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андрей костин,
адвокат, заместитель председателя  
Совета адвокатов Одесской области,  

редактор Вестника

ПОд зВУки АПлОдиСмеНтОВ!

«заберите свои подарки обратно, лучше построй‑
те в  Одессе школу для  одаренных детей!» —  так 
ответил Петр Соломонович Столярский Сталину, 
когда тот поинтересовался, доволен ли Столярский 
врученным ему орденом. Слава Богу, что в  итоге 
школу таки построили и она дала миру Давида Ой‑
страха и  леонида Когана, а  также десятки и  сотни 
других музыкальных гениев, которые прославили 
наш родной город и знаменитую школу. Кстати, сам 
Столярский при жизни называл ее в шутку «школа 
имени мене». Мы очень любим эту «кузницу гениев» 
и первое фото нового состава Совета адвокатов Одес‑
ской области мы сделали как раз на фоне портрета 
Петра Соломоновича. Эта уникальная в  Украине 
музыкальная школа‑интернат для одаренных детей 
принимала учредительную конференцию адвока‑
тов 2012 года, все наши ежегодные конференции 
и  отчетно‑выборную конференцию 2017 года, ко‑
торая стремительно прошла 23 сентября под звуки 
аплодисментов. Три недели подготовки и  два часа 
работы. Это мастер‑класс от  одесской адвокатуры. 

Умение услышать друг друга и найти общее решение 
еще до входа в зал. Сохранять традиции и двигать‑
ся вперед вместе с  молодыми коллегами, которые 
за последние годы продемонстрировали желание 
и умение работать на благо адвокатуры и разделяют 
наши принципы. Очень символично, что на конфе‑
ренции мы поздравляли с 80‑летием (!) председателя 
мандатной комиссии конференции Бориса ильи‑
ча Григоржевского, как правильно отметил иосиф 
львович Бронз, настоящего «земского» адвоката 
из г. Подольска (Котовска) Одесской области, а уже 
на  следующий день отмечал свой день рождения 
один из  молодых лидеров одесской адвокатуры —  
новый член Совета адвокатов Одесской области 
александр александрович Козлов, которому испол‑
нилось 37 лет. Это переплетение молодости и опы‑
та, традиций и  развития —  залог успеха одесской  
адвокатуры!

Хочу поздравить всех избранных адвокатов и по‑
желать им успешной каденции на  благо Одесской 
адвокатуры!
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и. Л. Бронз,
председатель Совета адвокатов  

Одесской области

ПятилеткА ПРОшлА.  
ПятилеткА НАчиНАетСя

Как быстро летит время… Кажется, совсем не‑
давно, 6 октября 2012  г., мы проводили учреди‑
тельную конференцию по созданию новых органов 
адвокатского самоуправления, с  приобретением 
и  потерями, которые принесло нам время и  закон 
«Об адвокатуре…»

наконец‑то мы стали единой организацией адво‑
катов, что является положительным и что покончило 
с разбродом и шатанием в адвокатском сообществе, 
когда не было единого центра, который представ‑
лял бы адвокатуру Украины и  мог бы направлять 
адвокатуру страны по единому и правильному пути.

Вместе с  тем действующий закон вопросы ад‑
вокатского самоуправления практически не решил 
и  адвокатов лишили возможности самостоятельно 
проводить свои собрания, без принятия специального 
решения Советом адвокатов Украины, установления 
квоты, порядка и регламента их проведения.

В период подготовки нового закона об адвокатуре, 
принятие которого ожидается в  ближайшее время, 
Совет адвокатов Одесской области своими выступле‑
ниями в различных юридических изданиях подвергал 
критике отдельные положения действующего закона 
и настаивал на возрождении в адвокатуре Украины 
подлинного адвокатского самоуправления.

Боюсь сглазить сложившуюся ситуацию, но кажет‑
ся, что нас услышали —  и в проекте опубликованного 
проекта закона предложенные нами изменения, хотя 
и частично, были учтены.

а  что же нами сделано в  прошедшую пятилет‑
ку? Чего удалось добиться и  какие проблемы нам 
предстоит решить?

С  уверенностью могу сказать, что одесские ад‑
вокаты, каждый на своем месте, активно работали 
над тем, чтобы надлежащим образом организовать 
свою работу.

Одно из  главных наших достижений —  это со‑
здание достойных, и я бы сказал, даже комфортных 
условий для работы Совета адвокатов и КДКа в новых 
благоустроенных помещениях, принадлежащих нам 
на праве собственности

Кроме того, наличие благоустроенных поме‑
щений дает возможность созданным Советом ад‑
вокатов Одесской области комитетам (по защите 
профессиональных прав адвокатов, по  уголовно‑
му праву и  процессу, по  гражданскому и  семей‑
ному праву, по  защите социальных прав адвока‑
тов, спорту и  туризму, по  хозяйственному праву, 
по  защите интеллектуальной собственности) про‑
водить заседания этих комитетов в  надлежащих  
условиях.

Приобретение помещений позволило создать 
хорошие условия для  учебы адвокатов, проведе‑
ния различных семинаров и  конференций, коли‑
чество которых в  Одесском регионе гораздо выше, 
чем в  других регионах страны, причем без ка‑
кой‑либо оплаты (с 2013 по  2017  гг. их проведено  
более 100).

К сожалению, объем мероприятий по повышению 
профессионального уровня будет уменьшен, чему 
способствует принятое Советом адвокатов Украины 
решение № 194 от  22.09.2017  г., которым преду‑
смотрено для  проведения мероприятий по  учебе 
адвокатов подача заявлений об аккредитации меро‑
приятий, их сертификации, с установлением оплаты 
за проведение таких мероприятий в сумме 3 (трех) 
минимальных заработных плат.

естественно, что принятое решение ограничит 
наши возможности по проведению учебы адвокатов 
и повышения их профессионального мастерства, да 
и адвокаты, полагаю, не с восторгом примут такое 
решение.
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на  протяжении длительного времени в  Совете 
адвокатов работает консультационный пункт, где 
каждый адвокат, у  которого возникли проблемы 
с определением правовой позиции по делу, вопросам 
взаимоотношений с адвокатами, судьями, прокуро‑
рами, клиентами, может получить соответствующее 
разъяснение, которое убережет адвоката от возмож‑
ных негативных последствий.

Как и  ранее, Совет адвокатов уделяет должное 
внимание издательской деятельности. ежекварталь‑
но выходит «Вестник Одесской адвокатуры», осве‑
щающий деятельность Совета, КДКа, адвокатскую 
и судебную практику, историю адвокатуры, изданы 
методические рекомендации по  вопросам уголов‑
ного права и  процесса за период 1960—2015  гг., 
новейшая история адвокатуры, об участии адвоката 

в подготовительном судебном заседании, о присяж‑
ной адвокатуре Одессы.

руководители Совета адвокатов и рядовые адвока‑
ты постоянно выступают по телевидению, публикуют 
в  прессе статьи по  проблемным вопросам адвокат‑
ской деятельности, активно участвуют в подготовке 
нового закона об адвокатуре.

Прошедшее пятилетие продемонстрировало 
наши возможности по  надлежащей организации 
работы адвокатуры, ее структурных подразделе‑
ний, повышению профессионального мастерства 
адвокатов, их активному участию в  общественной 
жизни адвокатского сообщества Одесского региона, 
что было подтверждено отчетно‑выборной Конфе‑
ренцией адвокатов Одесской области, прошедшей 
23 сентября 2017 г.

СПиСОк ОСІб,  
якІ ОтРимАли СВІдОцтВА АдВОкАтІВ УкРАїНи 

У III кв. 2017 року

 1. албул Тамара Валентинівна
 2. афанасьєв Сергій Олександрович
 3. Балдинюк Світлана Віталіївна
 4. Богуцька людмила Павлівна
 5. Варикаша Оксана Миколаївна
 6. Гудзь Оксана Олександрівна
 7. Дирдін Олександр Дмитрович
 8. Дорохова Юлія Вікторівна
 9. завальнюк Володимир Васильович
10. Качмаз Галина Сергіївна
11. Клєва ахмед ахмедович
12. Козак алла Вікторівна
13. Козак роман Дмитрович
14. Кузнецов Кирило Сергійович
15. литовчук Ганна Петрівна
16. лісецька наталя В’ячеславівна
17. Пироговський Володимир Терентійович
18. рабашапка Олексій Васильович
19. розовайкін Микола леонідович
20. Світлицька Світлана Михайлівна
21. Семенова Катерина Олегівна
22. Сироватка Сергій анатолійович
23. Скворцов Микола Олександрович

24. Спіженко Олександр Борисович
25. Станєв Микола Іванович
26. Хімчак Денис Юрійович
27. Шевченко Тетяна Юріївна
28. Шилко анна Василівна
29. Шмарков Олександр анатолійович
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наші привітання

до 80‑річчя від дня народження 
адвоката  

бориса Ілліча ГРиГОРжеВСькОГО

У свій 80‑ий день на‑
родження наш дорогий 
колега перебував в Одесі, 
беручи активну участь як 
обраний делегат у роботі 

звітно‑виборної конференції ради адвокатів Одеської 
області, яка проходила 23 вересня 2017 року.

Понад 30 років зі своїх 60 літ трудового стажу Бо‑
рис Ілліч віддав адвокатурі, справі свого життя. нині 
він продовжує трудитися в адвокатському об’єднанні 
«захист+» міста Подільська, відстоюючи справедли‑
вість і законність.

Мандрівник, моряк (випускник морехідного 
училища), фаховий правник із вищою юридичною 
освітою, людина допитлива й активна, хороший 
сім’янин, відповідальний батько і люблячий дідусь. 

Борис Ілліч пишається своєю донькою, онуком‑
медиком, який нині виконує місію по лінії Червоного 
Хреста в африці, тане душею за правнучком романом.

Маючи досить поважний вік, Борис Ілліч не втра‑
чає молодечого запалу, великої цікавості до життя. 
Багато читає, цікавиться політикою, діяльністю ради 
адвокатів Одеської області.

завжди привітний, доброзичливий і справедли‑
вий, за роки сумлінної праці ювіляр здобув велику 
повагу від своїх земляків, виховав немало здібних  
адвокатів.

Міцного здоров’я  Вам, шановний наш ювіляре, 
радості від життя і спокою для душі ще на довгі‑
предовгі роки!

Ваші колеги-адвокати

Юрія Григоренка визнано кращим молодим 
адвокатом України

29 вересня 2017 року 
в  Міністерстві юстиції 
України відбулося урочи‑
сте оголошення перемож‑
ців Всеукраїнського що‑
річного конкурсу серед 
молодих юристів на  кра‑
ще професійне досягнен‑
ня «МОлОДиЙ ПраВниК 
рОКУ» за підсумками 
2016 року.

До  участі у  конкурсі 
було подано понад 600 
заявок з усієї України.

