок щодо забезпечення
збільшення кількості інформаційних, освітніх, художніх і дитячих програм з перекладом
на жестову мову та субтитруванням вказаними Указами покладено на конкретного
суб’єкта владних повноважень – Державний комітет телебачення та радіомовлення
України (пункт 9 Указу № 1228/2007 та пункт 5 Указу № 1845/2005), а не на Відповідача
1.
Відтак, недоведеними є ствердження представника Позивача про невиконання
Кабінетом Міністрів України вимог Указів Президента України № 1845/2005 та №
1228/2007 незабезпечення збільшення кількості інформаційних, освітніх, художніх і
дитячих програм з перекладом на жестову мову та субтитруванням, оскільки даними
Указами такий обов’язок покладено на інший державний орган.
Таким чином, Суд приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні
позовної вимоги про визнання протиправною бездіяльність Кабінету Міністрів України
щодо невиконання Указу Президента України від 27 грудня 2005 року № 1845/2005 «Про
першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з
обмеженими фізичними можливостями», що полягає у не створенні сприятливих умов для
доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до інформаційного простору,
зокрема шляхом адаптації інформаційно-комунікаційних систем до потреб людей з
вадами слуху, а також у відсутності інформаційних та культурно-освітніх телепрограм із
сурдоперекладом та титруванням.
Стосовно позовних вимог про зобов’язання Кабінету Міністрів України
невідкладно затвердити і ввести в дію порядок доступу інвалідам по слуху до засобів
масової інформації шляхом субтитрування та/або здійснення сурдоперекладу
інформаційних і тематичних телепрограм, кіно-, відеофільмів та зобов’язання Кабінету
Міністрів України невідкладно внести зміни до Положення про державне посвідчення на
право розповсюдження і демонстрування фільмів, затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1315, якими, зокрема, передбачити
обов’язковою умовою для права розповсюдження і демонстрування всіх видів
вітчизняних та іноземних фільмів – наявність субтитрування на державній мові, Суд
звертає увагу на наступне.
За своєю правовою природою повноваження Кабінету Міністрів України щодо
затвердження і введення в дію порядку доступу інвалідам по слуху до засобів масової
інформації шляхом субтитрування та/або здійснення сурдоперекладу інформаційних і
тематичних телепрограм, кіно-, відеофільмів та внесення змін до Положення про
державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, затверджене
постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1315, є дискреційним
повноваженням даного державного органу.
Як випливає зі змісту Рекомендації № R (80) 2 Комітету Міністрів державамчленам стосовно реалізації адміністративними органами влади дискреційних повноважень
від 11 березня 1980 року (надалі – також «Рекомендація R (80)2») під дискреційним
повноваженням слід розуміти повноваження, яке адміністративний орган, приймаючи
рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду – тобто, коли такий орган може
обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за даних
обставин Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи № R (80)2 стосовно здійснення
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адміністративними органами влади дискреційних повноважень, прийнята Комітетом
Міністрів 11 березня 1980 року на 316-й нараді заступників міністрів. .
Адміністративний суд, перевіряючи рішення, дію чи бездіяльність суб’єкта
владних повноважень на відповідність закріпленим частиною 3 статті 2 Кодексу
адміністративного судочинства України критеріям, не втручається у дискрецію (вільний
розсуд) суб’єкта владних повноважень поза межами перевірки за названими критеріями.
Завдання адміністративного судочинства полягає не у забезпеченні ефективності
державного управління, а в гарантуванні дотримання вимог права, інакше було б
порушено принцип розподілу влади.
Принцип розподілу влади заперечує надання адміністративному суду
адміністративно-дискреційних повноважень – єдиним критерієм здійснення правосуддя є
право. Тому завданням адміністративного судочинства завжди є контроль легальності.
Іншими словами, під дискреційним повноваженням розуміють таке
повноваження, яке надає певний ступінь свободи адміністративному органу при прийнятті
рішення, тобто, коли у межах, які визначені законом, адміністративний орган має
можливість самостійно (на власний розсуд) вибрати один з кількох варіантів рішення.
Таким чином, позовна вимога щодо зобов’язання Відповідача 1 прийняти
конкретно визначені рішення є формою втручання в дискреційні повноваження та
виходить за межі завдань адміністративного судочинства, а тому в її задоволенні слід
відмовити.
В той же час, відповідно до частини 2 статті 162 Кодексу адміністративного
судочинства України суд може прийняти іншу постанову, яка б гарантувала дотримання і
захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб'єктів у сфері публічноправових відносин від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.
Враховуючи вищевикладене, для належного захисту порушених прав Позивача та
інших осіб, яким встановлено інвалідність, пов’язану з вадами слуху, Суд зобов’язує
Кабінет Міністрів України виконати вимоги частини 3 статті 23 Закону України «Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
Щодо позовної вимоги про заборону Державній службі кінематографії видавати
державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування всіх видів вітчизняних
та іноземних фільмів без наявності субтитрування на державній мові, Суд звертає увагу на
її необґрунтованість та безпідставність, оскільки Державна служба кінематографії діє на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені чинним законодавством
України.
Суд також звертає увагу на те, що відповідно до частини 2 статті 71 Кодексу
адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність
рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування
правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він
заперечує проти адміністративного позову.
Згідно зі статтею 6 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та
судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах
та відповідно до законів України.
Статтею 19 Конституції України закріплено, що органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
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Частиною 1 статті 11 Кодексу адміністративного судочинства України визначено,
що розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на засадах
змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед
судом їх переконливості, а частиною 1 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства
України зазначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються
її вимоги та заперечення.
Виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного
законодавства України та матеріалів справи, колегія суддів дійшла висновку, що
викладені в позовній заяві доводи Позивачів є частково обґрунтованими та такими, що
підлягають задоволенню частково.
На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 2, 7, 8, 9, 99, 100, 158, 159, 160,
161, 162, 163 та 254 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний
адміністративний суд міста Києва, –
П О С Т А Н О В И В:
Адміністративний позов задовольнити частково.
1. Визнати протиправною бездіяльність Кабінету Міністрів України щодо
невиконання вимог частини 3 статті 23 Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні».
2. Зобов’язати Кабінет Міністрів України виконати вимоги частини 3 статті 23
Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
3. Стягнути на користь на користь ОСОБА_1 1,70 грн. судових витрат.
4. В задоволенні решти позовних вимог – відмовити.
Постанова може бути оскаржена в порядку та строки, визначені статтями 185-187
Кодексу адміністративного судочинства України.
Головуюча суддя Н. Є. Блажівська
Судді В. М. Кочан
Ю. Т. Шрамко
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РІШЕННЯ
ІМЕНЕМУКРАЇНИ
22 червня 2012 року
Печерський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді Бортницька В. В. ,
при секретарі Тарадайко Е. О.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом
ОСОБА_1 до Держави Україна в особі Державного казначейства України, третя особа Управління Пенсійного фонду України у м. Білій Церкві Київської області про
відшкодування шкоди,ВСТАНОВИВ:
Позивач звернулась з вказаним позовом до суду, мотивуючи свої позовні вимоги
тим, що вона є пенсіонером, учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
інвалідом 2 групи, та постраждалою 1-ої категорії . У відповідності до вимог ст.ст. 49, 59,
ч.4 ст.54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи», вона має право на отримання пенсії по
інвалідності у розмірі не нижче восьми мінімальних пенсій за віком та додаткової пенсії за
шкоду, заподіяну здоров’ю у розмірі 75 % мінімальної пенсії за віком, виходячи з
мінімальної пенсії за віком.
Відповідно до підпункту 12, 15 пункту 28 розділу ІІ Закону України «Про
Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України» від 28.12.2007 р. № 107-VI до статей 50, 54 Закону № 796-ХІІ внесені
зміни, згідно яких розмір державної пенсії не може бути меншим 200 відсотків
прожиткового мінімумів для осіб, які втратили працездатність, а розмір додаткової пенсії
20% прожиткового мінімумів для осіб, які втратили працездатність.
Оскільки рішенням Конституційного Суду України № 10-рп/2008 від 22.05.2008
р. у справі «Щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України на 2008 рік»
визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними)
положення підпункту 12 та підпункту 15 пункту 28 розділу ІІ Закону України «Про
Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України» від 28.12.2007 р. № 107-VI, просить стягнути з Держави України в особі
Державного казначейства України на підставі ст.1175 ЦК України завдану йому
матеріальну шкоду в сумі 85000 гривень, що відповідає недоотриманій сумі пенсії та
судові витрати по справі.
В судове засідання позивач та його представник не з’явилися, надали заяву про
слухання справи у їх відсутності та розрахунки завданої шкоди, яким збільшено розмір
майнової шкоди до 96 669 грн. 59 коп.
Відповідач Державне казначейство України в судове засіданні представника не
направило, надали заперечення проти позову, в якому міститься клопотання про розгляд
справи у відсутності їх представника.
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Представник третьої особи Управління ПФУ в м. Білій Церкві в судове засідання
не з’явився, про час і місце слухання справи повідомлені належним чином.
Суд, дослідивши письмові докази по справі, вважає, що позов не підлягає до
задоволення, входячи з наступного.
По справі встановлено, що ОСОБА_1 є пенсіонером, інвалідом 2 групи, особою,
яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії, учасником ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і має право на отримання пенсії по інвалідності та
додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров»ю у відповідному Законом розмірі.
Обов'язок по проведенню зазначених виплат покладено на Управління пенсійного
фонду України у м. Білій Церкві Київської області.
Пунктами 12 та 15 розділу 28 Закону України „Про Державний бюджет на 2008
рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» визначений розмір
державної пенсії та додаткової пенсії, які передбачені ст. 49 Закону у в залежності від
категорії інвалідів, щодо яких встановлено зв»язок з Чорнобильською катастрофою
відсотках прожиткового мінімумів для осіб, які втратили працездатність.
Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 року визнано такими, що
не відповідають Конституції України (є неконституційними) положення п. п.12, 15 р. 28
Закону України „Про державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України”.
Вищевказані обставини і стали підставою для звернення позивача з позовом до
держави Україна в особі Державного казначейства України про відшкодування шкоди,
заподіяної актом, що визнаний неконституційним, згідно до припису ч. 3 ст. 152
Конституції України, як норми прямої дії.
Частиною 3 ст. 152 Конституції України передбачено, що матеріальна чи
моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані
неконституційними відшкодовується державою у встановленому законом порядку.
Відповідальність держави за зобов'язаннями визначено у Главі 11 ЦК України та
ст.ст. 1173-1175 ЦК України, якими встановлено правило про відшкодування шкоди,
завданої фізичній або юридичній особі, незаконними рішеннями, діями або бездіяльністю
органу державної влади посадових чи службових осіб цих органів та шкоди, завданої у
результаті прийняття органом державної влади нормативно-правового акта, що був
визнаний незаконним і скасований. Відповідальність держави встановлено також і
деякими іншими законами.
Проте, закон, в якому визначений порядок відшкодування державою шкоди
завданої актами і діями, що в подальшому визнані неконституційними, відсутній.
Встановивши фактичні обставини, суд приходить до висновку, що правові
підстави для стягнення матеріальної шкоди відсутні, оскільки позивачем в судовому
засіданні не доведено у відповідності до вимог ст. 60 ЦПК України факту заподіяння
шкоди законами, положення яких в подальшому були визнані неконституційними,
виходячи з визначень шкоди за ст. 22 ЦК України та вини відповідача у її заподіянні,
оскільки відповідно до ст.ст. 170, 176 ЦК України, якими передбачено, що держава
здійснює цивільні права та обов'язки через органи державної влади у межах їхньої
компетенції, встановленої законом, а тому в деліктних правовідносинах зобов'язання
держави Державне Казначейство України, на яке постановою Кабінету Міністрів України
від 21.12.2005 року у покладена функція по здійсненню управління наявними коштами
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Державного бюджету України, є тільки виконавцем і тому вимоги для стягнення шкоди з
Державного казначейства України є такими, що не ґрунтуються на вимогах закону.
Керуючись ст. ст. 19, 152 Конституції України, ст..22, 174, 1175 ЦК України,
ст.ст.10, 60, 88, 212-215 ЦПК України, суд,
ВИРІШИВ:
В задоволені позову ОСОБА_1 до Держави Україна в особі Державного
казначейства України, третя особа - Управління Пенсійного фонду України у м. Білій
Церкві Київської області про відшкодування шкоди відмовити. На рішення може бути
подана апеляційна скарга до Апеляційного суду м. Києва протягом 10 днів з дня його
проголошення через Печерський районний суд м. Києва. В разі подання апеляційної
скарги, рішення набирає законної сили після закінчення апеляційного провадження
Суддя В. В. Бортницька

8. Завдання до теми 8. Написання судового рішення. Резолютивна частина.
Підготовка проекту постанови.