У номінації «Молодий 
адвокат» експертною комісією переможцем було ви‑
значено молодого одеського адвоката, члена Комітету 
захисту професійних прав адвокатів та реалізації 

гарантій адвокатської діяльності ради адвокатів 
Одеської області Григоренка Юрія.

Щиро вітаємо колегу!
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Серед нагороджених Почесними грамотами 
облдержадміністрації до дня юриста 

України — адвокати Одещини

заступник голови ОДа Світлана Шаталова разом 
із колегами привітала юристів з професійним святом.

Урочиста церемонія нагородження відбулася 
у п’ятницю, 6 жовтня. Почесні грамоти за підписом 

голови облдержадміністрації Максима Степанова 
отримали більше тридцяти правників Одещини. Се‑
ред них — викладачі одеських Внз, нагороджені «за 
вагомий внесок у розвиток юридичної науки та освіти, 
підготовку висококваліфікованих фахівців», а також 
провідні нотаріуси, адвокати, працівники судочинства.

«Ваша місія — задавати темп і якість змінам, 
на  які чекає вся Україна. Переконана, що всі свої 
знання, досвід, натхнення ви й надалі будете ви‑
користовувати для  самовідданої праці на  ниві на‑
лежного виконання законів України. нехай ваші 
зусилля будуть винагороджені повагою і довірою 
людей, а  такі людські чесноти, як справедливість і 
чесність, ніколи не полишають вас», —  звернулася 
до юристів заступник голови ОДа Світлана Шаталова.

Вiта мо ювiлярiв! Миру, щастя, 
мiцного здоров’я i довгих щасливих лiт!

3 ‑ й  к В А Р т А л  2 0 1 7

с 30‑летием

Варивода Олег николаевич
Сухецкая Светлана Михайловна
Сергеев Даниил Сергеевич
Прощенко екатерина Павловна
Гниздовская анна Михайловна

с 40‑летием

Мхитарян александр Сергеевич
Шиенков Ярослав евгеньевич
Кравцов Денис Владимирович
захарчук Павел Георгиевич
Демченко Виталий Витальевич
Мелащенко Дмитрий Сергеевич
Жолобчук алексей леонидович
ефремова ирина Валерьевна

с 50‑летием

Степанова Юлия Викторовна

Финкель Вадим николаевич
Колдорарь Дмитрий Степанович
Дедю Олег александрович
Волошина Светлана Вадимовна
Шевкун Олег Викторович
робулец анатолий андреевич
Приймак николай иванович

с 60‑летием

лобова лидия Михайловна
Ковыркина ирина игоревна
Долгошенко Вячеслав Сергеевич
Федорченко андрей николаевич

с 70‑летием

Середа надежда александровна

с 80‑летием

Григоржевский Борис ильич
Бойков александр николаевич
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В дУСІ кОРПОРАтиВНОї єдНОСтІ 
тА ВІдПОВІдАльНОСтІ (23 вересня 2017 року 

пройшла звітно‑виборна конференція адвокатів 
Одеської області)

Із 168 обраних на  конференцію делегатів при‑
було 133.

Один із найдосвідченіших юристів держави, го‑
лова Одеської обласної організації Спілки юристів 
України Віталій Сєрафімов вручив голові ради ад‑
вокатів Одеської області Йосипу Бронзу відзнаку 
Спілки юристів України «Видатний юрист України».

Вітальними оплесками зустріли делегати конфе‑
ренції Бориса Григоржевського, обраного зборами 
головою мандатної комісії, адже саме в цей день він 
відзначав 80‑річчя від дня народження.

Колеги відзначили високий професіоналізм ювіля‑
ра, його багаторічну відданість обраній справі, високі 
моральні якості справжнього «земського адвоката» 
із міста Подольська Одеської області, як сказав про 
нього Йосип Бронз.

Оплески пролунали і на  адресу самого Йосипа 
Бронза, який 20 червня 2017 року відзначив 50‑річчя 
від початку своєї адвокатської діяльності.

Після схвалення порядку денного конференції та 
обрання мандатної і лічильної комісій зі змістовною 
звітною доповіддю про проведену впродовж останніх 
п’яти років роботу перед делегатами виступив голова 
ради Йосип Бронз.

за час, який минув, сказав керівник, було проведе‑
но 60 засідань ради, 9 конференцій; адвокати області 
взяли активну участь у 8 з’їздах адвокатів України; 
було організовано і проведено майже 150 заходів із 
підвищення кваліфікації адвокатів (тільки минулого 
року —  38!), у  тому числі й з великою кількістю 
учасників тільки в одному заході —  понад 750!

— знання, —  наголосив Йосип львович, —  це 
найвагоміший капітал адвоката, який постійно зрос‑
тає, гарантія його фахової затребуваності, неодмінна 
складова досвіду та авторитету серед людей. І до‑
мінуюча більшість наших колег прагнуть здобувати 
нові знання, а  не лише приходять за отриманням 
сертифікатів. Освітня робота триватиме. нині ви‑
вчається громадська думка на  предмет того, які 
знання потрібні нашим спеціалістам.

за підзвітний період, йшлося у доповіді, придбано 
за кошти ради приміщення на Жуковського, 14, де 
сьогодні завершуються ремонтно‑реставраційні робо‑
ти. У світлих просторих кабінетах і залах, оснащених 
сучасною комп’ютерною технікою, засобами зв’язку 
вже працюють спеціалісти ради. Двері на Жуковсько‑
го, 14 відчинені для  кожного адвоката. зібрано со‑
лідний бібліотечний фонд, збережено великий архів.

Щоб придбати недешеві власні площі в  історич‑
ному центрі Одеси, довелося довгі роки продумано 
витрачати кожну гривню, часто —  заощаджувати, 
економити.

Йосип Бронз відзначив високу фахову діяльність 
працівників канцелярії та бухгалтерії ради адвокатів, 
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які успішно й відповідально ведуть поточну адміні‑
стративну та господарську роботу.

лідер адвокатського співтовариства Одеської об‑
ласті також подякував за плідну діяльність наших 
представників у  вищих органах адвокатського са‑
моврядування, які проявляли принциповість у  від‑
стоюванні інтересів адвокатів Одещини.

Окрема увага звітної доповіді була приділена 
діяльності комітетів раОО.

Практично всі комітети, сказав доповідач, за 
підзвітний період працювали надзвичайно плідно, 
ведучи важливі ділянки роботи, цікавими заходами 
згуртовуючи довкруж себе адвокатів.

Були відзначені Комітет захисту професійних 
прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської 
діяльності (голова Олександр Козлов); Комітет із 
питань культури, туризму, спорту та соціальної під‑
тримки адвокатів (голова Світлана адабаш); Комітет 
із цивільного та сімейного права (голова Володимир 
зубар), інші комітети.

У  своїй звітній доповіді голова ради адвокатів 
Одеської області згадав про підготовку і видрук кор‑
поративного видання «Вісник одеської адвокатури», 
серед активних авторів якого —  як молоді, так і 
маститі адвокати.

за останні роки підготовлено і видрукувано ва‑
гомі труди, серед яких: «Практика Верховного Суду 
України», «новітня історія адвокатури України» тощо.

адвокати області часто виступають у зМІ, надають 
безоплатну правову допомогу населенню області. на‑
ших адвокатів запрошують до участі в авторитетних 
міжнародних конференціях і форумах, залучають 
до  підготовки важливих правових документів дер‑
жавної ваги…

Та найголовнішими досягненнями спільної роботи 
Йосип львович назвав те, що збережено порядок і 

стабільність у  співтоваристві, зберігаються славні 
традиції і є постійний рух вперед. Він закликав не 
підривати єдності, якої вдалося досягти і завдячуючи 
якій адвокатура Одеської області сьогодні є авто‑
ритетним лідером у державі.

зі звітом про проведену роботу перед учасни‑
ками конференції вступили голова КДКа наталія 
рудницька, голова ревізійної комісії раОО Валентина 
азаркіна, інші колеги.

Всі п’ять звітів були схвалені учасниками кон‑
ференції.

У ході відкритого голосування Йосипу львовичу 
Бронзу одноголосно було доручено очолювати раду 
адвокатів Одеської області на наступну каденцію.

До складу ради адвокатів Одеської області деле‑
гати звітно‑виборної конференції обрали 20 адвока‑
тів (двоє були обрані минулого року, таким чином, 
до складу раОО нині входить 22 особи), авторитетних 
колег, беззаперечних лідерів адвокатського співто‑
вариства області, серед яких —  чимало молодих 
адвокатів, які заявили про себе високим рівнем про‑
фесіоналізму, активною життєвою позицією, участю 
в діяльності співтовариства.

Учасники звітно‑виборної конференції обрали 
членів КДКа, і цього разу доручивши очолювати 
комісію наталії рудницькій.

До  складу кваліфікаційної та дисциплінарної 
палат обрали 18 адвокатів (відповідно 7 та 11). 
До  складу кваліфікаційної палати дообрали двох 
членів (Т. О. Кондоні та М. М. Стоянова), одного 
(О. І. Слободяника) —  до складу дисциплінарної.

Схвально оцінивши роботу ревізійної комісії, де‑
легати конференції залишили її і надалі працювати 
у тому ж складі на чолі з Валентиною азаркіною.

Також делегати конференції затвердили штатні 
розписи та кошториси ради адвокатів Одеської об‑
ласті та КДКа.
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СклАд ОРГАНІВ АдВОкАтСькОГО 
САмОВРядУВАННя ОдеСькОї ОблАСтІ, 

ОбРАНий НА зВІтНО‑ВибОРНІй кОНфеРеНцІї 
23 ВеРеСНя 2017 РОкУ

Голова Ради адвокатів Одеської області
Йосип Львович Бронз

Голова КДКА
наталія анатоліївна рудницька

Представник РАОО в РАУ
Ольга Олександрівна Головченко

Представник РАОО у Вищій КДКА України
тетяна альбертівна Подольна

Члени Ради адвокатів Одеської області
Костін андрій евгенович
адабаш Світлана аксентіївна
алін Валерій Сергійович
Кіфак Олександр Миколайович
зубар Володимир Михайлович
Соколецька Клавдія Михайлівна
Ярош Іван Іванович
Джабурія Олена Олександрівна
Гончарова Олександра Олексіївна
Гаращенко лариса леонідівна
Чеботаренко Олександр Васильович
Полонський Юрій Моісейович
Козлов Олександр Олександрович
Сокалюк Всеволод Петрович
Кармазіна Катерина Юріївна
Сєргєєв Юрій Володимирович
Семенов Вадим Іванович
Муконін Олександр Вікторович
Саінчин Сергій Олександрович

Тулянцева Валентина Володимирівна
немченко Микола Васильович

Дисциплінарна палата КДКА Одеської області
Тулякова Марина анатоліївна
Бакаянова нана Мезенівна
Жужа Ігор Васильович
Веселов Олександр Вікторович
Маслов Володимир Григорович
Пришляк Тетяна Олексіївна
Іванова Парасковія Василівна
Чудновський Михайло захарович
новицький Віктор Михайлович
Федорченко андрій Миколайович
Слободяник Олексій Ігорович

Кваліфікаційна палата КДКА Одеської області
Додіна Євгенія Євгенівна
Праведна людмила Миколаївна
Потаніна Ольга Геннадіївна
Дришлюк Катерина Володимирівна
Теплякова Олена Дмитрівна
Кондоні Тетяна Олексіївна
Стоянов Микола Михайлович

Ревізійна комісія РАОО
азаркіна Валентина Миколаївна (голова)
андрєєв Володимир Михайлович
Бобир леонід Валентинович
Байрактар Ольга Володимирівна
Батурін Сергій Євгенович
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СтВОРеНО кОмІтет  
з ІНтелектУАльНОї ВлАСНОСтІ  

РАди АдВОкАтІВ ОдеСькОї ОблАСтІ

У  вересні 2017 року рішенням ради адвокатів 
Одеської області було утворено Комітет із інтелек‑
туальної власності.

Поштовхом для його створення стало розширення 
так званої «адвокатської монополії» на  процедури 
позасудового захисту авторського права та суміж‑
них прав у  мережі Інтернет. це сталося відповідно 
до змін, які були внесені у березні 2017 року до за‑
кону України «Про авторське право і суміжні права», 
Кодексу України про адміністративні правопорушен‑
ня та решту інших нормативних актів. Крім того, 
при створенні Комітету рада адвокатів виходила з 
того, що з вересня 2017 року набула чинності Угода 
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським Співтовари‑
ством з атомної енергії і їхніми державами‑членами 
з іншої сторони.

Глава 9 Угоди про асоціацію, присвячена інте‑
лектуальній власності, містить багато положень, які 
ідуть врозріз із відповідним національним законодав‑
ством. за таких обставин, а також враховуючи певну 
специфіку спорів у галузі інтелектуальної власності, 
Комітет призваний надавати адвокатам регіону необ‑
хідну методологічну допомогу у цій галузі.

Комітет планує проводити свої засідання що‑
місячно у формі семінарів і засідань круглих столів. 
Участь у засіданнях Комітету можуть брати адвокати, 
патентні повірені, судові експерти, судді, співробіт‑
ники правоохоронних органів та будь‑хто з інших 
зацікавлених осіб.

Кожне засідання Комітету буде присвячуватись 
окремим проблемам права інтелектуальної власності. 
Так, перше засідання Комітету відбулося 27 жовтня 
2017 року. на  ньому обговорювався новий для  ад‑
вокатів порядок припинення порушень авторського 
права і (або) суміжних прав з використанням мережі 
Інтернет, передбачений ст.  52‑1 закону України 
«Про авторське право і суміжні права», особливості 

фіксації змісту web‑сторінок в  межах експертних 
досліджень, які виконуються в  Одеському нДІСе, 
судові експертизи у галузі інтелектуальної власності, 
які виконуються під час захисту авторських прав 
у мережі Інтернет, діяльність підрозділів кіберполіції 
у цій галузі.

наступне засідання Комітету заплановане на лис‑
топад 2017 року та буде присвячене питанням ре‑
єстрації торговельних марок (знаків для  товарів і 
послуг).

До  складу Комітету обрано адвокатів, спеціалі‑
зація та сфера наукових інтересів яких зосереджена 
в галузі інтелектуальної власності. це, зокрема, ро‑
манадзе луіза Джумберовна —  кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри господарського права і процесу 
національного університету «Одеська юридична 
академія», член правління національної асоціації 
медіаторів України, адвокат‑медіатор німецької ад‑
вокатської академії. У 2008 році л. Д. романадзе за‑
хистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за темою «захист прав 
на торговельні марки у міжнародному приватному 
праві». У 2011 році вона закінчила Туринський універ‑
ситет, Італія (магістр права у сфері інтелектуальної  
власності).

Також до складу Комітету увійшли Федоров ана‑
толій анатолійович (голова) —  кандидат юридичних 
наук, автор монографії «Правова охорона дизайнер‑
ських рішень в Україні», наталя робертівна Шаркова, 
наталія Валеріївна Подберезська та Віктор Семенович 
левіт, які постійно беруть участь у  господарських, 
цивільних та кримінальних справах, пов’язаних із 
захистом прав інтелектуальної власності.

Із Комітетом можна підтримувати зв’язок на його 
сторінці у  мережі Facebook (https://www.facebook.
com/1566257693413047/) або слідкувати за розкла‑
дом його засідань на офіційному сайті ради адвокатів 
Одеської області.
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александр козлов,
адвокат, председатель Комитета защиты 

профессиональных прав адвокатов и реализации 
гарантий адвокатской деятельности Совета 

адвокатов Одесской области

зАщитА ПРАВ АдВОкАтОВ

1. нормативное регулирование 
профессиональных прав адвокатов и гарантий  

адвокатской деятельности

защита профессиональных прав адвокатов и га‑
рантий адвокатской деятельности предусмотрена, 
в частности:

1) европейской конвенцией о защите прав чело‑
века и  основоположных свобод от  04.11.1950 года 
(ратифицированной Украиной 17.07.1997 года, всту‑
пившей в силу для Украины 11.09.1997 года);

2) рекомендацией №R (2000) 21 Комитета Ми‑
нистров Совета европы о свободе профессиональной 
деятельности адвокатов (от 25 октября 2000 года), 
а также:

3) актами Организации Объединенных наций 
(в 1945 году Украина стала одним из государств —  
соучредителей ООн) (в частности Основными 
положениями ООн о  роли адвокатов (приняты 
1 августа 1990 года) (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/995_835);

4) актами Совета адвокатских и правовых сооб‑
ществ европы (ССВе) (основан в  1960 году (нааУ 
стала членом Совета адвокатских и правовых сооб‑
ществ европы (ССВе) 2 декабря 2016 года со статусом 
наблюдателя);

5) актами Международной ассоциации адвокатов 
(IBа) (с октября 2015 года нааУ член Международ‑
ной ассоциации адвокатов (IBа).

Стандарты Совета европы (Украина входит 
в  Совет европы с  9 ноября 1995 года), а  также 
практика европейского суда по  правам человека 
требуют обеспечения на национальном уровне про‑
фессиональной свободы адвокатов, поскольку их 
независимость и профессиональная компетентность 

являются инструментом утверждения и защиты прав 
человека. Предоставленные профессиональные пра‑
ва и  гарантии адвокатов необходимы для  надле‑
жащей защиты прав их клиентов. Независимость 
адвокатуры составляет существенную гарантию 
для осуществления защиты прав человека и является 
необходимым условием для получения качественной 
правовой помощи. Профессиональная свобода ад‑
воката означает отсутствие внешнего воздействия, 
включая ненадлежащее влияние со стороны судьи, 
прокурора или работников судебной системы.

Особенности проведения отдельных следственных 
действий и мер обеспечения уголовного производства 
в отношении адвоката определяются ч. 2 ст. 23 За‑
кона украины «Об адвокатуре и адвокатской де‑
ятельности».

Так, при проведении обыска или осмотра жили‑
ща, другого владения адвоката, помещений, где он 
осуществляет адвокатскую деятельность, временного 
доступа к вещам и документам адвоката следствен‑
ный судья, суд в  своем решении в  обязательном 
порядке указывает перечень вещей, документов, 
которые планируется отыскать, выявить или изъ‑
ять во время проведения следственного действия 
или применения меры обеспечения уголовного 
производства, а также учитывает требования пунк‑
тов 2—4 части первой настоящей статьи.

Во время проведения обыска или осмотра жили‑
ща, другого владения адвоката, помещений, где он 
осуществляет адвокатскую деятельность, временного 
доступа к  вещам и  документам адвоката должен 
присутствовать представитель совета адвокатов 
региона. Для  обеспечения его участия служебное 
лицо, которое будет проводить соответствующее след‑
ственное действие или применять меру обеспечения 



14

Вісник ОдеськОї адВОкатури • 3’2017

уголовного производства, заблаговременно уве‑
домляет об этом совет адвокатов региона по месту 
проведения такого процессуального действия.

Для обеспечения надлежащих условий по реали‑
зации задач по защите уголовный процессуальный 
кодекс украины также предусматривает для  адво‑
ката (защитника, представителя) дополнительные 
гарантии —  особый порядок во время уголовного 
производства в отношении адвоката.

Особенности уголовного производства в отноше‑
нии адвоката предусматриваются осуществлением 
письменного уведомления о  подозрении адвокату 
Генеральным прокурором Украины, его замести‑
телем или руководителем региональной прокура‑
туры в  пределах его полномочий (п.  1 ч.  1 ст.  481 
УПК Украины), информирование соответствующих 
органов адвокатского самоуправления о  примене‑
нии меры пресечения (в том числе о  задержании), 
о принятии приговора в отношении адвоката (п. 1 
ч. 1 ст. 483 УПК Украины).

В уголовном кодексе украины закреплен инсти‑
тут ответственности за посягательство на гарантии 
адвокатской деятельности. Так, УК Украины преду‑
сматривает уголовную ответственность за:

• нарушение права на защиту через недопущение 
или непредоставление своевременно защитника, 
а  также другое грубое нарушение права подозре‑
ваемого, обвиняемого, подсудимого на  защиту, со‑
вершенное следователем, прокурором или судьей 
(ст. 374);

• вмешательство  в  деятельность  защитника  или 
представителя лица через совершение в  любой 
форме препятствий к осуществлению правомерной 
деятельности защитника или представителя лица 
по  оказанию правовой помощи или нарушение 
установленных законом гарантий их деятельности 
и профессиональной тайны (ст. 397);

• угрозу убийством, насилием или уничтожением 
либо повреждением имущества в отношении защит‑
ника или представителя лица, а также в отношении 
их близких родственников в связи с деятельностью, 
связанной с  предоставлением правовой помощи 
(ст. 398);

• умышленное  уничтожение  или  повреждение 
имущества, принадлежащего защитнику или пред‑
ставителю лица или их близким родственникам, 
в  связи с  деятельностью, связанной с  предоставле‑
нием правовой помощи (ст. 399);

• посягательство  на  жизнь  защитника  или  пред‑
ставителя лица в связи с деятельностью, связанной 
с предоставлением правовой помощи (ст. 400).

Частью 3 ст. 24 закона Украины «Об адвокатуре 
и  адвокатской деятельности» предусмотрено, что 
отказ в предоставлении информации на адвокатский 

запрос, несвоевременное или неполное предоставле‑
ние информации, предоставление информации, не 
соответствующей действительности, влекут за собой 
ответственность, установленную законом. Такая 
ответственность установлена   ч. 5 ст. 212‑3 кодекса 
украины об административных правонарушениях.

2. Виды нарушений прав адвокатов и гарантий  
адвокатской деятельности

Противоправный обыск, связанный с  выполне‑
нием адвокатом функций по  предоставлению пра‑
вовой помощи клиенту, стал частой практикой пра‑
воохранительных органов.