Завдання до Теми 8
На підставі матеріалів справи, а також витягів із нормативно-правових актів
поданих на сторінках 173-189 (Завдання до Теми 5), підготуйте проект постанови.
Використовуйте опановані методи тлумачення для обґрунтування своєї позиції.
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IV.ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ.
Завдання 1.
1.

Ознайомтеся із поданим нижче рішенням суду.

2.
Зверніть увагу на виділений фрагмент, у якому суд тлумачить
необхідність виходу за межі позовних вимог. Чи погоджуєтесь Ви із позицією суду?
Чому? Який метод (методи) тлумачення застосував суд?

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" вересня 2012 р.

Справа № 2-а-2651/12/2170

Херсонський окружний адміністративний суд у складі:
головуючого судді: Анісімова О.В.,
при секретарі: Леутській Н.І.,
за участю:
представника позивача - Чернати Т.О.,
представника відповідача - Рєпіна К.К.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом прокуро
В С Т А Н О В И В:
Прокурор міста Херсона (далі - позивач, прокурор) звернувся до суду з позовом
до Херсонської міської ради (далі - відповідач, міськрада) про визнання нечинним
підпунктів 4.4.1, 4.5, 6.1., 7.3, 9.1, 9.3.3, 9.4,9.5 Порядку організації та проведення в місті
Херсоні зборів, мітингів, походів і демонстрацій (далі - Порядок), затвердженого
рішенням Херсонської міської ради №1140 від 24.03.2006 року.
У зв'язку з тим, що оспорювані підпункти Порядку по своїй правовій природі
носять нормативно-правовий характер, ухвалою суду від 01.08.2012 року, відповідно до
ст.171 КАС України, відповідача зобов'язано опублікувати оголошення щодо оскарження
прокурором підпунктів 4.4.1, 4.5, 6.1., 7.3, 9.1, 9.3.3, 9.4,9.5 Порядку у виданні в якому цей
акт був або мав бути офіційно оприлюднений. На виконання даної ухвали міськрада
надала суду газету міської ради "Херсонський вісник" №34 від 23.08.2012 року в якій на
сторінці 23 надруковано зазначене оголошення. Тобто, з викладеного слідує, що всі
заінтересовані особи були належним чином повідомлені про судовий розгляд зазначеної
справи.
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Відповідно до змісту позову позовні вимоги позивач обґрунтував тим, що
міськрадою прийнято оспорюванні пункти Порядку, які суперечать вимогам Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р., №280/97-ВР (далі Закон №280) та Конституції України. Зокрема, у позові прокурор зазначив, що Закон
№280 не дає право міськраді врегульовувати питання щодо організації та проведення
зборів, мітингів, походів і демонстрацій, так як це є предметом законодавчого
регулювання. У зв'язку з цим прокурором принесено протест на рішення Херсонської
міської ради №1140 від 24.03.2006 року, з вимогою провести у відповідність до чинного
законодавства ст.ст.4,6,7,9 Порядку. Однак у строки встановленні законом міськрада
протест не розглянула, що обумовило звернення до суду.
Представник відповідача позовні вимоги не визнав.
У судовому засіданні представник позивача суду пояснила наступне.
Так, прокурорською перевіркою встановлено, що рішенням Херсонської міської
ради №1140 від 24.03.2006 року, затверджено Порядок, який в частині процедури
погодження з міськрадою заяви про проведення мирного заходу протягом 10 днів до його
початку, обмеження кола місць і маршрутів мирного заходу суперечить вимогам
законодавства, а саме ст.39 Конституції України, відповідно до якої обмеження права на
мирні зібрання може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах
національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи
злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей та ст.39
Закону №280, відповідно до якої вирішення виконавчими органами міських рад питань
про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій відбувається відповідно до
закону.
Конституційний Суд України у рішенні №4-рп/2001 від 19.04.2001 р. «У справі за
конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного
тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції України про завчасне
сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про
проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (справа щодо завчасного сповіщення
про мирні зібрання)» дійшов висновку, що визначення строків завчасного сповіщення
органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування з урахуванням
особливостей мирних зібрань, їх форм, масовості, місць і часу проведення тощо є
предметом законодавчого регулювання. При цьому тривалість строків завчасного
сповіщення має бути у розумних межах, достатніх для здійснення зазначеними органами
необхідних підготовчих заходів, погодження з організаторами масових зібрань дати, часу,
місця, маршруту, умов, тривалості їх проведення тощо.
Разом з цим, міськрада, всупереч вищезазначених положень, прийняла рішення,
яким визначила порядок подачі заяви про проведення мирного заходу в термін не пізніше
10 днів до намічуваної дати його проведення, без дотримання якого, згідно зазначеного
рішення, організатор мирного заходу не має права його проводити. Також, Порядком
визначено обмежене коло місць та маршрутів у місті Херсоні для проведення мирних
заходів, чим порушено право громадян.
Вважають, що положення підпунктів 4.4.1, 4.5, 6.1., 7.3, 9.1, 9.3.3, 9.4,9.5 Порядку
суперечать вимогам ст.39 Конституції України, прийняті з перевищенням повноважень,
встановлених ст.ст.24,38 Закону №280 та обмежують гарантоване Конституцією право
громадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації.
У зв'язку із викладеним прокуратурою в порядку ст.21 Закону України «Про
прокуратуру» від 05.11.1991 р., №1789-ХІІ (далі - Закон №1789) 16.05.2012 р. принесено
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протест з вимогою привести у відповідність з вимогами чинного законодавства положення
ст.ст.4,6,7,9 Порядку. Протест прокуратури відповідно до інформації виконкому міської
ради №8-5741-9/12 від 07.06.2012 р., яка надійшла до прокуратури 08.06.2012 р. належним
чином не розглянуто, що обумовило звернення до суду.
На запитання суду щодо того, що стало підставою для проведення зазначеної
прокурорської перевірки міськради, представник позивача суду пояснила, що підставою
для перевірки стало звернення громадянина ОСОБА_1 від 08.04.2012 р., на підтвердження
чого надала копію цього звернення.
Представник відповідача у судовому засіданні пояснив наступне.
Так, вважає, що оспорюваний прокуратурою Порядок прийнятий на підставі, у
межах повноважень та у спосіб встановлений Законом №280. Крім цього, зазначає, що у
зв'язку із відсутністю закону, який мав би регулювати правовідносини у сфері організації
та проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій міськрада, використовуючи свої
повноваження, прийняла зазначений Порядок. На думку представника відповідача
Порядок не обмежує гарантоване Конституцією право громадян збиратися мирно, без
зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації.
На запитання суду щодо того, яка саме норма Закону №280 надає право міськраді
приймати рішення у сфері організації та проведення зборів, мітингів, походів і
демонстрацій, представник відповідача суду відповіді не надав.
Також, на запитання суду щодо того чим обумовлена необхідність організатору
мирного заходу подавати заяву про проведення мирного заходу в термін не пізніше 10
днів до намічуваної дати його проведення, представник відповідача суду відповів, що
зазначене обумовлене внутрішньоорганізаційними питаннями, які існують в міськраді.
Повно та всебічно дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення сторін,
врахувавши норми законодавства які регулюють зазначені правовідносини та їх
використання відповідачем в процесі прийняття спірного Порядку, суд приходить до
висновку що позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі виходячи з
наступного.
Так, прокуратурою міста Херсону на підставі звернення громадянина ОСОБА_1
проведено перевірку міськради на предмет законності рішення Херсонської міської ради
№1140 від 24.03.2006 року, яким затверджено Порядок організації та проведення в місті
Херсоні зборів, мітингів, походів і демонстрацій.
Зазначеною прокурорською перевіркою виявлені факти порушень вимог ст.39
Конституції України, ст.ст.24,38 Закону №280 у частині обмеження гарантованих
Конституцією України прав громад збиратися мирно, без зброї і проводити збори,
мітинги, походи і демонстрації, а саме Порядком передбачена процедура погодження з
міськрадою заяви про проведення мирного заходу протягом 10 днів до його початку
(пп.4.4.1,4.5,6.1,7.3 Порядку) та обмеження кола місць і маршрутів мирного заходу
(пп.9.1,9.3.3,9.4,9.5 Порядку), що на думку позивача суперечить вищезазначеним нормам.
За наслідками перевірки прокурором винесено протест від 16.05.2012 р.,
№108/2478вих.12 (надійшов у міськраду 24.05.2012 р.) яким вимагалося привести у
відповідність з вимогами чинного законодавства положення ст.ст.4,6,7,9 Порядку
організації та проведення в місті Херсоні зборів, мітингів, походів і демонстрацій,
затвердженого рішенням Херсонської міської ради №1140 від 24.03.2006 року.
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Відповідно до ст.21 Закону №1789 протест прокурора підлягає обов'язковому
розгляду відповідним органом або посадовою особою у десятиденний строк після
надходження.
Разом з цим, протест прокурора від 16.05.2012 р., №108/2478вих.12 у строки
встановленні законом не був розглянутий (підтверджується листом виконкому
Херсонської міськради від 07.06.2012 р., №8-5741-9/12), що обумовило звернення
прокурора до суду із зазначеним позовом.
При цьому суд зазначає, що при зверненні до суду прокурор діяв в межах своїх
повноважень визначених Законом №1789, зокрема його статтею 21 та пред'явив позов у
законодавчо встановленні строки звернення до адміністративного суду.
Суд вважає, що порушення виявленні перевіркою міськради прокуратурою міста
Херсону щодо законності рішення Херсонської міської ради №1140 від 24.03.2006 року,
яким затверджено Порядок організації та проведення в місті Херсоні зборів, мітингів,
походів і демонстрацій мають місце.
Так, відповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а відповідно
до ст.144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах повноважень,
визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній
території.
Згідно ч.3 ст.24 Закону №280 органи місцевого самоврядування та їх посадові
особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені
Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.
Стаття 26 Закону №280 містить перелік питань вирішення яких віднесено до
компетенції міськради. Зазначений перелік не дає право міськраді вирішувати питання
щодо врегулювання порядку організації та проведення зборів, мітингів, походів і
демонстрацій. При цьому суд зазначає, що Закон №280 взагалі не наділяє міськради