изъятие адвокатского досье и  других информа‑
ционных носителей (в том числе телефонов) недо‑
пустимо с позиции невмешательства в адвокатскую 
деятельность и  является преступным влиянием 
на правовую позицию стороны защиты в уголовном 
производстве. Также, указанное свидетельствует 
о пренебрежении к требованию конфиденциальности 
между адвокатом и клиентом.

Выявление клиентами того факта, что адвокатское 
помещение не является пространством, гарантиру‑
ющим конфиденциальность, может свести на  нет 
работу любого адвоката, а  потому —  серьезно по‑
влиять на профессиональную деятельность адвокатов 
в целом.

Также распространенными становятся случаи, 
когда так называемые «активисты» общественных 
движений, мотивируя свои действия соображениями 
«патриотизма», совершают нападения на адвокатов, 
защищающих «плохих» по их мнению клиентов.

Ситуации с применением физической силы в от‑
ношении адвокатов вызваны также конфликтом 
интересов, как составной коррупции в органах про‑
куратуры и суда.

Государство в  лице высших должностных лиц 
правоохранительных органов допускает в отношении 
представителей независимой профессиональной де‑
ятельности публично оскорбительные высказывания, 
используя при этом свой статус и  процессуальное 
положение.

Согласно утвержденному решению Совета ад‑
вокатов Украины от  26.02.2016 года № 2 «Отчет 
о нарушении прав адвокатов и гарантий адвокат‑
ской деятельности в  украине (2013—2016)», не‑
признание прав адвоката (виды нарушений профес‑
сиональных прав адвокатов и гарантий адвокатской 
деятельности в Украине в 2013—2016) выражается 
в следующем:

1. Убийства и посягательство на жизнь адвокатов.
2. Уголовное преследование адвокатов.
3. Физическая расправа с адвокатами.
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4. Угрозы адвокатам, совершенные в  связи с  их 
профессиональной деятельностью.

5. Уничтожение имущества адвокатов.
6. Обыски офисов адвокатов с целью извлечения 

информации, составляющей адвокатскую тайну.
7. негласные следственные действия в  отноше‑

нии адвокатов.
8. Допросы адвокатов.
9. нарушение адвокатской тайны через призму 

принятия законодательных актов.
10. раскрытие адвокатской тайны другими ли‑

цами.
11. Вмешательство в правовую позицию адвоката 

(работники правоохранительных органов с  целью 
влияния на правовую позицию адвоката обращаются 
с жалобами о привлечении адвоката к дисциплинар‑
ной ответственности. Такая же практика учащается 
и среди судей).

12. адвокаты не равны в своих процессуальных 
возможностях со стороной обвинения.

13. непредоставление ответов на  адвокатские 
запросы.

14. нарушение права на защиту (несмотря на за‑
конные гарантии права на защиту, должностные лица 
довольно часто их нарушают или создают видимость, 
что такая защита осуществлена, то есть совершают 
имитацию защиты. задержанным лицам оперупол‑
номоченными или следователями не разъясняется 
право на  выбор адвоката, не предоставляется воз‑
можности пригласить адвоката, которого он желает 
видеть своим защитником, а  не какого назначило 
государство, не создается возможности связаться 
с  адвокатом и  пригласить его для  получения пра‑
вовой помощи. Бывают случаи, когда назначенный 
государством адвокат оказывает правовою помощь, 
а  адвокат, который пришел осуществить защиту 
по  соглашению с  клиентом или его родными, не 
допускается к задержанному).

15. Отождествление адвоката с клиентом.
16. Право на  справедливое судебное разбира‑

тельство.

3. Особенности защиты, а также проблемы 
защиты прав адвокатов и гарантий 

адвокатской деятельности

К сожалению, в настоящее время не существует 
комплексной системы предотвращения нарушений 
профессиональных прав и  гарантий адвокатов, не 
существует комплексной системы для быстрого и эф‑
фективного реагирования на нарушения профессио‑
нальных прав. Срочная помощь адвокату, чьи права 
нарушаются, часто недоступна тогда, когда она нужна, 
и официальные жалобы часто ни к чему не приводят.

Органы государственной власти не спешат реа‑
гировать и проявлять инициативу, когда речь идет 
о расследовании дел о нарушении прав и гарантий 
адвокатов.

В Совет адвокатов Одесской области, как и в дру‑
гие советы адвокатов областей Украины, неоднократ‑
но обращаются адвокаты с заявлениями о составле‑
нии протоколов о  совершении административных 
правонарушений в связи с неправомерным отказом 
в  предоставлении информации, несвоевременного 
или неполного предоставления информации, предо‑
ставление информации, не соответствующей действи‑
тельности, в ответ на адвокатские запросы.

В ходе рассмотрения дел об административном 
правонарушении, предусмотренном ч.  5 ст.  212‑3 
КУоаП, суды, произвольно толкуя нормы КУоаП, 
принимают постановления о  направлении матери‑
алов на доработку.

Правовая норма, закрепленная в  ч.  1 ст.  256 
КУоаП предусматривает, что в протоколе об админи‑
стративном правонарушении указываются сведения 
о лице, которое привлекается к административной 
ответственности. Более того, законодатель в  этой 
норме уточнил, что такая информация о  личности 
указывается только в случае ее обнаружения.

Однако отмечу, что положения КУоаП не дают 
судам оснований выносить постановление о направ‑
лении материалов на доработку.

В тоже время суды, не желая рассматривать дела 
об административных правонарушениях, предусмот‑
ренных ч.  5 ст.  212‑3 КУоаП, или же с  целью затя‑
гивания судебного разбирательства, для окончания 
установленных КУоаП сроков для привлечения к от‑
ветственности, а  также для  того, чтобы исключить 
наложение на  виновное лицо административного 
взыскания, игнорируя нормы КУоаП, принимают 
постановления о  возвращении на  доработку мате‑
риалов дела об административном правонарушении.

Что касается ранее указанной нормы ч. 1 ст. 397 
УК Украины, одна из главных проблем ее примене‑
ния заключается в том, что следует четко понимать 
способ вмешательства в  деятельность защитника 
и представителя лица.

знакомясь с  судебной практикой привлечения 
к  уголовной ответственности за совершение уго‑
ловного преступления, предусмотренного ст.  397 
УК Украины, был обнаружен лишь один приговор  
суда.

Так, 10.09.2015 года приговором Сосницко‑
го районного суда Черниговской области по  делу 
№ 738/2867/14‑к (http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/50054995) бывшего начальника Менской 
исправительной колонии № 91 было признано винов‑
ным в необеспечении права защитников на свидание 
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с  осужденным, реализации его права на  правовую 
помощь, встречи с адвокатом, неправомерном отказе 
в удовлетворении таких обращений.

Судом первой инстанции по ч. 2 ст. 397 УК Укра‑
ины (препятствование в осуществлении правомерной 
деятельности защитников) назначено наказание 
в виде штрафа с лишением права занимать должно‑
сти, связанные с выполнением организационно‑рас‑
порядительных функций, сроком на 2 года.

Коллегия судей апелляционного суда Черни‑
говской области, рассмотрев апелляционную жалобу 
обвиняемого —  бывшего начальника Менской испра‑
вительной колонии № 91 —  на приговор Сосницко‑
го районного суда, пришла к  выводу о  законности 
решения Сосницкого районного суда Черниговской 
области о виновности обвиняемого, квалификации 
его действий и назначенной меры наказания (http://
www.reyestr.court.gov.ua/Review/53358462). При‑
говор суда первой инстанции вступил в  законную 
силу 10.11.2015 года.

В ы в о д ы. непризнание профессиональных прав 
адвоката, непонимание роли адвоката в уголовном 
процессе носит постоянный и системный характер, 
приводит к  нарушению прав человека, а  также га‑
рантий адвокатской деятельности.

Отмечу, что каждый адвокат может рассчитывать 
на поддержку коллег. Первое, что нужно сделать при 
нарушении профессиональных прав адвоката —  это 
немедленно сообщить об обыске или ином противо‑
правном действии, что препятствует работе адвоката, 
в Совет адвокатов региона.

адвокаты всегда должны быть и  считать себя 
частью системы защиты прав адвокатов и гарантий 
адвокатской деятельности. необходимо, чтобы все 
адвокаты точно знали, что делать и к кому обращать‑
ся в  случае, если права и  гарантии их профессио‑
нальной деятельности были нарушены. Они должны 
знать, что делать, если произошло нарушение, как 
это сделать и когда. Для этого необходимо развивать 
способность адвокатов действовать и поддерживать 
друг друга, когда их права нарушаются. Также нужно 
проводить встречи с судьями относительно: 1) допу‑
стимости доказательств (собранных в ходе обысков, 
проведенных с нарушением установленного поряд‑
ка; 2) судебных решений, предоставляющих право 
на проведение обысков в офисе адвоката; 3) оценки 
оснований для ареста адвоката и тому подобное.

на  сегодняшний день идет процесс создания 
прочной и  всеобъемлющей системы защиты прав 
адвокатов и  реализации гарантий адвокатской де‑
ятельности. Такая система должна:

• включать  в  себя  жизнеспособные  механизмы 
для предупреждения, выявления, устранения, обна‑
родования и осуждения нарушения прав адвокатов 
и гарантий адвокатской деятельности;

• укрепить верховенство права, состязательность 
процесса, а также право на надлежащую правовую 
процедуру;

и самое главное:
• предоставлять  адвокатам  возможность  испол‑

нять свои обязанности и пользоваться своими пра‑
вами уверенно, без препятствий или страха.

10 тА 11 чеРВНя 2017 РОкУ В ОдеСІ 
У ГОтелІ «АРкАдІя» ПРОйшОВ тРеНІНГ 

Із НАВчАльНОГО кУРСУ  
«дОтРимАННя СтАНдАРтІВ ПРАВ лЮдиНи 

СлІдчим СУддеЮ: ПРАВО НА СВОбОдУ 
тА ОСОбиСтУ НедОтОРкАННІСть»

захід проводила національна школа суддів Укра‑
їни під керуванням викладача національної школи 
суддів, судді Верховного Суду України у  відставці 
О. а. Шаповалової.

Мені доводилося й раніше неодноразово бра‑
ти участь в  різних семінарах, лекціях, тренінгах, 

але цей семінар відрізнявся від попередніх тим, що 
в  ньому був запропонований новий підхід до  за‑
своєння фахових знань. Спершу доповідач висту‑
пав із короткою міні‑лекцією, після чого окреслені 
питання спільно обговорювались всією аудиторією. 
Потому учасники тренінгу розбивалися на  чотири 
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групи для практичних завдань. результати практич‑
них завдань у  подальшому обговорювались усією 
ауди торію, зважаючи на  варіанти, які виникають  
на практиці.

Питання для тренінгу були підготовлені на висо‑
кому професійному рівні і були такими, що прямо 
в  нормах діючого Кримінального процесуального 
кодексу України не завжди чітко прописані, але 
випливають із системного аналізу вказаних про‑
цесуальних норм.