повноваженнями врегульовувати порядок організації та проведення зборів, мітингів,
походів і демонстрацій.
Згідно пп.3 п. «б» ч.1 ст.38 Закону №280 до повноважень виконавчих органів
міських рад належить вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів,
мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових
заходів, здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку.
Тобто, для вирішення зазначених питань виконкоми мають керуватися виключно законом,
який би урегульовував питання пов'язанні з проведення мирних зібрань. На момент
прийняття рішення у справі такий закон відсутній, що, з урахуванням вищенаведених
норм, не надає можливості міськраді здійснювати нормативне регулювання питань
проведення мирних зібрань.
Крім цього, по своєму змістовому навантаженню пп. 4.4.1, 4.5, 6.1., 7.3, 9.1, 9.3.3,
9.4,9.5 Порядку встановлюють процедуру організації проведення мирних заходів, у т.ч
шляхом використання норм зобов'язального та заборонного характеру. Тобто, вони
створюють певні обмеження для організаторів мирних зібрань, зокрема в частині
процедури погодження з міськрадою заяви про проведення мирного заходу протягом 10
днів до його початку, обмеження кола місць і маршрутів мирного заходу.
Відповідно до ст. 39 Конституції України право громадян на мирні збори,
мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких вони завчасно сповіщають органи
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виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, може бути обмежене судом
відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з
метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або
захисту прав і свобод інших людей.
Статтею 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від
04.11.1950 р. (ратифікована Україною 17.07.1997 року), яка є джерелом права,
передбачено свободу мирних зборів та обов'язок держави забезпечити ефективне
використання особою цього права, допускаючи встановлення законом обмежень,
необхідних у демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської
безпеки, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я або моралі
чи з метою захисту прав і свобод інших людей.
Виходячи з положень п.1 ч.1 ст.92 Конституції України про те, що виключно
законами визначаються права і свободи людини й громадянина та гарантії цих прав і
свобод, Конституційний Суд України в своєму рішенні від 19.04.2001 р. N 4-рп/2001 «У
справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо
офіційного тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції України про
завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про
проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (справа щодо завчасного сповіщення
про мирні зібрання)» визнав, що лише суд відповідно до закону може встановлювати
обмеження щодо реалізації права громадян на проведення масових зібрань, при цьому
визначення строків завчасного сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого
самоврядування з урахуванням особливостей мирних зібрань, їх форм, масовості, місць і
часу проведення тощо є предметом законодавчого регулювання.
Оскільки порядок здійснення права на свободу мітингів, демонстрацій і мирних
зборів та порядок і підстави обмеження цього права законами України не врегульовано, у
міськради не було передбачених ч. 2 ст. 39 Конституції України та ч. 2 ст. 11 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод підстав для втручання в права,
гарантовані в частинах 1 цих норм.
У розумінні ст. 22 Конституції України прийняття спірного Порядку є
обмеженням прав громадян, оскільки даний Порядок вказує на бажаний характер
поведінки особи й уповноважує її діяти певним чином, зокрема утриматись від
проведення масових зібрань в одних визначених рішеннями місцях і вжити заходів до їх
проведення в інших визначених рішеннями місцях.
Виходячи з аналізу змісту норм статей 22, 39 Конституції України, обмеження
прав і свобод людини є нічим іншим як звуженням змісту та обсягу прав і свобод,
головним елементом яких є можливість особи діяти певним чином або утриматися від
певних дій задля задоволення певних потреб та інтересів, застосовуючи з цією метою
певні форми і засоби діяльності.
З огляду на наведене звуження (обмеження) змісту прав і свобод, зокрема шляхом
зменшення часу чи місця реалізації гарантованих прав у розумінні ст. 22 Конституції
України, є обмеженням прав і свобод, гарантованих Конституцією України.
За таких обставин, суд прийшов до висновку, що підпункти 4.4.1, 4.5, 6.1., 7.3, 9.1,
9.3.3, 9.4,9.5 Порядку організації та проведення в місті Херсоні зборів, мітингів, походів і
демонстрацій, затвердженого рішенням Херсонської міської ради №1140 від 24.03.2006
року, враховуючи те, що вони встановлюють процедуру погодження з міськрадою заяви
про проведення мирного заходу протягом 10 днів до його початку (пп.4.4.1,4.5,6.1,7.3
Порядку) та обмеження кола місць і маршрутів мирного заходу (пп.9.1,9.3.3,9.4,9.5
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Порядку) обмежують гарантоване Конституцією України право громадян збиратися
мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації. При цьому зазначені
норми прийняті поза межами повноважень міськради, які визначенні Конституцією
України та Законом №280, а тому вони є незаконними та підлягають скасуванню.
Відповідно до ч.9 ст.171 КАС України якщо у процесі розгляду справи щодо
нормативно-правового акта виявлено незаконність або невідповідність правовому акту
вищою юридичної сили інших правових актів чи їх окремих положень, крім тих, щодо
яких відкрито провадження в адміністративній справі, які впливають на прийняття
постанови у справі, суд визнає такі акти чи їх окремі положення незаконними або такими,
що не відповідають правовому акту вищої юридичної сили.
Оспорювані прокуратурою пп.4.4.1, 4.5, 6.1., 7.3, 9.1, 9.3.3, 9.4,9.5 Порядку є
нормами одного систематизованого нормативно-правового акту, яким є рішення
Херсонської міської ради №1140 від 24.03.2006 року «Про затвердження Порядку
організації та проведення в місті Херсоні зборів, мітингів, походів і демонстрацій» і по
своїй правовій природі вони носять в т.ч. бланкетний характер. Їх скасування не може у
повній мірі відновити гарантоване Конституцією України право громад збиратися мирно,
без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, так як не скасовано саме
рішення, в якому вони є елементами (нормами) його структури.
Тобто, наявність діючого рішення Херсонської міської ради №1140 від 24.03.2006
року «Про затвердження Порядку організації та проведення в місті Херсоні зборів,
мітингів, походів і демонстрацій» впливає на прийняття постанови у справі, метою якої в
т.ч. відповідно до ст.2 КАС України є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав
та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку
органів місцевого самоврядування.
Вище судом зазначено, що міськрада не має повноважень щодо врегулювання
питань пов'язаних з організацією та проведенням мирних зібрань, тобто при прийнятті
рішення №1140 від 24.03.2006 року «Про затвердження Порядку організації та проведення
в місті Херсоні зборів, мітингів, походів і демонстрацій» вона діяла поза межами своїх
повноважень, при цьому використовуючи функції органу законодавчої влади, яким вона
не є.
За таких обставин, суд, з метою повного захисту гарантованого Конституцією
України прав громад збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і
демонстрації, вважає за необхідним вийти за межі позовних вимог та визнати незаконним,
таким що не відповідає Конституції України і скасувати рішення Херсонської міської ради
№1140 від 24.03.2006 року «Про затвердження Порядку організації та проведення в місті
Херсоні зборів, мітингів, походів і демонстрацій», яке впливає на прийняття зазначеної
постанови.
Таким чином, аналізуючи вищевикладене суд прийшов до висновку, що позов
прокурора міста Херсона до Херсонської міської ради про визнання нечинним підпунктів
4.4.1, 4.5, 6.1., 7.3, 9.1, 9.3.3, 9.4,9.5 Порядку організації та проведення в місті Херсоні
зборів, мітингів, походів і демонстрацій, затвердженого рішенням Херсонської міської
ради №1140 від 24.03.2006 року підлягає задоволенню у повному обсязі, при цьому суд,
керуючись ч.9 ст.171 КАС України скасовує і все рішення Херсонської міської ради
№1140 від 24.03.2006 року у повному обсязі.
У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини постанови.
Керуючись ст.ст.158 - 163, 167,171 КАС України, суд –
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П О С Т А Н О В И В:
Позов прокурора міста Херсона до Херсонської міської ради про визнання нечинним
положення пунктів 4.4.1, 4.5,6.1,7.3, 9.1, 9.3.3,9.4,9.5 Порядку організації та проведення в
місті Херсоні зборів, мітингів, походів і демонстрацій, затвердженого рішенням
Херсонської міської ради №1140 від 24.03.2006 року задовольнити.
Визнати незаконним та скасувати пункти 4.4.1,4.5,6.1,7.3,9.1,9.3.3,9.4,9.5 Порядку
організації та проведення в місті Херсоні зборів, мітингів, походів і демонстрацій,
затвердженого рішенням Херсонської міської ради №1140 від 24.03.2006 року
З урахуванням виявлення у процесі розгляду справи суцільної незаконності рішення
Херсонської міської ради №1140 від 24.03.2006 року "Про затвердження Порядку
організації та проведення в місті Херсоні зборів, мітингів, походів і демонстрацій", яке
впливає на прийняття постанови, вийти за межі позовних вимог.
Визнати незаконним та таким, що не відповідає Конституції України рішення Херсонської
міської ради №1140 від 24.03.2006 року "Про затвердження Порядку організації та
проведення в місті Херсоні зборів, мітингів, походів і демонстрацій".
Скасувати рішення Херсонської міської ради №1140 від 24.03.2006 року "Про
затвердження Порядку організації та проведення в місті Херсоні зборів, мітингів, походів і
демонстрацій".
Зобов'язати Херсонську міську раду невідкладно, після набрання зазначеною постановою
законної сили, опублікувати її резолютивну частину у виданні в якому цей акт був або мав
бути офіційно оприлюднений.
Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного
адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги в 10денний строк з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі
відповідно до ст. 160 КАС України чи прийняття постанови у письмовому провадженні
апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.
Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду
апеляційної інстанції.
Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги,
якщо вона не була подана у встановлений строк. У разі подання апеляційної скарги
постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного
розгляду справи.
Повний текст постанови виготовлений та підписаний 21 вересня 2012 р.
Суддя Анісімов О.В.
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Завдання 2.
1.

Проаналізуйте судові рішення.

2.
Особливу увагу зверніть на виділені фрагменти. З’ясуйте, які методи
тлумачення застосували суди.54
Справа №1-114/07
ПОСТАНОВА
6 грудня 2007 р.

Комсомольський міський суд Полтавської області

в складі: головуючого судді Крикливого В.В.
при секретарі Костюченко С.І.
за участю: прокурора Ольховського Б.В.
потерпілих ОСОБА_1, ОСОБА_2
підсудного ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Комсомольську
кримінальну справу за обвинуваченням
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України,
ІНФОРМАЦІЯ_3, не одруженого, працюючого бульдозеристом ВАТ «Рижівський
гранітний кар'єр», проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше судимого:
24.07.1997 р. Чигиринським районним судом Черкаської області за ст.ст. 140 ч.3, 140 ч.2,
81 ч.3, 215-3 ч.1,42 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі. Звільненого
30.01.2001 р. умовно-достроково на 7 місяців 19 днів;
15.08.2001 року Чигиринським районним судом Черкаської області за ст. 215-3 ч.2, 43 КК
України до 5 років 7 місяців 19 днів з конфіскацією майна. Звільненого 15.09.2005 р.
умовно-достроково на 1 рік 2 місяці 6 днів;
в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.289 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Органами досудового слідства ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що він скоїв
умисний особливо тяжкий злочин за наступних обставин.
Так, 19.02.2007 р. приблизно о 23 год. 30 хв., ОСОБА_3, знаходячись на території
ВАТ «Рижівський гранітний кар'єр» м. Комсомольська та перебуваючи в стані
алкогольного сп'яніння, маючи умисел на заволодіння транспортним засобом, з метою
його використання, шляхом виламування дверного замка кабіни заздалегідь
приготовленим цвяхом, скоїв угон автомобіля «DAF» модель 95ХФ430, державний номер
НОМЕР_1, білого кольору, який належить ОСОБА_2 та причіп «KOGEL» модель СН 24,
державний номер НОМЕР_2, який належить ОСОБА_120.02.2007 р. близько 01 год. в м.
Кременчуці ОСОБА_3 не справився з керуванням автомобіля ДАВ та скоїв наїзд на
Звертаємо увагу на те, що подані рішення складені відповідно до вимог Кримінальнопроцесуального кодексу України, який втратив чинність 13 квітня 2012 року. У зв’язку з цим вони
можуть не узгоджуватися із вимогами щодо структури та оформлення рішень, установленими
Кримінальним процесуальним кодексом України від 13 квітня 2012 року.
54
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перешкоду – стовп на узбіччі дороги, де і був затриманий працівниками міліції. Даними
діями ОСОБА_3 завдав майнову шкоду потерпілому ОСОБА_2 на загальну суму 150210
грн. 81 коп., а потерпілому ОСОБА_1 на загальну суму – 87339 грн. 12 коп. Допитаний в
ході судового розгляду підсудний ОСОБА_3, не заперечуючи факту скоєння ним
інкримінованого злочину, заявив, що на диспансерному обліку у лікаря психіатра він не
перебуває, але при розслідуванні попередніх кримінальних справ проводилися
психіатричні експертизи, які виявили у нього психічні вади у вигляді розумової
недорозвинутості. Тому по цих справах йому призначався захисник.
При розслідування кримінальної справи за фактом заволодіння транспортним
засобом в лютому 2007 року слідчий Потикан В.В. про вказані обставини підсудного не
запитував і дані про його психічний стан та розумові здібності не з'ясовував, участь в
справі захисника не забезпечив. При перевірці показань підсудного з приводу наявності у
нього психічних вад, судом з'ясовано, що 11 травня 2001 року органами досудового
слідства було проведено судово-психіатричну експертизу, якою встановлено, що
ОСОБА_3 виявляє ознаки розумової недорозвинутості (а.с.213).
Цей висновок було підтверджено проведеною під час судового розгляду
амбулаторною судово-психіатричною експертизою (а.с.233). При обговоренні питання
про направлення справи на додаткове розслідування з підстав порушення права
підсудного на захист, ОСОБА_3В, проти повернення справи прокурору не заперечував.
Прокурор Ольховський Б.В. наполягав на відсутності підстав для направлення справи на
додаткове розслідування.
Потерпілі ОСОБА_1 і ОСОБА_2, будучи повідомленими про час та місце
розгляду справи, до залу суду не з'явилися, звернулися із заявами про розгляд справи в їх
відсутність. Заслухавши думки учасників судового розгляду, перевіривши матеріали
кримінальної справи, судом встановлено наступне.
Відповідно до ч.1 ст.281 КПК України повернення справи на додаткове
розслідування з мотивів неповноти або неправильності досудового слідства може мати
місце лише тоді, коли ця неповнота або неправильність не може бути усунута в судовому
засіданні. Як було встановлено під час судового розгляду справи, ще 11.05.2001 року
проведеною судово-психіатричною експертизою у підсудного ОСОБА_3 виявлено ознаки
розумової недорозвинутості у вигляді олігофренії в ступені легкої дебільності (а.с.213).
Аналогічного висновку дійшла судово-психіатрична експертна комісія 31 жовтня 2007
року (а.с.233).
Суд вважає, що через вказані психічні вади підсудний ОСОБА_3 позбавлений
можливості самостійно в повній мірі реалізовувати своє право на захист, тому відповідно
до п.2 ч.1 ст.45 КПК України захисник обов'язково має брати участь у справі. З цим
висновком в судовому засіданні погодився і прокурор.
Свої заперечення проти направлення справи на додаткове розслідування прокурор
Ольховський Б. В. вмотивував тим, що про психічні вади підсудного стало відомо тільки
під час судового розгляду справи і тому йому необхідно призначити захисника з моменту
встановлення цих вад. Прокурор пояснив, що під час досудового слідства слідчий
Потикан В.В. не знав про вади підсудного, про його неспроможність захищатися від
пред'явленого обвинувачення і про його право на обов'язкову участь захисника, тому на
думку ОСОБА_4 право на захист ОСОБА_3 порушено не було.
Не погоджуючись з вказаними запереченнями, суд вважає, що прокурор
помилково застосовує розширене тлумачення частини 1 ст.45 КПК України без
врахування інших норм кримінально-процесуального законодавства.
223

Практично-методичний посібник викладача «НАПИСАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ»
Так, згадана стаття передбачає, що участь захисника при провадженні дізнання,
досудового слідства в розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції є обов'язковою
у справах про злочини осіб, які через свої фізичні або психічні вади (німі, глухі, сліпі
тощо) не можуть самі реалізувати своє право на захист, – з моменту затримання особи чи
пред'явлення їй обвинувачення або з моменту встановлення цих вад.
Застосовуючи логічний та систематичний способи тлумачення згаданої норми,
суд вважає, що із смислу ч.1 ст.45 КПК вбачається, що участь захисника при провадження
дізнання, досудового слідства у справах про злочини осіб, які через свої вади не можуть
самі реалізувати своє право на захист, є безальтернативною і обов'язковою.
Згідно ст.ст.22 і 64 КПК України обов'язок вжиття всіх передбачених законом
заходів для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи, в тому числі
обставин, що характеризують особу обвинуваченого, його психічний стан, покладається
виключно на слідчі органи та прокурора і відповідно до ст.161 КПК не може бути
перекладено на суд.
Але слідчий Потикан В.В. самоусунувся від з'ясування цих обставин,
обмежившись тільки тим, що приєднав до матеріалів справи факсимільну копію довідки,
якість тексту якої позбавляє можливості визначити її джерело походження і однозначно
розуміти її зміст (а.с.140).
Слідчим також не прийнято до уваги, що підсудний ОСОБА_3 знаходився в
місцях позбавлення волі з 14 березня 1997 року по 15 вересня 2005 року (а.с.150), після
звільнення в Чиригинському районі не проживав, тому перевіряючи підсудного по
диспансерному обліку у лікаря психіатра станом на лютий 2007 року, слідчий помилково
не з'ясував чи перебував ОСОБА_3 на згаданому обліку раніше, до першого засудження.
Аналіз показань ОСОБА_3 при допитах в якості підозрюваного від 20.02.2007 р.
та обвинуваченого від 27.02.2007 p., свідчить про те, що записи їх здійснені на комп'ютері,
дублюють один одного, чим викликають сумніви в тому, що слідчий дійсно з'ясовував у
ОСОБА_3 дані про його психічний стан (а.с.31,129).
Частиною 3 ст.143 КПК передбачено, що при допиті обвинуваченого за його
бажанням може бути присутнім захисник, а у випадках, передбачених частиною першою
статті 45 цього Кодексу, присутність захисника є обов'язковою.
З огляду на викладене, приймаючи до уваги, що підсудному ОСОБА_3
інкриміновано вчинення особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у
вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна, та враховуючи
наявні у нього психічні вади, суд дійшов висновку, що на досудовому слідстві право
підсудного на захист було грубо порушено, що унеможливлює подальше провадження у
справі і є підставою для повернення її на додаткове розслідування. Згадане порушення не
може бути усунуте в ході судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.281 КПК України, суд, –
ПОСТАНОВИВ:
Кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_3 за ч.3 ст.289 КК України
направити прокурору м. Комсомольска для проведення додаткового розслідування.
Запобіжний захід підсудному ОСОБА_3 залишити попередній – тримання під
вартою.
На постанову суду може бути подано апеляцію в Апеляційний суд Полтавської
області протягом 7 діб після її проголошення.
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ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2012 року м. Київ
Судова палата у кримінальних справах
Верховного Суду України у складі:
головуючого

заступника Голови Верховного Суду України – секретаря Судової
палати у кримінальних справах Верховного Суду України Редьки А.І.,

суддів:

Вус С.М., Кліменко М.Р., Пошви Б.М., Глоса Л.Ф. (доповідач),
Короткевича М.Є., Скотаря А.М., Гриціва М.І., Косарєва В.І.,
Школярова В.Ф., Заголдного В.В., Кузьменко О.Т., Канигіної Г.В.,
Пивовара В.Ф.,

за участю

начальника управління участі прокурорів Генеральної прокуратури
України у перегляді судових рішень у кримінальних справах Курапова
М.В., –