Для того щоб оцінити важливість питань, з яки‑
ми стикаються як слідчі судді, так і адвокати, на‑
веду лише теми міні‑лекцій. Отож: тема гарантії 
забезпечення права особи на  свободу та особисту 
недоторканність, в  якій висвітлювались наступні 
питання: конституційне право особи на свободу та 
особисту недоторканність; ст.  5 ЄКПл та практика 
Європейського суду з прав людини; вимоги КПК 
щодо забезпечення права особи на  свободу та осо‑
бисту недоторканність…

Для того, щоб ви, колеги, могли оцінити важли‑
вість та цікавість теми, наведу лише кілька із них:

— Чи є поняття «позбавлення свободи» і «по‑
збавлення волі» ідентичними?

— Чи є ідентичними поняття «обґрунтована підо‑
зра» та «обґрунтованість обвинувачення»?

а важливість практичних завдань, які обговорю‑
вали учасники, кажуть самі за себе.

Так, для прикладу наведу одне із завдань, яке ви‑
кликало найбільш тривале обговорювання: слідчий 
суддя розглядає клопотання прокурора про продо‑
вження підозрюваному запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою. захисник підозрюваного, за‑
перечуючи проти даного клопотання, заявив усне 
клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання 
під вартою на особисте зобов’язання.

Чи повинен слідчий суддя вирішувати ці два кло‑
потання одночасно, окремо зазначаючи в резолютив‑
ній частині ухвали про результати розгляду кожного 
з них? Обґрунтуйте свою позицію.

Тобто учасникам тренінгу треба було не лише 
надати відповідь на вказане питання, але й обґрун‑
тувати його.

Важливими темами семінару стали такі: «Обран‑
ня та продовження запобіжних заходів, пов’язаних 
з обмеженням свободи» та «Слідчий суддя як особа, 
яка здійснює судовий контроль за дотриманням 
прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному про‑
вадженні».

цікавими і корисними були практичні завдання, 
в ході яких учасники обговорювали конкретні рішен‑
ня слідчих суддів, взятих із Єдиного державного реє‑
стру судових рішень «аналіз ухвал слідчих суддів: об‑
ґрунтування мотивувальної та резолютивної частин».

розгляду питання обґрунтованості підозри також 
було приділено значну увагу.

Тепер хочу запропонувати ознайомитися з тек‑
стом і відповісти на наступні питання, які ставилися 
перед учасниками. Відповіді — у наступному номері 
Вісника.

1. Чи є поняття «позбавлення свободи» і «по‑
збавлення волі» ідентичними?

2. Особу було затримано компетентною служ‑
бовою особою, а протокол затримання був оформ‑
лений лише через 1,5 доби. Протягом цих 1,5 доби 
особу періодично допитували як свідка. З якого 
моменту особа вважається затриманою?

Варіанти відповіді:
а) з моменту оформлення протоколу затримання;
b) з моменту закінчення допиту в якості свідка;
с) з моменту, коли особа не з власної волі зали‑

шалась поряд зі службовою особою або у приміщенні, 
визначеному службовою особою;

d) з моменту відібрання пояснень з приводу вчи‑
нення злочину, у якому підозрюється особа.

3. Як Ви розумієте зміст вимоги пункту 3 стат‑
ті 5 ЄкПЛ «негайно постати перед суддею» з огляду 
на практику ЄсПЛ?

Варіанти відповіді:
а) не пізніше 24 годин з моменту затримання;
b) не пізніше 72 годин з моменту затримання;
с) не пізніше закінчення робочого дня судді з 

моменту затримання;
d) за наявності першої можливості з моменту 

затримання.

4. Чи є ідентичними поняття «обґрунтована 
підозра» та «обґрунтованість обвинувачення»?

Варіанти відповіді:
а) так;
b) ні.

5. до мінімальних гарантій, якими має супро‑
воджуватися будь‑яке позбавлення свободи, не 
належать:

Варіанти відповіді:
а) право бути повідомленим про причини за‑

тримання та арешту;
b) свобода вираження поглядів під час першого 

допиту затриманої особи;
с) позбавлення свободи тільки на підставі закону;
d) право на  судовий контроль за арештом та 

затриманням.
О. В. Веселов, 

адвокат
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22 лиПНя 2017 РОкУ В ОдеСІ НАцІОНАльНА 
АСОцІАцІя АдВОкАтІВ УкРАїНи ПРОВелА 

СемІНАР з ПІдВищеННя кВАлІфІкАцІї АдВОкАтІВ, 
ПРиСВячеНий НАйбІльш АктУАльНим 

ПитАННям тлУмАчеННя тА зАСтОСУВАННя 
УкРАїНСькОГО зАкОНОдАВСтВА, 

АдВОкАтСькОї етики тОщО

загалом захід відвідали близько 700 адвокатів, 
у  тому числі 70 осіб з інших регіонів України, зо‑
крема, Миколаївської, Дніпровської, Черкаської та 
інших областей.

з вітальним словом до учасників заходу звернувся 
Йосип Бронз, голова ради адвокатів Одеської області.

Доповідачем теми «Судова практика щодо роз‑
гляду спорів про визнання правочинів недійсними» 
була Галина Юровська, к.  ю.  н., суддя у  відставці 
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ.

Про актуальні питання адміністративного су‑
дочинства доповідав Олександр Ситников, суддя 
у відставці Вищого адміністративного суду України.

Багаторічним досвідом підготовки і промови 
захисної речі поділився заслужений юрист Украї‑
ни, голова ради адвокатів Одеської області Йосип  
Бронз.

Про актуальні питання тактики захисту по  кри‑
мінальних провадженнях за фактами злочинів проти 
життя та здоров’я особи була змістовна доповідь 
Михайла Гончарова, адвоката, голови аО «Колегія 
адвокатів України» (м. Харків).

актуальні питання адвокатської етики —  тема 
доповіді Діани назаренко, адвоката (м. Київ).

По завершенні семінару усі учасники отримали 
сертифікати з підвищення кваліфікації.

«Проси совета у того, кто умеет одерживать Победы над самим 
собою»

Л е о н а р д о  д а  В и н ч и
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ОдеСькІ АдВОкАти здІйСНЮЮть  
мОНІтОРиНГ дОтРимАННя ПРАВ 

лЮдиНи В мІСцях ПОзбАВлеННя ВОлІ

Троє представників Одеської адвокатури увійшли 
до Громадської ради при Південному міжрегіонально‑
му управлінні з питань виконання кримінальних вико‑
нань та пробації Міністерства юстиції України, а саме:

адвокат Козлов Олександр Олександрович, голо‑
ва Комітету захисту професійних прав адвокатів та 
реалізації гарантій адвокатської діяльності ради адво‑
катів Одеської області, керуючий партнер юридичної 
фірми «Одеський регіональний юридичний центр»;

адвокат Григоренко Юрій Сергійович, член Комі‑
тету захисту професійних прав адвокатів та реаліза‑
ції гарантій адвокатської діяльності ради адвокатів 
Одеської області, партнер адвокатського об’єднання 
«аК «Alfa‑legal»;

адвокат немерцалова Світлана Володимирівна, 
асистент кафедри морського права нУ «Одеська 
морська академія», радник адвокатського об’єднання 
«аК «Alfa‑legal».

Південне міжрегіональне управління з питань 
виконання кримінальних виконань та пробації Мі‑
ністерства юстиції України — орган державної влади, 
який здійснює управління установами виконання 
покарань, пробації та попереднього ув’язнення 
на  території Одеської, Миколаївської, Херсонської 
та Кіровоградської областей.

Члени Громадської ради при Південному між‑
регіональному управлінні з питань виконання кри‑
мінальних виконань та пробації Міністерства юсти‑
ції України мають право безперешкодного доступу 
в  будь‑який час в  будь‑які приміщення установи 
виконання покарань або попереднього ув’язнення, 
брати участь в дисциплінарних комісіях та комісіях 
з умовно‑дострокового звільнення.

з будь‑яких питань роботи установ виконання 
покарань та попереднього ув’язнення звертайтеся 
безпосередньо до вищезазначених адвокатів!

ПРАВОВА дОПОмОГА НАСелеННЮ: 
безОПлАтНий ПРийОм ГРОмАдяН 

Веде ПРОфеСІйНий АдВОкАт

У  Головному територіальному управлінні юс‑
тиції в  Одеській області 19 липня 2017 року було 
організовано і проведено безоплатне консультуван‑
ня громадян професійним адвокатом, членом ради 
адвокатів Одеської області, керівником Об’єднання 
адвокатів «адвокати Київського району м. Одеси» 
Світланою адабаш.

нагадаємо, що з метою сприяння забезпеченню 
правового захисту конституційних прав, свобод та 
інтересів громадян відповідно до закону України «Про 
безоплатну правову допомогу» та з метою підвищен‑
ня якості надання правової допомоги громадянам 
22 лютого 2017 року начальником Головного тери‑
торіального управління юстиції в  Одеській області 
підписано наказ «Про відкриття пункту консульту‑
вання громадян професійними адвокатами».

Так, цього разу до  професійного адвоката звер‑
нулося четверо громадян із питаннями стосовно 
процедури спадкування, припинення права власності 
співвласників та про стягнення аліментів.

люди залишилися вдячними Світлані аксентіївні 
за отриману висококваліфіковану допомогу.

Головне територіальне управління юстиції 
в Одеській області на офіційному сайті оприлюднило 
інформацію про те, що прийом громадян здійсню‑
ється кожної третьої середи місяця з 14.00 до 17.00. 
Послуга —  безоплатна.
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7 ВеРеСНя 2017 РОкУ АдВОкАти ОдещиНи  
Взяли АктиВНУ УчАСть У зАСІдАННІ  

кРУГлОГО СтОлУ НА темУ «ВеРхОВНий СУд: 
ПІдСУмки ПеРшОГО кОНкУРСУ,  

який ВІдбУВСя В ОдеСькОмУ АПеляцІйНОмУ 
ГОСПОдАРСькОмУ СУдІ

Організаторами заходу виступила асоціація 
правників України спільно з Проектом Європей‑
ського союзу «Підтримка реформ у  сфері юстиції  
в Україні».

робота круглого столу складала декілька дис‑
кусійних панелей, які відображали основні етапи 
проходження конкурсу до Верховного Суду.

Відкрив захід президент асоціації правників 
України у  відставці, партнер VB Partners — Денис 
Бугай, який привітав присутніх та побажав плідної 
та результативної роботи.

Темою першої дискусійної панелі були основні 
результати визначення професійних якостей кан‑
дидатів (письмове тестування, практичні завдання). 
актуальним був виступ судді Одеського апеляційного 
адміністративного суду, кандидата на  посаду судді 
Верховного Суду Олександра золотнікова.

Крім того, в  роботі круглого столу за допомо‑
гою відеоконференцзв’язку приймала участь кан‑
дидат на  посаду судді Верховного Суду, суддя апе‑
ляційного суду Івано‑Франківської області — надія  
Стефанів.