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за заявою заступника
Генерального прокурора України про перегляд ухвали колегії суддів Судової палати у
кримінальних справах Верховного Суду України від 29 липня 2010 року щодо ОСОБА_1,
У С Т А Н О В И Л А:
вироком Вільнянського районного суду Запорізької області від 12 лютого 2010
року ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, раніше судимого, засуджено за
частиною третьою статті 187 Кримінального кодексу України із застосуванням статті 69
цього Кодексу до позбавлення волі на строк п’ять років шість місяців із конфіскацією
всього майна, яке є власністю засудженого. На підставі статті 71 Кримінального кодексу
України за сукупністю вироків ОСОБА_1 визначено остаточне покарання – позбавлення
волі на строк шість років із конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженого.
ОСОБА_1 визнано винним у тому, що він 6 серпня 2009 року, знаючи, що у кафе
ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться спиртні напої та гроші, вирішив ними заволодіти. Із цією
метою він озброївся саморобним пристроєм для здійснення пострілів. Безпосередньо
перед входом у кафе, щоб не бути впізнаним, натягнув на обличчя маску і приблизно о 13й год. 30 хв. зайшов у кафе. Після цього ОСОБА_1 одразу ж направив на бармена
ОСОБА_2 та кухаря ОСОБА_3 саморобний пристрій, під погрозою застосування якого
наказав віддати гроші, що знаходяться в кафе, і попрямував до стійки бару. При цьому
ОСОБА_1 завдав працівникам кафе ударів рукояткою саморобного пристрою у різні
частини тіла. Однак працівникам кафе вдалося виштовхати ОСОБА_1 на вулицю.
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Апеляційний суд Запорізької області вирок районного суду в частині
призначеного покарання скасував та постановив свій вирок від 19 квітня 2010 року, яким
призначив ОСОБА_1 за частиною третьою статті 187 Кримінального кодексу України
покарання – позбавлення волі на строк сім років із конфіскацією всього майна, яке є
власністю засудженого, та на підставі статті 71 цього Кодексу за сукупністю вироків
визначив остаточне покарання – позбавлення волі на строк вісім років із конфіскацією
всього майна, яке є власністю засудженого.
Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України
ухвалою від 29 липня 2010 року вирок апеляційного суду щодо ОСОБА_1 залишила без
змін.
У заяві про перегляд судових рішень заступник Генерального прокурора України
просить скасувати ухвалу колегії суддів Судової палати Верховного Суду України від 29
липня 2010 року, а справу направити на новий касаційний розгляд. Він вважає, що дії
ОСОБА_1 за кваліфікуючою ознакою проникнення у приміщення кваліфіковані
неправильно, оскільки в них відсутня протиправність, яка є обов’язковою для цього
діяння. На думку прокурора, оскільки засуджений зайшов у кафе під час роботи, тобто у
період, коли доступ у його приміщення був вільний, і, таким чином, перебував у ньому на
законних підставах, його дії слід кваліфікувати за частиною першою статті 187
Кримінального кодексу України.
На обґрунтування заяви прокурор послався на ухвалу колегії суддів Судової
палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ від 1 березня 2012 року, якою дії ОСОБИ_4 та ОСОБИ_5
були перекваліфіковані з частини третьої на частину другу статті 187 Кримінального
кодексу України. У цій справі суд касаційної інстанції дійшов висновку про відсутність
кваліфікуючої ознаки проникнення у приміщення відділення банку, оскільки ОСОБА_4 та
ОСОБА_5 потрапили туди у робочий час, тобто у період, коли доступ у приміщення банку
був вільний.
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
ухвалою від 1 червня 2012 року кримінальну справу щодо ОСОБА_1 допустив до
провадження Верховного Суду України.
Судова палата у кримінальних справах Верховного Суду України заслухала
суддю-доповідача, пояснення прокурора про необхідність задоволення заяви з огляду на
викладене у ній обґрунтування, перевірила матеріали справи, обговорила доводи,
зазначені у заяві, й дійшла висновку, що заява не підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 400-12 Кримінальнопроцесуального кодексу України підставами для перегляду судових рішень Верховним
Судом України є неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих
норм кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь, що потягло
ухвалення різних за змістом судових рішень.
Виходячи із фактичного змісту наданих для порівняння суспільно небезпечних
діянь, слід зазначити, що діяння, вчинення якого інкриміновано ОСОБА_1, та діяння,
щодо якого ухвалено порівнюване рішення, певним чином подібні між собою, зокрема, за
характером дії, механізмом злочинної поведінки, формою вини, мотивом, видовою
ознакою знаряддя злочину.
Подібність суспільно небезпечних діянь за обсягом та змістом, як правило,
повинна орієнтувати на однакове застосування однієї й тієї самої норми закону про
кримінальну відповідальність щодо таких діянь та запобігати ухваленню різних за
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правовими наслідками судових рішень. У цьому сенсі подібність суспільно небезпечних
діянь, які отримали неоднакову кримінально-правову оцінку в правозастосуванні, є (може
бути) підставою для перегляду справи Верховним Судом України. Але, як випливає зі
змісту частини другої статті 400-22 Кримінально-процесуального кодексу України, слід
мати на увазі, що така подібність не може бути вагомою підставою для визнання
оспореного рішення незаконним лише тому, що у порівнюваному чи порівнюваних
судових рішеннях одна й та сама норма закону про кримінальну відповідальність
застосована інакше.
Правильність застосування норми закону про кримінальну відповідальність
(кваліфікація злочину) полягає у точності (адекватності) розуміння (визначення,
тлумачення) змісту конкретної кримінально-правової норми, дійсності (об’єктивності)
фактичних обставин певного суспільно небезпечного діяння та встановленні й визначенні
співвідношення між фактичними ознаками суспільно небезпечного діяння та ознаками
складу злочину, передбаченими кримінально-правовою нормою.
Предметом перегляду зазначеної справи є неоднакова правова оцінка судом
касаційної інстанції можливості вільного (безперешкодного) входження (потрапляння) до
приміщення, правомірності перебування в ньому суб’єкта злочину. Тобто, як слід
правильно кваліфікувати розбій, поєднаний з проникненням у приміщення, у тому
випадку, коли таке проникнення відбувається формально безперешкодно (вхід у торговий
зал, кафе, відділення банку, музей тощо під час роботи названих закладів та установ).
Законодавчо встановлені ознаки складу злочину – розбою, поєднаного із
проникненням у житло, інше приміщення чи сховище (частина третя статті 187
Кримінального кодексу України), включають вчинення кількох взаємопов’язаних дій,
однією з яких є проникнення до об’єктів, зазначених у диспозиції цієї частини статті
Кодексу, що у часі передує іншим діям цього злочину. Іншими протиправними діями є
насильство над особою чи погроза його застосування та заволодіння чужим майном.
Нормативне визначення ознак аналізованого складу злочину не містить
визначальних (відмежувальних) ознак розуміння поняття «проникнення». У диспозиції
частини третьої статті 187 Кримінального кодексу України немає прямої вказівки на
незаконність проникнення в приміщення, принаймні такої, яка встановлена у статті 162
цього Кодексу, якою передбачено кримінальну відповідальність за незаконне
проникнення до житла чи до іншого володіння. Тому зміст цього поняття належить
виводити з правової природи конститутивних (визначальних) ознак складу злочину у
взаємозв’язку та з урахуванням правозастосовної судової практики.
Логіко-граматичне тлумачення формулювання (словосполучення) «розбій,
поєднаний з проникненням у приміщення», дає підстави вважати, що під проникненням
до будь-якого приміщення слід розуміти: а) фізичне входження, потрапляння до нього з
метою заволодіння майном, що знаходиться в ньому; б) доступ до майна, що знаходиться
в приміщенні, будь-яким способом (без фізичного входження до нього), який дає змогу
заволодіти таким майном, вилучити його із приміщення.
Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009
року № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності» під
проникненням у житло, інше приміщення чи сховище розуміється незаконне вторгнення
до них будь-яким способом (із застосуванням засобів подолання перешкод або без їх
використання; шляхом обману; з використанням підроблених документів тощо або за
допомогою інших засобів), який дає змогу винній особі викрасти майно без входу до
житла, іншого приміщення чи сховища. У постанові також зазначено, що, вирішуючи
питання про наявність у діях винної особи названої кваліфікуючої ознаки, суди повинні
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з’ясовувати, з якою метою особа опинилась у житлі, іншому приміщенні чи сховищі та
коли саме у неї виник умисел на заволодіння майном.
Залежно від того, які фактичні ознаки складу суспільно небезпечного діяння
будуть установлені, як ці ознаки будуть співвідноситися з ознаками складу злочину, що
містяться у кримінально-правовій нормі, та від того, як вони трактуються й
застосовуються на практиці, можна виділити фізичний і юридичний (психологічний)
критерії розуміння поняття «проникнення». Характерними рисами першого є: а) факт
входження чи потрапляння у приміщення; б) спосіб, місце, час та обставини (існуючий
режим доступу до майна, яке там знаходилось), за яких відбулося входження чи
потрапляння у приміщення. Характерними рисами другого є: а) незаконність входження у
приміщення (за відсутності в особи права перебувати там, де знаходиться майно, на
заволодіння яким спрямовані її дії); б) мета, яку переслідує особа, що вчиняє таке
входження, усвідомлення характеру (перебігу) вчинюваного нею суспільно небезпечного
діяння, зокрема й факту незаконного проникнення (входження чи потрапляння) у
приміщення, передбачення наслідків свого діяння.
Факт входження, потрапляння у приміщення чи поява у ньому іншим способом у
поєднанні з іншими зовнішніми поведінковими проявами дають можливість визначити
об’єктивну сторону суспільно небезпечного діяння. Із хронології та послідовності цих дій
можна з’ясувати, зокрема, чи існували і які саме обмеження в доступі до майна, а також
визначити, що, встановлюючи у певний спосіб безперешкодний (вільний) режим доступу
до майна, його власник чи володілець не обмежує в цьому нікого, серед них, по суті, й
особу, яка входить туди з умислом заволодіти чужим майном і використовує такий доступ
як зручні, сприятливі умови для скоєння злочину.
Зовнішній прояв діяння розкриває внутрішній (психічний) процес діяння,
окреслює суб’єктивне ставлення особи до вчинюваних нею дій, які в сукупності з іншими
обставинами визначають кримінально-правовий зміст суспільно небезпечного діяння.
Ключовим у вирішенні питання про наявність чи відсутність ознаки проникнення
при вчиненні розбою є встановлення того, з якою метою особа ввійшла (потрапила) у
приміщення. Адже у тому разі, коли особа під впливом свого корисливого мотиву
утвердилася в намірі заволодіти чужим майном, вона обирає механізм злочинної
поведінки, який включає в себе етапи, зокрема мотивації злочину, цілепокладання,
планування посягання, вибір шляхів досягнення цілі, прогнозування ризиків та можливих
наслідків тощо. Через сукупність таких дій і суб’єктивне ставлення до них особи, яка їх
вчинила, відбувається візуалізація останньої (позиціонування самої себе), тобто
проявляються процеси діяння, які недоступні для безпосереднього спостереження.
Виходячи з змістових зовнішніх ознак суспільно небезпечного діяння (об’єктивна
сторона злочину) та інтелектуально-вольових (суб’єктивна сторона злочину), можна
змоделювати (уявити ситуацію), що у тому разі, коли особа мала намір викрасти
конкретне майно з торгової зали крамниці і обрала спосіб заволодіння ним, пов'язаний із
формально безперешкодним входженням до приміщення зали, факт потрапляння в
приміщення за таких обставин не повинен визнаватися «проникненням» у кримінальноправовому значенні. Коли ж особа задумала викрасти майно у тій же крамниці, але з
відокремленої торгової секції (торгівля ювелірними виробами, електронними засобами
тощо), яка облаштована в приміщенні крамниці, і потрапляння до зали крамниці не було
обмежено часовими рамками чи іншими засобами, то вхід у приміщення крамниці не
може визнаватися кримінально караним проникненням, тоді як викрадення майна із
приміщення секції, вільний доступ до якої був обмежений, у разі потрапляння туди, має
визнаватися незаконним проникненням.
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Якщо суб’єкт злочину поставив собі за мету заволодіти майном, певного виду
(якості, значення тощо), місце знаходження якого зумовлює вибір конкретного способу
посягання, реалізація якого передбачає входження чи потрапляння в приміщення,
незважаючи на режим доступу до нього (вільний/заборонений), то фізичне опинення в
такому приміщенні з означеною ціллю є незаконним, а з вчиненням наступних дій із
застосуванням насильства чи погроз його застосування з метою заволодіння майном має
кваліфікуватися як розбій, поєднаний з проникненням у приміщення. Наприклад, намір
особи заволодіти грошима з відділення банку чи якимсь майном із іншого приміщення,
умислом якої на початку виконання злочинної поведінки приміщення відділення банку чи
інше приміщення в цілому сприймалося як місце знаходження майна, а насильницьке
вторгнення в приміщення, незалежно від режиму доступу до нього, охоплювалось як дія.
У кримінальній справі, в якій заявлено клопотання про перегляд судового
рішення, фактичною підставою кваліфікації діяння ОСОБА_1, із правильністю якої
погодився суд касаційної інстанції, стали об’єктивні дані (обставини), досліджені в
судовому засіданні й зазначені у вироку. Під час юридичної оцінки цих даних були
з’ясовані: предмети майна, якими ОСОБА_1 хотів заволодіти, їх місце знаходження,
мотив його злочинної поведінки, характер, спосіб, час та послідовність вчинюваних ним
дій.
Ці обставини давали суду підстави вважати, що ОСОБА_1 позиціонував себе як
особа, яка мала намір заволодіти майном кафе з його приміщення, проникнення в яке не
пов’язувалось із режимом роботи, і поетапно реалізував цей намір.
З огляду на ці обставини та їх кримінально-правове значення, було зроблено
правильний висновок про наявність у діях ОСОБА_1 ознак розбою, поєднаного із
проникненням у приміщення.
У судовому рішенні касаційної інстанції, на яке зроблено посилання як на
підтвердження неоднакового застосування одних і тих самих норм закону про
кримінальну відповідальність, фактичні обставини суспільно небезпечного діяння, щодо
якого ухвалено це рішення, попри подібність із фактичними обставинами діяння,
вчиненого ОСОБА_1, отримали інакшу, відмінну кримінально правову оцінку. З’ясування
причин та умов такого застосування норми закону відповідно до вимог пункту 1 частини
першої статті 400-12, частини другої статті 400-22 Кримінально-процесуального кодексу
України перебуває за межами предмета перегляду справи, у зв’язку з чим Верховний Суд
України позбавлений можливості висловити правову позицію щодо цього рішення. При
цьому вважає за необхідне зазначити, що правова оцінка суспільно небезпечного діяння,
наведена у порівнюваному рішенні касаційного суду, не завжди може бути прикладом
правильного застосування норми закону про кримінальну відповідальність.
Керуючись статтями 400-12, 400-20, 400-21, 400-22 Кримінально-процесуального
кодексу України, Судова палата у кримінальних справах Верховного Суду України
П О С Т А Н О В И Л А:
відмовити у задоволенні заяви заступника Генерального прокурора України.
Постанова є остаточною і не може бути оскаржена, крім як на підставі,
передбаченій пунктом 2 частини першої статті 400-12 Кримінально-процесуального
кодексу України.
Головуючий А.І. Редька
Судді: С.М. Вус
Л.Ф. Глос

В.І. Косарєв
О.Т. Кузьменко
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М.І. Гриців

В.Ф. Пивовар

В.В. Заголдний

Б.М. Пошва

Г.В. Канигіна

А.М. Скотарь

М.Р. Кліменко

В.Ф. Школяров

М.Є. Короткевич

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2013 року

м. Київ
Судова палата у кримінальних справах
Верховного Суду України у складі:

головуючого

заступника Голови Верховного Суду України – секретаря Судової
палати у кримінальних справах Верховного Суду України Редьки
А.І.,

суддів:

Глоса Л.Ф., Гошовської Т.В., Гриціва М.І., Заголдного В.В.,
Канигіної Г.В., Кліменко М.Р., Ковтюк Є.І., Короткевича М.Є.,
Кузьменко О.Т., Пивовара В.Ф., Пошви Б.М., Таран Т.С.,
Школярова В.Ф.,

за участю

начальника управління участі прокурорів Генеральної прокуратури
України у перегляді судових рішень у кримінальних справах
Курапова М.В., –

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу щодо ОСОБА_1 за
заявою заступника Генерального прокурора України про перегляд ухвали колегії суддів
Судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ від 27 вересня 2012 року,
установила:
вироком Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області від
10 лютого 2012 року
ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1,
такого, що не має судимості
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на підставі ст. 89 Кримінального кодексу України,
засуджено за: частиною третьою статті 185 Кримінального кодексу України на
чотири роки позбавлення волі; частиною першою статті 309 Кримінального кодексу
України. На один рік позбавлення волі, на підставі статті 70 Кримінального кодексу
України за сукупністю злочинів йому остаточно призначено чотири роки позбавлення
волі, а на підставі статті 75 Кримінального кодексу України його звільнено від відбування
покарання з випробуванням на два роки іспитового строку та покладено обов’язки,
передбачені пунктами 2, 3, 4 статті 76 Кримінального кодексу України.
ОСОБА_1, крім іншого, визнано винуватим у тому, що він 20 серпня 2011 року у
стані сп’яніння, перебуваючи у квартирі ОСОБА_2 по вул. ІНФОРМАЦІЯ_2, таємно
викрав банківську картку останньої з пін-кодом до неї, використовуючи які, того ж дня
проник до банкомату «Першого українського міжнародного банку» і таємно викрав 3700
гривень, що належали потерпілій.
В апеляційному порядку кримінальна справа щодо ОСОБА_1 не переглядалася.
Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ ухвалою від 27 вересня 2012
року вирок щодо ОСОБА_1 змінила у порядку статті 395 Кримінально-процесуального
кодексу України: виключила кваліфікуючу ознаку проникнення у сховище, злочинні дії
засудженого перекваліфікувала з частини третьої статті 185 Кримінального кодексу
України на частину першу статті 185 Кримінального кодексу України, постановила
вважати його засудженим за цим законом на два роки позбавлення волі, на підставі статті
70 Кримінального кодексу України за сукупністю злочинів, передбачених частиною
першою статті 185 і частиною першою статті 309 Кримінального кодексу України,
призначила остаточне покарання – два роки позбавлення волі, на підставі статті 75
Кримінального кодексу України його звільнила від відбування покарання з
випробуванням на два роки іспитового строку та покладено обов’язки, передбачені
пунктами 2, 3, 4 статті 76 Кримінального кодексу України. У решті вирок залишено без
змін.
Свій висновок про відсутність у діях ОСОБА_1 кваліфікуючої ознаки
проникнення у сховище, суд касаційної інстанції мотивував тим, що згідно з частиною
третьою статті 185 Кримінального кодексу України заволодіння чужим майном шляхом
проникнення, зокрема, у сховище чи інше приміщення, передбачає, що винна особа для
реалізації свого корисливого мотиву, долаючи перешкоди або безперешкодно, таємно
безпосередньо вторгається (потрапляє) всередину цього сховища, або ж досягає
задуманого за допомогою різних способів, які дозволяють викрасти майно з приміщення
без входу до нього. На думку колегії суддів, ОСОБА_1, викрадаючи гроші потерпілої, не
вдавався до зазначених дій, а використав платіжну картку, тобто спеціальний платіжний
засіб, за допомогою якого ініціював отримання коштів у готівковій формі в касі банку
через банківський автомат відповідно до договору, укладеного між власником картки та
банком. Унаслідок ініційованої операції банкомат видав належні потерпілій гроші, якими
засуджений фактично без проникнення у банкомат заволодів.
У заяві про перегляд Верховним Судом України ухвали колегії суддів Судової
палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ від 27 вересня 2012 року з підстави неоднакового
застосування одних і тих самих норм кримінального закону щодо подібних суспільно
небезпечних діянь, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень, заступник
Генерального прокурора України посилається на ухвалу колегії суддів Судової палати у
кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
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кримінальних справ від 19 січня 2012 року, якою залишено без змін вирок
Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 11 липня 2011
року та вирок апеляційного суду Донецької області від 30 вересня 2011 року про
засудження ОСОБА_3 за частиною третьою статті 185 Кримінального кодексу України.
Зазначеними судовими рішеннями ОСОБА_3 було визнано винуватим у тому, що
він 8 січня 2011 року шляхом вільного доступу проник до кімнати ОСОБА_4 по вул.
ІНФОРМАЦІЯ_3, звідки таємно викрав банківську платіжну картку, використовуючи яку
як ключ доступу до банківського рахунку, шляхом проведення транзакції через термінал
банкомату «Першого українського міжнародного банку» проник у сховище грошових
коштів і заволодів 350 гривнями, що належали ОСОБА_4.
Прокурор вважає, що у наведених справах має місце неоднакове застосування
судом касаційної інстанції одних і тих самих норм кримінального закону щодо подібних
суспільно небезпечних діянь, оскільки ОСОБА_1 і ОСОБА_3 було пред’явлено однакове
обвинувачення у тому, що вони проникли до сховищ грошових коштів – банкоматів, з
яких таємно викрали гроші потерпілих. В обох випадках одержання готівки стало
можливим завдяки використанню засудженими раніше викрадених за подібних обставин у
потерпілих банківських карток як електронних засобів доступу до сховищ. Разом із тим,
прокурор зазначає, що у справі стосовно ОСОБА_3 суд касаційної інстанції погодився з
висновками судів першої та апеляційної інстанцій про те, що сукупність зібраних доказів
повністю доводить його винуватість у таємному викраденні чужого майна, поєднаному з
проникненням у сховище, а у справі стосовно ОСОБА_1 суд касаційної інстанції дійшов
протилежного висновку, зазначивши, що засуджений вчинив аналогічний злочин без
проникнення у сховище. На думку прокурора, у справі щодо ОСОБА_1 суд неправильно
застосував кримінальний закон, безпідставно виключивши кваліфікуючу ознаку
проникнення у сховище. Просить скасувати ухвалу колегії суддів Судової палати у
кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ від 27 вересня 2012 року, а справу щодо ОСОБА_1 направити на
новий касаційний розгляд.
Судова палата у кримінальних справах Верховного Суду України заслухала
суддю-доповідача, пояснення прокурора про задоволення заяви, перевірила матеріали
кримінальної справи та матеріали, додані до заяви, обговорила доводи, наведені у заяві, і
встановила таке.
Згідно зі статтею 400-11 Кримінально-процесуального кодексу України
Верховний Суд України переглядає судові рішення у кримінальних справах виключно з
підстав і в порядку, встановлених цим Кодексом.
Статтею 400-12 Кримінально-процесуального кодексу України передбачено
підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. Відповідно до пункту
1 частини першої цієї статті однією з підстав для перегляду судових рішень Верховним
Судом України є неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих
норм кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь, що потягло
ухвалення різних за змістом судових рішень.
Виходячи із фактичного змісту наданих для порівняння судових рішень,
суспільно небезпечне діяння, інкриміноване ОСОБА_1, за характером дії, мотивом,
механізмом злочинної поведінки, обраним способом та об’єктом посягання є подібним до
суспільно небезпечного діяння, щодо якого ухвалено порівнюване рішення.
Подібність суспільно небезпечних діянь за обсягом і змістом, як правило, повинна
орієнтувати на однакове застосування однієї й тієї самої норми закону про кримінальну
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відповідальність щодо таких діянь та запобігати ухваленню різних за правовими
наслідками судових рішень. У цьому сенсі подібність суспільно небезпечних діянь, які
отримали неоднакову кримінально-правову оцінку в правозастосуванні, може бути
підставою для перегляду справи Верховним Судом України. Але, як убачається зі змісту
частини другої статті 400-22 Кримінально-процесуального кодексу України, слід мати на
увазі, що така подібність не може бути вагомою підставою для визнання оспореного
рішення незаконним лише тому, що у порівнюваному чи порівнюваних судових рішеннях
одна й та сама норма закону про кримінальну відповідальність застосована інакше.
Правильність застосування норми закону про кримінальну відповідальність
(кваліфікація злочину) полягає у точності (адекватності) розуміння (визначення,
тлумачення) змісту конкретної кримінально-правової норми, дійсності (об’єктивності)
фактичних обставин певного суспільно небезпечного діяння та встановленні й визначенні
співвідношення між фактичними ознаками суспільно небезпечного діяння та ознаками
складу злочину, передбаченими кримінально-правовою нормою.
Предметом перегляду зазначеної справи є неоднакова правова оцінка судом