Під час круглого столу були обговорені такі 
теми, як:

— Основні результати тестування особистих мо‑
рально‑психологічних якостей і загальних здібностей 
кандидатів;

— Проходження співбесід та формування рейтингу 
кандидатів;

— Перспективи функціонування нового Верхо‑
вного Суду.

Модератором панельних дискусій «Основні ре‑
зультати визначення професійних якостей кандида‑
тів (письмове тестування, практичні завдання)» та 
«Основні результати тестування особистих мораль‑
но‑психологічних якостей і загальних здібностей 
кандидатів» був Денис Бугай.

Довидас Віткаускас, координатор Проекту ЄС 
«Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», висту‑
пив модератором одразу двох дискусійних панелей: 
«Основні результати тестування особистих мораль‑
но‑психологічних якостей і загальних здібностей 
кандидатів» та «Проходження співбесід та форму‑
вання рейтингу кандидатів».

захід виявився цікавим та нетиповим, оскільки 
більшу частину часу займала жвава дискусія між 
учасниками.

Проведення таких заходів має вагоме значення, 
оскільки саме співпраця та обмін власним досвідом 
допоможуть у реалізації планів з покращення судової 
гілки влади та органів правосуддя. адже створення 
нового Верховного Суду в Україні — це вагомий та 
необхідний крок у  процесі реформування судової 
системи.
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8 ВеРеСНя 2017 РОкУ В ОдеСІ ВІдбУВСя 
ІІІ ПІВдеННОУкРАїНСький фОРУм,  

ПРиСВячеНий ОбГОВОРеННЮ НОВел 
ПРОцеСУАльНОГО зАкОНОдАВСтВА,  

НАйбІльш АктУАльНих ПитАНь  
зАхиСтУ бІзНеСУ  

тА ОСОблиВОСтей йОГО РОзВиткУ

Учасники заходу окреслили специфіку бізнесу пів‑
денного регіону, зауважили напрацьовану практику 
співпраці з іноземними бізнесами, обґрунтували неба‑
жання юридичних фірм Одещини рости до столично‑
го рівня. Обговорили також якість юридичної освіти 
та системи мотивації, геополітичні та економічні 

особливості регіону, близькість до гарячих регіонів, 
їх вплив на бізнес‑середовище та юридичний ринок.

Черговий Південноукраїнський форум став чу‑
довою платформою професійного спілкування, об‑
міну думками та порадами, очікуваних зустрічей і 
корисних знайомств.

13 ВеРеСНя 2017 РОкУ теРитОРІАльНе 
УПРАВлІННя деРжАВНОї СУдОВОї 

АдмІНІСтРАцІї УкРАїНи В ОдеСькІй ОблАСтІ 
з ВІзитОм ВІдВІдАлА делеГАцІя ПРедСтАВНикІВ 

ОРГАНІВ деРжАВНОї ВлАди з РеСПУблІки 
мОлдОВА тА ПРедСтАВНикІВ ПРОектУ 

АГеНтСтВА СшА з мІжНАРОдНОГО РОзВиткУ 
USAID «СПРАВедлиВе ПРАВОСУддя»

Під час візиту начальник територіального управлін‑
ня Володимир Дмитрович Куценко провів для гостей 
огляд роботи ТУ ДСа України в Одеській області та роз‑
повів про впровадження проекту «електронний суд».

У рамках цього візиту члени молдавської делегації 
зустрілись з начальником Головного територіаль‑
ного управління юстиції в  Одеській області Мико‑
лою Васильовичем Станіщуком, представниками 
адвокатури Одеської області андрієм Євгеновичем 
Костіним, головою Спілки юристів Одеської області 
Олександром Михайловичем рябцем, директором 
регіонального центу з надання безоплатної вторин‑
ної правової допомоги в Одеській області Світланою 
Олександрівною Клішиною, директором Одесько‑
го науково‑дослідного інституту судових експертиз 
Міністерства юстиції України артемом Ігоровичем 

ріпенко, головою Приморського районного суду 
м. Одеси Сергієм Миколайовичем Кічмаренко, голо‑
вою Білгород‑Дністровського міськрайонного суду 
Одеської області Олександром Олександровичем 
Боярським, начальником відділу організаційного 
забезпечення діяльності судів та судової статистики 
ТУ ДСа України в Одеській області Інною Миколаїв‑
ною акбаровою, начальником юридичного відділу ТУ 
ДСа України в Одеській області ніною Вікторівною 
львовою.

Під час візиту також делегація відвідала Київський 
районний суд м. Одеси з практичною демонстрацією 
проекту «електронний суд», спілкуванням із суддями, 
презентацією електронної системи прокуратури, що 
демонструє співпрацю між судами та прокуратурою 
в рамках проекту «електронний суд».
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александр Муконин,
адвокат, член Комитета по культуре, туризму, спорту  
и социальной поддержке адвокатов Совета адвокатов  

Одесской области

ПРАздНик, Отдых, РАзмиНкА для УмА 
и блАГОтВОРительНОСть

на  благотворительной акции, посвящённой 
празднованию Дня юриста Украины, собралось бо‑
лее шестидесяти человек: представители разных 
юридических компаний, адвокатских объединений, 
судов, прокуратур и  юстиции, чтобы вместе интел‑
лектуально, весело и полезно отметить наш общий 
профессиональный праздник.

Судя по  фото и  общей атмосфере вечера, у  нас 
снова всё получилось! а экспериментальные интел‑
лектуальная игра Multi‑quiz и КВновская разминка 
доказали, что одесские юристы не только интеллек‑
туалы, но и большие юмористы.

По  результатам интеллектуальной игры 
мульти‑квиз третье место заняла команда «Шерлок», 
второе место — команда Одесского регионального 
юридического цента, первое место — команда Одес‑
ского окружного административного суда.

В награду призёры мульти‑квиза получили 
от партнёра мероприятия — консалтинговой компа‑
нии VNS consult — сертификаты на бесплатное и дис‑
контное посещение семинаров компании по  повы‑
шению уровня квалификации адвокатов.

В ходе КВновской разминки все команды‑участ‑
ники отличались юмором и остроумием, но в нелёг‑
кой «смешной борьбе» главный приз от  партнёра 

акции интернет‑провайдера — компании инфомир —  
мультимедийная смарт ТВ‑ приставка досталась ко‑
манде «Шерлок».

Комитет выражает огромную благодарность ве‑
дущему вечера — шоумену, теле‑ и радиоведущему 
александру новицкому за великолепную атмосферу 
и блестящее проведение праздника. Также выражаем 
благодарность интеллект‑Клуб № 1 и  персонально 
Валерию Болгану за подготовку пакета интеллекту‑
альных вопросов.

Отдельное спасибо фотографу вечера Владимиру 
Мурадяну за великолепное портфолио.

В результате благотворительной акции, посвящён‑
ной Дню юриста, юристами Одессы было собрано 
около 18 тысяч гривен, которые, как и анонсирова‑
лось, пойдут на благотворительность.

Кому и  чем поможем — решим на  заседании 
комитета.

Спасибо всем, кто был с  нами. Отмечайте 
себя и  друзей на  фото, делитесь альбомом, всту‑
пайте в  группу на  https://www.facebook.com/
groups/1654503141542934/ и принимайте участие 
в мероприятиях комитета.

Спасибо всем! И до новых встреч.
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тРАдицІЮ ВСтАНОВлеНО:  
7 тА 8 жОВтНя ВІдбУВСя дРУГий  

РеГІОНАльНий тУРНІР з мІНІ‑фУтбОлУ  
НА кУбОк ГОлОВи РАди АдВОкАтІВ  

ОдеСькОї ОблАСтІ

Вже другий рік поспіль радою адвокатів Одеської 
області проводиться регіональний турнір з міні‑фут‑
болу на  Кубок Голови раОО. Проведення даного 
турніру вже є традицією та одночасно щорічним 
святкуванням Дня юриста України, оскільки учасни‑
ками цього змагання є гравці футбольних збірних 
команд адвокатів України, судів та правоохоронних 
органів м. Одеси.

У цьому році у турнірі приймали участь 16 команд, 
серед яких збірні команди: адвокатів м. Одеси, УСБУ, 
військової прокуратури Південного регіону, Примор‑
ського та Суворовського районних судів м.  Одеси, 
Прикордонної служби Південного регіону, Управління 
захисту економіки ГУнП в  Одеській області, жур‑
налістів м. Одеси, ГУнП в  Одеській області, одесь‑
ких адміністративних судів, Управління патрульної 
поліції в  м. Одесі, Митної служби, господарських 
судів Одеської області, а  також гості з  інших регіо‑
нів України —  збірна команда адвокатів Київської 
області («Київщина») та Могилів‑Подільського при‑
кордонного загону.

Відповідного до  жеребкування, яке було про‑
ведено 29 вересня серед капітанів усіх збірних ко‑
манд‑учасників, 16 команд були визначені шляхом 
«сліпого» жеребкування по чотирьох групах A, B, C, 
та D. збірна команда адвокатів м. Одеси потрапила 
у групу С разом з командами ГУнП в Одеській області, 
одеських адміністративних судів та Могилів‑Поділь‑
ського прикордонного загону.

Перший день турніру розпочався 7 жовтня з са‑
мого ранку іграми серед команд у  кожній групі. 
Так, змагання проводилися одночасно на двох фут‑
зальних майданчиках у м. Одесі: в спорткомплексі 
«Університет» та СКа.

найзапекліша боротьба виявилась у  групі С, де 
усі команди були фаворитами та до останнього матчу 
боролися за вихід у 1/4 фіналу.

збірна адвокатів м. Одеси розпочала турнір у гру‑
пі С  грою проти команди ГУнП в  Одеській облас‑
ті. Матч виявися достатньо напружений, у  якому 
одеські адвокати вигравали всю гру у  один м’яч, 
але наприкінці матчу команда суперника змогла 
переломити хід гри та забила два м’ячі, одержав‑

ши перемогу на  командою адвокатів з рахунком  
4 : 3.

У другому матчі збірна адвокатів м. Одеси, розу‑
міючи усю необхідність тільки перемоги, впевнено 
 обіграли гостей з Камінця‑Подільського з рахун‑
ком 5 : 2.

Останній матч у  групі С  був вирішальним як 
для  збірної адвокатів м. Одеси, так і для  збірної 
команди одеських адміністративних судів. Коман‑
ді адвокатів необхідна була тільки перемога, тоді 
як команду Феміди влаштовувала нічия, щоб по‑
трапити у  1/4 фіналу. Одеські адвокати знали, що 
збірна команда одеських адміністративних судів є 
дуже тактичним суперником, а  технічність певних 
гравців може у будь‑який момент вирішити хід гри. 
Так, матч між цими командами був одночасно дуже 
напруженим та видовищним. Обидві команди по‑
казали технічний та виважено тактичний футбол. 
адвокати Одещини по ходу матчу вели у рахунку 2 : 1, 
забезпечуючи собі вихід у  стадію плей‑оф турніру. 
Проте наприкінці матчу, за 1 хвилину до фінального 
свистка, суперники забивають гол та зрівнюють ра‑
хунок. залишених секунд не було достатньо для того, 
щоб змінити рахунок і матч закінчився у нічию, 2 : 2.