касаційної інстанції крадіжки грошей з банкомату (чи була вона поєднаною з
проникненням) у тому випадку, коли здійснення операції з отримання готівки з банкомату
відбувалося з використанням раніше викраденої банківської платіжної картки та пін-коду
до неї.
Логіко-граматичне тлумачення формулювання (словосполучення) «крадіжка,
поєднана з проникненням у сховище» дає підстави вважати, що під проникненням до
будь-якого приміщення слід розуміти: а) фізичне входження, потрапляння до нього з
метою заволодіння майном, що знаходиться у ньому; б) доступ до майна, що знаходиться
у сховищі, будь-яким способом (без фізичного входження до нього), який дає змогу
заволодіти таким майном, вилучити його із приміщення.
Відповідно до положень постанови Пленуму Верховного Суду України від 6
листопада 2009 року № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності»
під проникненням у житло, інше приміщення чи сховище слід розуміти незаконне,
недозволене, протиправне потрапляння (входження) до них будь-яким способом (із
застосуванням засобів подолання перешкод або без їх використання; шляхом обману; з
використанням підроблених документів тощо або за допомогою інших засобів), який дає
змогу винній особі викрасти майно без входу до житла, іншого приміщення чи сховища.
Залежно від того, які фактичні ознаки складу суспільно небезпечного діяння
будуть установлені, як ці ознаки будуть співвідноситися з ознаками складу злочину, що
містяться у кримінально-правовій нормі, та від того, як вони трактуються й
застосовуються на практиці, можна виділити фізичний та юридичний (психологічний)
критерії розуміння поняття «проникнення». Характерними рисами першого є: а) факт
входження чи потрапляння у сховище; б) спосіб, місце, час та обставини (існуючий режим
доступу до майна, яке там знаходилося), за яких відбулося входження чи потрапляння у
сховище. Характерними рисами другого є: а) незаконність входження у сховище (за
відсутності в особи права перебувати там, де знаходиться майно, на заволодіння яким
спрямовані її дії); б) мета, яку переслідує особа, що вчиняє таке входження, усвідомлення
характеру (перебігу) вчинюваного нею суспільно небезпечного діяння, зокрема й факту
незаконного проникнення (потрапляння чи входження) у сховище, передбачення наслідків
свого діяння.
Факт входження, потрапляння у сховище чи поява у ньому іншим способом у
поєднанні з іншими зовнішніми поведінковими проявами дають можливість визначити
об’єктивну сторону суспільно небезпечного діяння. Із хронології та послідовності цих дій
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можна з’ясувати, зокрема, чи існували і які саме обмеження в доступі до майна, а також
визначити, що, встановлюючи у певний спосіб безперешкодний (вільний) режим доступу
до майна, його власник чи володілець не обмежує в цьому нікого, серед них, по суті, й
особу, яка використовує такий спосіб доступу з умислом заволодіти чужим майном.
Зовнішній прояв діяння розкриває внутрішній (психологічний) процес діяння,
окреслює суб’єктивне ставлення особи до вчинюваних нею дій, які в сукупності з іншими
обставинами визначають кримінально-правовий зміст суспільно небезпечного діяння.
Під поняттям «сховище» слід розуміти певні місця чи ділянки території, відведені
для постійного чи тимчасового зберігання матеріальних цінностей, які обладнані
огорожею чи технічними засобами або забезпечені іншої охороною: пересувні автолавки,
рефрижератори, контейнери, сейфи та інші сховища.
Згідно з пунктом 1.2 Закону України № 2346-ІІІ «Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні» від 5 квітня 2001 року банківський автомат — програмно-технічний
комплекс, призначений для здійснення самообслуговування за операціями одержання
коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання
інформації щодо стану рахунків, а також виконання інших операцій (оплата товарів,
послуг) згідно з функціональними можливостями цього комплексу. Автоматизовані
операції з видачі та прийому готівкових коштів здійснюються як з використанням
платіжних карт, так і без таких. Грошові купюри в банкоматі розміщуються в касетах, що
у спеціальному сейфі. Отже, за загальним визначенням банкомат є сховищем для грошей.
Згідно із Законом України № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» від 7
грудня 2000 року та Положенням про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і
здійснення операцій з їх використанням, затвердженим постановою Правління
Національного банку України від 30 квітня 2010 року № 223, одним із видів доступу до
банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби – пластикові банківські картки, які
емітовані в установленому законодавством порядку та використовуються для ініціювання
переказу коштів з рахунку платника або банку, а також для здійснення інших операцій,
передбачених відповідним договором. Платіжні картки є власністю емітента (банку) і
надаються ним відповідно до умов договору клієнту, в тому числі і фізичній особі –
держателю спеціального платіжного засобу, який на законних підставах використовує
платіжні картки.
Платіжна картка містить обов’язкові реквізити, що дають змогу ідентифікувати
платіжну систему, емітента (банк) та держателя цього спеціального платіжного засобу.
Держатель платіжної картки для забезпечення безпеки здійснення платіжних
операцій з її використанням зобов’язаний використовувати цей спеціальний платіжний
засіб відповідно до вимог законодавства України, правил користування ним та умов
договору, укладеного з емітентом (банком), дотримувати правил безпеки та не допускати
використання цього засобу сторонніми особами, для чого повинен надійно зберігати
спеціальний платіжний засіб, пін-код та інші засоби, що дають змогу користуватися ним, а
у випадку його втрати зобов’язаний негайно повідомити про це емітента (банк), який
повинен негайно зупинити здійснення операцій з використанням цього спеціального
платіжного засобу з внесенням до стоп-списку і його вилучення.
Аналіз зазначених норм чинного законодавства дає підстави для висновку, що
юридична суть викрадення з використанням банківської платіжної картки та пін-коду до
неї полягає у списанні коштів із банківського рахунку, а не в отриманні готівки певним
способом. Картка та пін-код містять інформацію, яка взаємопов’язана з інформацією,
якою володіє банк. Гроші видаються внаслідок обумовленої договором операції з
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рахунком. Розмір суми обмежений або сумою, яка розміщена на банківському рахунку,
або ж лімітом операції за цією карткою.
Отже, всі банківські операції з використанням платіжної картки здійснюються її
держателем, у тому числі особою, яка знайшла (викрала) цю банківську платіжну картку,
на підставі та в межах договору, укладеного між банком-емітентом і клієнтом-держателем
платіжної картки. Вставляючи картку до банкомату та проводячи відповідні операції з
клавіатурою, винна особа безпосередньо отримує доступ не до сейфового відділення
банкомату, а зв’язується з операційною системою банку-емітента, отримує доступ до
рахунку і дає банку вказівку провести певну операцію. Фізичного проникнення до
сховища (сейфу банкомату) не відбувається, як це, наприклад, має місце у випадку зламу
такого банкомату.
На відміну від засобів, що дозволяють винній особі викрадати майно із
приміщення, сховища чи житла без входу до них (гачок, шланг, надресирована тварина),
банківська платіжна картка є засобом доступу до банківського рахунку, що існує в
електронній формі, а не засобом доступу до сховища.
З огляду на ці обставини та їх кримінально-правове значення, суд касаційної
інстанції зробив правильний висновок про відсутність у діях ОСОБА_1 кваліфікуючої
ознаки крадіжки, поєднаної з проникненням у сховище.
У судовому рішенні, на яке зроблено посилання як на підтвердження
неоднакового застосування одних і тих самих норм закону про кримінальну
відповідальність, фактичні обставини суспільно небезпечного діяння, щодо якого
ухвалено це рішення, попри подібність із фактичними обставинами діяння, вчиненого
ОСОБА_1, отримали інакшу, відмінну кримінально-правову оцінку. З’ясування причин та
умов такого застосування норми закону відповідно до вимог пункту 1 частини першої
статті 400-12, частини другої статті 400-22 Кримінально-процесуального кодексу України
перебуває за межами предмета перегляду справи, у зв’язку з чим Верховний Суд України
позбавлений можливості висловити правову позицію щодо цього рішення. При цьому
вважає за необхідне зазначити, що правова оцінка суспільно небезпечного діяння,
наведена у порівнюваному рішенні касаційного суду, не завжди може бути прикладом
правильного застосування норми закону про кримінальну відповідальність.
Керуючись пунктом 15 Розділу ХІ «Перехідні положення» Кримінального
процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року № 4651-VІ, статтями 400-12, 40020, 400-21, 400-23 Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року, Судова
палата у кримінальних справах Верховного Суду України
П О С Т А Н О В И Л А:
відмовити у задоволенні заяви заступника Генерального прокурора України про перегляд
ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
від 27 вересня 2012 року.
Постанова є остаточною і не може бути оскаржена, крім як на підставі,
передбаченій пунктом 2 частини першої статті 400-12 Кримінально-процесуального
кодексу України.
Головуючий А.І. Редька
Судді: Л.Ф. Глос, М.Є. Короткевич, Т.В. Гошовська, О.Т. Кузьменко, М.І. Гриців,
В.Ф. Пивовар, В.В. Заголдний, Б.М. Пошва, Г.В. Канигіна, Т.С. Таран, М.Р. Кліменко,
В.Ф. Школяров, Є.І. Ковтюк
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ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2011 року