Дуже яскраву гру на моменти та забиті м’ячі про‑
демонструвала команда адвокатів з Київської області 
(«Київщина»), які у групі В зустрілися з командами 
журналістів м. Одеси, Управління захисту економіки 
ГУнП та Прикордонної служби Південного регіону. 
Київських адвокатів, які були вперше на цьому турнірі 
в  Одесі та не знали про рівень команд‑суперників, 
підстерігали дуже запеклі матчі. адже гості не могли й 
гадати, що команда Прикордонної служби Південного 
регіону, як одна з команд‑фаворитів, стане перемож‑
цем турніру, а  команда Управління захисту еконо‑
міки ГУнП буде срібним призером. Проте адвокати 
«Київщини» й не думали поступатися. на  кожний 
матч у  своїй групі київські адвокати виходили як 
на останній, показуючи видовищну гру та боротьбу 
до останньої хвилини. Так, адвокати з Київської об‑
ласті впевнено обіграли команду журналістів м. Одеси 
з рахунком 4 : 2. Матч гостей з Києва з майбутніми 
срібними призерами —  командою Управління захисту 
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економіки ГУнП виявився достатньо напруженим, 
де обидві команди ставили на  меті тільки пере‑
могу, але матч закінчився у нічию з рахунком 2 : 2. 
У грі з прикордонниками київські адвокати показали 
свій столичний характер. Програючи по ходу матчу, 
гравці з «Київщини» змогли наприкінці матчу пере‑
строїти свою гру та притиснути команду суперника, 
але було недостатньо часу задля того, щоб зрівняти 
кінцевий рахунок, і матч закінчився з рахунком 2 : 3 
на користь прикордонників.

Так, до  1/4 фіналу вийшли 8 команд: УСБУ, 
військової прокуратури Південного регіону, Мит‑
ної служби, Управління патрульної поліції, ГУнП 
в Одеській області, одеських адміністративних судів, 
Управління захисту економіки ГУнП та Прикордонної 
служби Південного регіону.

неочікуваним виступом стала гра збірної коман‑
ди військової прокуратури Південного регіону, яка, 
ставши бронзовим призером турніру, двічі обіграла 

минулорічних переможців Першого регіонального 
турніру з міні‑футболу на  Кубок Голови раОО —  
команду УСБУ. Так, військові прокурори спочатку 
обіграли команду УСБ в свій групі а, а потім, зустрів‑
шись у матчі за третє місце, одержали перемогу та 
здобули для себе бронзові медалі.

Фінал подарував вболівальникам та глядачам 
багато емоцій та футбольної яскравості. Команди 
Управління захисту економіки ГУнП та Прикордон‑
ної служби Південного регіону билися за перемогу 
до  останньої секунди. Проте футбол визнає лише 
одну команду‑переможця, якою стала команда при‑
кордонників, перемігши команду Узе з рахунком 6 : 3.

регіональний турнір з міні‑футболу на  Кубок 
Голови ради адвокатів Одеської області став вже 
традицією у  нашому місті та є яскравим плацдар‑
мом для неформального та дружнього спілкування 
між адвокатами, суддями та працівниками право‑
охоронних органів.
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У раді адвокатів одеської області

андрей николаевич Чебаненко,
адвокат

ГОлОС из СеРдцА

 именно под  таким девизом 8  октября нынеш‑
него года в  помещении Украинского дома Одессы 
по адресу: ул. екатерининская, 77 открылась выстав‑
ка живописи наших коллег —  адвокатов Марьяны 
афанасьевой, алены Берназ, алексея Куревина, анны 
Мандрик, Дианы Сидорук и  Ольги Шимановской, 
которая продлится до 30 октября.

Весьма символично, что на  дату открытия вы‑
ставки пришлось два профессиональных праздника: 
День юриста, 20 летний юбилей которого отмечался 
в этом году, и День художника.

несмотря на  осеннюю дождливую погоду, по‑
крытое свинцовыми тучами наше всегда ласковое 
и  приветливое одесское небо, осенний холодный 
ветер, в помещении выставки было по‑летнему тепло, 
светло и уютно не только из‑за проявленной заботы ее 
гостеприимных хозяев, но и из‑за ситуативно образо‑
вавшейся дружески‑теплой атмосферы посетителей.

Примечательно, что посетителями выставки были 
не только друзья, знакомые и родственники авторов, 
коллеги‑адвокаты, но и  иные жители нашего горо‑
да, пришедшие посмотреть, послушать и  оценить 
созданное.

Организатором выставки выступил Комитет 
по вопросам культуры, туризма, спорта, социальной 

поддержки адвокатов Совета адвокатов Одесской 
области при активном участии Украинского дома 
Одессы и  адвокатского объединения «Мандрик 
и партнеры».

Открыла выставку теплым приветственным сло‑
вом председатель Комитета по вопросам культуры, 
туризма, спорта, социальной поддержки адвокатов 
Совета адвокатов Одесской области, наша коллега —  
адвокат С. а. адабаш.

Вниманию посетителей выставки предстали по‑
лотна живописи, рисунки по  стеклу и  фотоработы 
разнообразной тематики.

здесь были не только натюрморты, пейзажи наше‑
го города, его окрестностей, прудов, речек, лиманов, 
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одесского залива Черного моря, но и туманный лон‑
дон, причудливо изогнутая форма океанской волны 
и бирюзово‑лазурная чистота озер Канады.

львиная доля работ на  выставке принадлежит 
кисти нашего коллеги —  адвоката алексея Куреви‑
на —  опытного художника, не раз выставлявшегося 
в различных залах Одессы, в том числе и в литера‑
турном музее осенью прошлого года.

значительная часть работ выставки принадлежит 
одной из ее дебютанток, а именно нашей коллеге —  
адвокату анне Мандрик, сумевшей воссоздать не 

только неповторимость пейзажей туманного лондона, 
бирюзово‑лазурную чистоту озер Канады, но и  жи‑
вость игры причудливо изогнутой формы океанской 
волны, по‑доброму подражая при этом элементам 
стиля художника‑мариниста прошлого, феодосий‑
ского мещанина Ованеса айвазяна, известного 
под  творческим псевдонимом иван айвазовский, 
200‑летний юбилей со дня рождения которого от‑
мечается в нынешнем году.

не менее примечательными и  по‑своему ори‑
гинальными стали работы дебютанток выставки, 
наших коллег —  адвокатов Марьяны афанасьевой, 
алены Берназ, Дианы Сидорук.

Определенное внимание посетителей выставки 
привлекли и фотоработы нашей коллеги —  адвоката 
Ольги Шимановской, каждая из которых по‑своему 
выражает глубину мыслей и чувств автора.

наибольший интерес посетителей вызвали ри‑
сунки по  стеклу, вполне возможно, что своей ори‑
гинальностью.

Своеобразным апофеозом выставки стало чтение 
собственных стихотворений авторами выставленных 
работ, нашими коллегами —  адвокатами алексеем 
Куревиным и Ольгой Шимановской.

Внимая поэтическим строкам под  тихое и  свое‑
образно по‑одесски мелодичное звучание скрипки, 
невольно пришла мысль о  том, что с  появлением 
в  нашей адвокатской среде не только художников, 
но и  поэтов неизбежно должна появиться плеяда 
коллег‑адвокатов, любящих и умеющих читать стихи.

Ведь искусство чтения стиха сродни искусству 
речи на суде.

Покидая стены гостеприимного Украинского 
дома Одессы с чувством глубокого удовлетворения 
от увиденного и услышанного, подумалось и том, что 
если адвокатура есть не только средство кормления, 
но и  служение общественное, то адвокат —  это ху‑
дожник человеческой души.

15 октября 2017 года,
г. Одесса
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адвокатська практика

а. М. Гайса,
адвокат, начальник юридического отдела 

в Малиновском районе г. Одессы 
КУ «Правовая помощь»

ПРАктичеСкие АСПекты РеАлизАции 
ПРАВ ГРАждАН В УкРАиНе 

НА СВОеВРемеННОе ВНеСеНие 
СООтВетСтВУЮщих СВедеНий В еРдР 
С УчетОм кОНВеНции О зАщите ПРАВ 

челОВекА и ОСНОВНых СВОбОд

Согласно статье 13 Конвенции о  защите прав 
человека и  основных свобод (далее —  Конвенция): 
гарантировано право на эффективное средство пра‑
вовой защиты, которое проявляется в том, что каж‑
дый, чьи права и свободы, признанные в настоящей 
Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное 
средство правовой защиты в государственном органе, 
даже если это нарушение было совершено лицами, 
действовавшими в  официальном качестве. некото‑
рые нарушения прав человека, соблюдение которых 
гарантируется Конвенцией, должны рассматриваться 
в соответствии с законодательством Украины исклю‑
чительно в уголовном производстве (право на жизнь, 
запрет пыток, право на свободу и личную неприкос‑
новенность и другие). Обратиться за защитой своих 
нарушенных прав (когда защитить их возможно 
только в  уголовном производстве) лицо согласно 
законодательству Украины может исключительно 
в порядке ст. 214 Уголовно‑процессуального кодекса 
Украины с заявлением, сообщением о совершенном 
уголовном правонарушении к  соответствующему 
должностному лицу, уполномоченному на принятие 
этих заявлений (сообщений).

Действующий Уголовно‑процессуальный кодекс 
Украины (далее —  УПК) ввел новый по сравнению 
с  ранее действующим институт (закрепленный 
в ст. 214 УПК) —  обязанность следователя, прокурора 
безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи 
заявления, сообщения о  совершенном уголовном 
правонарушении или после самостоятельного выяв‑
ления им с любого источника обстоятельств, которые 
могут свидетельствовать о совершении уголовного 
преступления, внести соответствующие сведения 
в ерДр и начать расследование. Таким образом, в от‑
личие от  процессуального порядка реагирования 
на заявления и сообщения о преступлении, которое 

было установлено в УПК 1960 года, на данном эта‑
пе в  обязанности следователя или прокурора не 
входит оценка этими субъектами такого заявления 
(сообщения) на предмет наличия признаков состава 
преступления для того, чтобы совершить процессу‑
альное действие, заключающееся во внесении сведе‑
ний об уголовном правонарушении в ерДр. именно 
поэтому ссылаться на этом этапе на положения ст. 2 
Уголовного кодекса Украины (далее УК), которая 
определяет основание уголовной ответственности, 
как это было раньше, уже невозможно.