м. Київ

Верховний Суд України у складі:
головуючого Пошви Б.М.,
суддів:

Балюка М.І., Берднік І.С., Глоса Л.Ф., Гошовської Т.В., Григор’євої Л.І.,
Гриціва М.І., Ґуля В.С., Гуменюка В.І., Гусака М.Б., Ємця А.А.,
Жайворонок Т.Є., Заголдного В.В., Канигіної Г.В., Кліменко М.Р.,
Ковтюк Є.І., Колесника П.І., Короткевича М.Є., Коротких О.А.,
Косарєва В.І., Кривенди О.В., Кривенка В.В., Кузьменко О.Т., Лященко
Н.П., Маринченка В.Л., Онопенка В.В., Охрімчук Л.І., Панталієнка П.В.,
Патрюка М.В., Пивовара В.Ф., Пилипчука П.П., Прокопенка О.Б.,
Редьки А.І., Романюка Я.М., Сеніна Ю.Л., Скотаря А.М., Таран Т.С.,
Терлецького О.О., Тітова Ю.Г., Шицького В.Ф., Школярова В.Ф., Яреми
А.Г.,

за участю

заступника Генерального прокурора України Ударцова Ю.В.,

розглянувши кримінальну справу щодо ОСОБИ_1 за заявою заступника Генерального
прокурора України про перегляд винесеної в цій справі ухвали колегії суддів Судової
палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ від 23 червня 2011 року,
В С Т А Н О В И В:
Вироком Київського районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки
Крим від 17 січня 2011 року ОСОБУ_1, 4 липня 1981 року народження, уродженця м.
Комунарська Луганської області, раніше не судимого, засуджено за ч. 1 ст. 366
Кримінального кодексу України (далі - КК України) до покарання у виді штрафу в розмірі
850 грн з позбавленням права обіймати посаду лікаря-нарколога строком на 2 роки.
ОСОБУ_1 визнано винуватим і засуджено за те, що він, працюючи лікаремнаркологом КРУ “Наркологічний диспансер”, будучи службовою особою, 7 грудня 2010
року, приблизно о 21 год 30 хв, вчинив службове підроблення, зокрема під час
чергування, оглянувши за направленням працівників ДАІ ОСОБУ_2, 1982 року
народження, яка керувала транспортним засобом, на предмет встановлення перебування її
у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, склав і видав завідомо
неправдивий висновок від ДАТА_1 НОМЕР_1 про те, що у неї ознак алкогольного
сп’яніння не виявлено.
В апеляційному порядку вирок щодо ОСОБИ_1 не переглядався.
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Ухвалою колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі – ВССУ)
від 23 червня 2011 року касаційну скаргу прокурора щодо безпідставного застосування до
ОСОБИ_1 додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посаду лікарянарколога залишено без задоволення, а вирок щодо нього – без зміни.
Ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах ВССУ від 6
жовтня 2011 року кримінальну справу щодо ОСОБИ_1 допущено до провадження
Верховного Суду України за заявою заступника Генерального прокурора України про
перегляд винесеної в цій справі ухвали колегії суддів Судової палати у кримінальних
справах ВССУ від 23 червня 2011 року.
У заяві заступника Генерального прокурора України зазначено, що додаткове
покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю, яке передбачено санкцією ч. 1 ст. 366 КК України, застосовується лише до
останнього, з двох основних видів покарань, яким є обмеження волі.
Санкція ч. 1 ст. 366 КК України, яка була чинною на час вчинення злочину
ОСОБОЮ_1, передбачала покарання у виді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Граматичне (філологічне) тлумачення санкції зазначеної статті є підставою для
висновку, що за допомогою розділового сполучника “або” перераховуються однорідні
рівноправні види покарань, обрати з яких необхідно лише одне залежно від тяжкості
злочину. Тому, на думку прокурора, у даному тлумаченні можливо лише два варіанти
застосування покарання: або штраф, або обмеження волі з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю.
У заяві також указано, що підставою для перегляду ухвали колегії суддів Судової
палати у кримінальних справах ВССУ від 23 червня 2011 року щодо ОСОБИ_1 є
неоднакове застосування судом касаційної інстанції основного покарання у виді штрафу,
внаслідок чого було ухвалено різні за змістом судові рішення щодо подібних суспільно
небезпечних діянь.
В обґрунтування заяви надано копію ухвали колегії суддів Судової палати у
кримінальних справах Верховного Суду України від 31 березня 2011 року щодо
ОСОБИ_3, засудженого вироком Нововолинського міського суду Волинської області від
15 квітня 2010 року за ч. 1 ст. 366 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 850
грн з позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах та організаціях
незалежно від форм власності, пов’язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та
адміністративно-господарських функцій, строком на 1 рік; за ч. 2 ст. 364 КК України його
виправдано за відсутністю складу злочину; за ч. 5 ст. 191 КК України – у зв’язку з
недоведеністю вини у вчиненні злочину.
Цією ухвалою суд касаційної інстанції змінив вирок місцевого суду та виключив
рішення суду про призначення засудженому додаткового покарання у виді позбавленням
права обіймати посади на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм
власності, пов’язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративногосподарських функцій, строком на 1 рік.
З цих підстав заступник Генерального прокурора України просить ухвалу колегії
суддів Судової палати у кримінальних справах ВССУ від 23 червня 2011 року щодо
ОСОБИ_1 скасувати, а справу направити на новий касаційний розгляд до суду касаційної
інстанції.
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Заслухавши доповідь судді-доповідача, заступника Генерального прокурора
України, який підтримав доводи заяви про перегляд винесеної в справі щодо ОСОБИ_1
ухвали колегії суддів Судової палати у кримінальних справах ВССУ від 23 червня 2011
року, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи заяви, Верховний Суд
України вважає, що заява підлягає задоволенню.
Санкцією ч. 1 ст. 366 КК України, яка була чинною на час вчинення злочину
ОСОБОЮ_1, і до її зміни згідно із Законом України від 7 квітня 2011 року “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні
правопорушення” (Закон – N 3207-VI), який набрав чинності з 1 липня 2011 року, було
передбачено покарання у виді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Граматичне (філологічне) тлумачення санкції зазначеної статті, полягає у
з’ясуванні дійсного змісту юридичної норми шляхом етимологічного, семантичного,
лексичного та синтаксичного аналізу її тексту за рахунок з’ясування значення і змісту тих
слів, термінів, понять, які застосовуються в тексті закону, а також тих знаків пунктуації,
які в ньому використовуються, і дає підстави для висновку, що за допомогою розділового
сполучника “або” перераховуються однорідні рівноправні види покарань, з яких суд,
призначаючи покарання, має обрати лише одне залежно від тяжкості злочину: або штраф,
або обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю.
Як встановлено судами, ОСОБА_3 і ОСОБА_1 вчинили службове підроблення, за
яке їм було призначено основне покарання у виді штрафу.
Касаційний суд при розгляді справи щодо ОСОБИ_3 дійшов висновку, що до
цього засудженого додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади
на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, пов’язані із
здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій,
строком на 1 рік було застосовано всупереч вимогам ч. 1 ст. 366 КК України.
Щодо ОСОБИ_1 касаційним судом було прийнято протилежне рішення – суд
визнав, що позбавлення права обіймати посаду лікаря-нарколога строком на 2 роки до
цього засудженого застосовано правильно.
Таким чином, суд касаційної інстанції в різних справах неоднаково застосував
кримінальний закон, у результаті чого було ухвалено різні за змістом судові рішення щодо
подібних суспільно небезпечних діянь. Це сталося внаслідок неоднакового розуміння
колегіями суддів питання щодо правильності призначення покарання за санкцією статті, в
якій за допомогою розділового сполучника “або” перераховуються однорідні рівноправні
види покарань, а саме ч. 1 статті 366 КК України до зміни її згідно із Законом України від
7 квітня 2011 року.
Суд мав право призначити ОСОБІ_1 додаткове покарання, передбачене санкцією
ч. 1 ст. 366 КК України на підставі ч. 2 ст. 55 КК України, однак посилання на цю норму
Загальної частини КК України у постановленому вироку відсутнє.
Верховний Суд України, з огляду на зазначене вважає, що касаційним судом
правильно було вирішено справу щодо ОСОБИ_3.
Таким чином, касаційний суд, визнавши, що додаткове покарання у виді
позбавлення права обіймати посаду лікаря-нарколога строком на 2 роки до засудженого
ОСОБИ_1 застосовано правильно, ухвалив помилкове рішення. Крім того, при
застосуванні норм кримінального закону з однорідними рівноправними видами покарань,
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суд, відповідно до положень ст. 62 Конституції України, мав тлумачити сумнів щодо
можливості призначення додаткового покарання на користь особи засудженого.
У зв’язку з цим ухвалу колегії суддів Судової палати у кримінальних справах
ВССУ від 23 червня 2011 року щодо ОСОБИ_1 на підставі п. 1 ч. 1 статті 40012 КПК
України належить скасувати, а справу направити на новий касаційний розгляд.
Новий касаційний розгляд справи належить здійснити відповідно до чинного
законодавства.
На підставі викладеного, керуючись статтями 40020, 40021, 40022 КПК України,
Верховний Суд України
П О С Т А Н О В И В:
Заяву заступника Генерального прокурора України задовольнити.
Ухвалу колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 23 червня
2011 року у кримінальній справі щодо ОСОБИ_1 скасувати, справу направити на новий
касаційний розгляд до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ.
Постанова є остаточною і не може бути оскарженою, крім як на підставі,
передбаченій пунктом другим частини першої статті 40012 КПК України.
Головуючий Б.М. Пошва
Судді:
М.І. Балюк

П.І.Колесник

В.І. Косарєв

І.С. Берднік

Я.М. Романюк

В.В. Онопенко

Л.Ф. Глос

Ю.Л. Сенін

Л.І. Охрімчук

Т.В. Гошовська

А.М. Скотарь

П.В. Панталієнко

Л.І. Григор’єва

Є.І. Ковтюк

М.В. Патрюк

М.І. Гриців

М.Є. Короткевич

В.Ф. Пивовар

В.С. Ґуль

О.А. Коротких

П.П. Пилипчук

В.І. Гуменюк

В.І. Косарєв

О.Б. Прокопенко

М.Б. Гусак

О.В. Кривенда

А.І. Редька

А.А. Ємець

В.В. Кривенко

О.О. Терлецький

Т.Є. Жайворонок

О.Т. Кузьменко

Ю.Г. Тітов

В.В. Заголдний

Н.П. Лященко

І.Б. Шицький

Г.В. Канигіна

В.Л. Маринченко

Т.С. Таран

М.Р. Кліменко

М.Є. Короткевич

В.Ф. Школяров

Є.І. Ковтюк

О.А. Коротких

А.Г. Ярема
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ЧАСТИНА 6.
ОЦІНКА НАВЧАННЯ.
Вступ.
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6.1. Оціночна форма

254

Вступ.

Оцінювання навчальної програми для суддів дуже важливе для учасників,
викладачів та організаторів. Під час заповнення оціночних форм учасники продовжують
бути залученими до навчального процесу. При цьому вони можуть висловити свої думки
щодо курсу. Заповнюючи оціночну форму, учасники аналізують кожен елемент курсу, що
сприяє закріпленню набутих ними знань. Що стосується викладачів, оцінки є для них
засобом зворотного зв’язку щодо того, які саме навчальні роботи виявилися найбільш
ефективними з точки зору сприяння досягненню цілей програми. Результати оцінювання
можуть допомогти викладачам ще більше підняти рівень їхньої викладацької
майстерності. Насамкінець, організатори використовують результати оцінювання для
того, щоби визначити ефективність програми і внести до неї необхідні зміни в
майбутньому.
Ефективна оціночна форма може містити багато різних питань. Організатори
повинні включити до неї питання щодо кожного моменту, стосовно якого вони хочуть
мати зворотний зв’язок від учасників. В області навчання суддів багато оціночних форм
містять розділи, де питається про таке:

Чи досягнуто цілей програми;
Цінність змістовної частини занять;
Якість матеріалів кожного окремого заняття;
Ефективність кожного викладача;
Загальна цінність курсу; і
Якість приміщень та харчування.
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ОЦІНОЧНА ФОРМА
„НАПИСАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ”
[дата програми]
Ваші погляди на програму, в якій Ви брали участь, допоможуть нам зробити
майбутні програми кращими. Будь ласка, уважно прочитайте кожне з питань, що
містяться
у
формі.
Ваші
відповіді
залишаться
конфіденційними
і
використовуватимуться лише для академічних цілей.
1. Оцініть перелічені нижче цілі курсу. Будь ласка, дайте оцінку тому, наскільки
успішною виявилася програма з точки зору досягнення вказаних цілей. (Окремі оцінки
змістовної частини, матеріалів, викладачів, приміщень та харчування дасте нижче в цій
формі.)
В результаті опанування цієї програми учасники
зможуть:











вмітиме бачити і враховувати загальні та
індивідуальні потреби і очікування
ключових адресатів судового рішення;
розвине навички щодо аналізу текстів
судових рішень під кутом зору критеріїв
якості;
вмітиме
правильно
формулювати
питання, на які має дати відповідь судове
рішення;
вмітиме правильно структурувати судове
рішення;
вмітиме виявляти і виправляти типові
стилістичні і мовні помилки у проекті
рішення;
удосконалить навички пошуку джерел
інформації та їх оцінки;
вмітиме правильно та повно викладати
позиції сторін у справі, а також факти і
обставини, встановлені судом на підставі
доказів;
вмітиме мотивувати судове рішення
шляхом застосування різних методів
тлумачення юридичних норм;
вмітиме аналізувати, оцінювати
аргументи сторін, а також логічно
будувати свої аргументи.

Коментарі:
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Низька

Висока

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]
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2. Оцініть змістовну частину та матеріал кожного окремого заняття. Будь ласка, дайте
оцінку доречності змістовної частини та якості матеріалів, використаних під час або після
заняття.
Заняття

Низька

Висока

Привітання та загальний огляд
Змістовна частина

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

Матеріали

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

Змістовна частина

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

Матеріали

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

Змістовна частина

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

Матеріали

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

Змістовна частина

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

Матеріали

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

Змістовна частина

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

Матеріали

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

Змістовна частина

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

Матеріали

[1] [2]

[3]

[5] [6] [7]

Мета навчальної програми
„Написання судових рішень”

Адресати судового рішення

Критерії якісного судового рішення

Структура судового рішення

Мова та стиль судового рішення

[4]

Підготовка до написання судового рішення
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Змістовна частина

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

Матеріали

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

Змістовна частина

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

Матеріали

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

Змістовна частина

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

Матеріали

[1] [2]

[3]

[5] [6] [7]

Написання судового рішення. Вступна і
описова частини.
Змістовна частина
Матеріали

Написання судового рішення. Мотивувальна
частина.

Написання судового рішення. Резолютивна
частина.
Змістовна частина
Матеріали

Висновки

[4]

Коментарі:

3. Оцініть кожного викладача. Будь ласка, дайте оцінку кожному викладачеві з точки
зору його навчальних методів та ефективності.
[Ім’я викладача]

Низька
[1] [2]

Коментарі:
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Висока
[3] [4]

[5] [6] [7]
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[Ім’я викладача]

Низька
[1] [2]

Висока
[3] [4]

[5] [6] [7]

Коментарі:

[Ім’я викладача]

Низька
[1] [2]

Висока
[3] [4]

[5] [6] [7]

Коментарі:

4. Оцініть загальну цінність програми

Низька
[1] [2]

Висока
[3] [4]

[5] [6] [7]

Коментарі:

5. Оцініть якість приміщень та харчування

Низька

Висока

Приміщення

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

Харчування

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6] [7]

Коментарі:

6. Будь ласка, надайте свої рекомендації щодо покращення цього курсу у
майбутньому.

253