Приведенное подтверждается императивными 
положениями ч.  4 ст.  214 УПК, согласно которой 
отказ в принятии и регистрации заявления или сооб‑
щения об уголовном правонарушении не допускается. 
Однако следует учитывать, что УПК предусматри‑
вает внесение в  ерДр информации на  основании 
заявлений и  сообщений об  уголовном правонару‑
шении, а  не каких‑либо других заявлений, посту‑
пающих в органы предварительного расследования 
при осуществлении ими своих полномочий. Вместе 
с тем следует учитывать, что на этом этапе развития 
правовых отношений относительно вероятного со‑
вершения деяния, ответственность за которое уста‑
новлена УК, недостаточно объективных сведений 
даже для  предварительной констатации наличия 
или отсутствия признаков состава преступления. 
Кроме УПК, нормативные основы, связанные с  со‑
вершением указанного процессуального действия, 
регламентированы Положением о порядке ведения 
ерДр, утвержденным приказом Генеральной проку‑
ратуры Украины от 06.04.2016 № 139, принятым во 
исполнение требований УПК, инструкцией о порядке 
ведения единого учета в органах полиции заявлений 
и сообщений о совершенных уголовных правонару‑
шениях и других событиях, утвержденной Приказом 
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Министерства внутренних дел Украины от 06.11.2015 
№ 1377, и другими ведомственными приказами.

Таким образом, учитывая прямую обязанность 
внесения следователем или прокурором сведений 
об  уголовном правонарушении в  ерДр с  установ‑
лением ограниченного процессуального срока (24 
часа) для его выполнения, при наличии только общих 
требований к заявлениям или сообщения об уголов‑
ном правонарушении, проблему с реализацией права 
гражданина на  инициирование начала уголовного 
производства вызывает именно правовая оценка 
заявления или сообщения на предмет обоснованно‑
сти изложенных в них сведений, свидетельствующих 
об  уголовном правонарушении а  не о  каком‑либо 
другом событии.

В следственной и в судебной практике по этому 
вопросу есть, как минимум, два подхода. Согласно 
первому предполагается так называемое автома‑
тическое внесение сведений об  уголовном право‑
нарушении, если такие сведения изложены лицом 
в  заявлении или сообщении об  уголовном право‑
нарушении. Этот подход не предполагает оценки 
соответствующего заявления или сообщения на пред‑
мет того, что изложенные сведения дают основания 
констатировать определенные признаки состава 
преступления.

В свою очередь, другой подход не предусматрива‑
ет автоматического внесения сведений, изложенных 
в  любых заявлениях или сообщениях —  вносятся 
только те, которые, по мнению субъекта, что их вно‑
сит, действительно могут свидетельствовать о совер‑
шении уголовного преступления. реализация второго 
подхода, помимо прочего, допускает рассмотрение 
заявлений, которые не содержат таких сведений 
в  порядке, установленном законом Украины «Об 
обращениях граждан».

на  практике это приводит к  следующему: с  од‑
ной стороны, следователи, прокурор вносят в ерДр 
сведения об уголовном правонарушении, которые во‑
обще абсурдны, и начинают проводить следственные 
действия в отношении лиц, имеющих активную гра‑
жданскую позицию или не разделяющих некоторые 
политические взгляды, а с другой стороны, наоборот, 
надлежащим образом оформленные заявления или 
сообщения об уголовном правонарушении с доказа‑
тельствами и  указанием лиц, подозреваемых в  со‑
вершении преступления, рассматриваются согласно 
закону Украины «Об обращениях граждан», при этом 
ни в первом, ни во втором случае соответствующие 
должностные лица не несут никакой ответственности.

Следует отметить, что позиция пленума Высшего 
специализированного суда Украины по рассмотрению 
гражданских и  уголовных дел изложена в  Обобще‑
ниях «О практике рассмотрения жалоб на решения, 

действия или бездействие органов досудебного рас‑
следования или прокурора в  ходе досудебного рас‑
следования» полностью соответствует требованиям 
УПК и заключается в следующем: если из обращения 
лица усматривается, что оно ставит перед органом 
предварительного расследования вопрос о соверше‑
нии уголовного преступления, инициируя соверше‑
ния им действий, определенных УПК, то даже при 
условии, что результаты анализа приведенных лицом 
сведений свидетельствуют об отсутствии признаков 
состава преступления, такие сведения должны быть 
внесены в ерДр с последующим закрытием уголов‑
ного производства в соответствии со ст. 284 УПК.

но полная безнаказанность сотрудников орга‑
нов предварительного расследования и прокуроров 
приводит к тому, что постановления следственных 
судов с соответствующими обязательствами внести 
сведения, изложенные в  заявлениях об  уголовном 
правонарушении в ерДр, своевременно не выполня‑
ются, а каких‑либо действий на исправление ситуа‑
ции, чтобы в дальнейшем заявления или сообщения 
об уголовном правонарушении не рассматривались 
согласно закону Украины «Об обращениях граждан», 
не принимаются.

В  цифрах за 2016 год ситуация по  Украине вы‑
глядит следующим образом: количество зарегистри‑
рованных заявлений и  сообщений о  совершённых 
уголовных правонарушениях и  других событиях 
только по данным единого учета национальной по‑
лиции Украины составляет 6 207 844 учетных записи, 
количество же внесенных в ерДр уголовных произ‑
водств лишь 592 604, включая данные по уголовным 
производствам прокуратуры и СБУ.

Таким образом, в целях надлежащего соблюдения 
процессуальных требований о  внесении сведений 
об  уголовном правонарушении в  ерДр после по‑
лучения заявления или сообщения об  уголовном 
правонарушении необходимо: во‑первых, усилить 
ответственность прокуроров и  следователей на  за‑
конодательном уровне, во‑вторых, привести в  со‑
ответствие с принципом правовой определенности 
понятия заявлений и сообщений об уголовном пра‑
вонарушении.

Кроме того, на  этом этапе уголовного произ‑
водства присутствует сугубо процессуальная кол‑
лизия норм УПК, которая заключается в  том, что 
перечень соответствующих решений, действий или 
бездействия следователя, прокурора, которые могут 
быть обжалованы во время досудебного расследо‑
вания, установлены ст.  303 УПК, но на  практике 
по вопросу невнесения сведений в ерДр определить 
субъекта обжалования в большинстве случаев невоз‑
можно, так как заявитель получает сообщение и. о. 
начальника рО (участкового и т. д.), то есть письма 
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(сообщения), которые не является процессуальным 
решением и подписаны лицом, не входящим в круг 
лиц, определенных в этой статье. Таким образом, не 
единичные случаи в отказе в доступе к правосудию 
без учета того, что сообщение и. о. начальника рО 
(участкового и  т. д.), которое адресовано заявите‑
лю в  ответ на  его заявление об  уголовном право‑
нарушении, в  этом случае является не предметом 
обжалования, а источником, из которого заявителю 
стало известно о  невнесении в  ерДр изложенных 
в его заявлении сведений об уголовном правонару‑
шении. Однако следователи, судьи применяют ч. 4 
ст. 304 УПК и необоснованно отказывают в открытии 
производства. Таким образом отдельного внимания 
заслуживает вопрос определения в жалобе субъекта, 
бездействие которого обжалуется, поскольку соглас‑
но практике такой субъект в  жалобах может быть 
следователь, прокурор, начальник районного отдела, 
орган досудебного расследования и тому подобное. 
Учитывая, что предмет рассматриваемого вида об‑
жалования бездействие, а  не конкретное действие 
или решение, совершаемые конкретным субъек‑
том, то жалобщик на момент обращения с жалобой 
объективно может не обладать информацией о том 
субъекте, чьи действия он фактически оспаривает.

Таким образом, КПК, определяющий порядок 
и  условия рассмотрения отдельных жалоб и  в  гла‑
ве  26, которая регламентирует полномочия след‑
ственного судьи, которые могут быть им реализо‑
ваны по результатам такого рассмотрения, является 
недостаточно доработанным, так как отдельные 
процессуальные аспекты регламентированы недоста‑
точно четко, а  в  отдельных случаях несовершенно 
сформулировано нормы, регулирующие порядок 
совершения действий и  принятия решений, фак‑
тическое несоблюдение которого и  приводит к  об‑
ращению лиц с соответствующими жалобами, а при 

рассмотрении этих жалоб вызывают неодинаковое и, 
соответственно, в определенных случаях неправиль‑
ное применение положений криминально‑процессу‑
ального законодательства и ненадлежащие решения 
вопросов, что приводит к нарушениям прав и свобод 
лиц в уголовном производстве.

По  данным Государственной судебной админи‑
страции Украины, в  течение 2015 году в  местные 
суды поступило 86 167 (в 2015 году 65 113) жалоб 
на решения, действия или бездействие следователя 
или прокурора в  ходе досудебного расследования, 
из них на бездействие 67 114 (в 2015 году 45 117), что 
свидетельствует о наличии многочисленных споров 
на  этом этапе и  в случае непринятия никаких мер 
имеется ярко выраженная тенденция на увеличение 
споров. Таким образом, учитывая вышеуказанные 
положения Уголовного процессуального кодекса 
Украины (не определенность понятия заявления, 
сообщения о  совершенном уголовном правонару‑
шении) и  практику, сложившуюся по  внесению 
сведений об  уголовном правонарушении, следует 
констатировать, что с точки зрения еСПЧ уголовное 
законодательство Украины, действующее в  настоя‑
щее время, не обеспечивает заявителям конкретной 
и  эффективной защиты против действий, которые 
нарушают их естественные права и интересы.

Следует подчеркнуть, что повышение уровня 
стандартов в  области прав человека и  фундамен‑
тальных свобод неизбежно требует от  государств 
проявлять жесткую требовательность в оценке дея‑
ний, которые могут нарушать эти права и свободы 
как фундаментальные ценности демократического 
общества. Поэтому еСПЧ может вынести решение, 
что государство Украина не выполнило своих по‑
зитивных обязательств в  соответствии со  ст.  6, 13 
Конвенции относительно обеспечения процесса вне‑
сения сведений в ерДр.

не делай зла — вернется бумерангом,
не плюй в колодец — будешь воду пить,
не оскорбляй того, кто ниже рангом,
а вдруг придётся что‑нибудь просить.
не предавай друзей — их не заменишь,
и не теряй любимых — не вернешь,
не лги себе — со временем проверишь,
Что ложью сам себя ты предаёшь.

О м а р  Х а й я м
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ВІдшкОдУВАННя мАтеРІАльНОї 
тА мОРАльНОї шкОди,  

зАВдАНОї ВНАСлІдОк дтП

Позови, що виникають із відносин відшкодуван‑
ня шкоди, завданої в  результаті ДТП, у  цивільних 
справах подаються до суду за загальними правилами 
підсудності, визначеними цПК України. Позивач має 
право на подання такого позову за своїм зареєстро‑
ваним місцем проживання чи перебування або за 
місцем завдання шкоди.

(зразок, копія рішення суду мого клієнта за підго‑
товленою мною позовною заявою про відшкодування 
матеріальної та моральної шкоди завданої внаслідок 
ДТП, що набрала законної сили додається).

Так частиною 2 ст.  1187 цК України встановле‑
но відповідальність за завдання шкоди особою, яка 
на  відповідній правовій підставі (право власності, 
інше речове право, договір підряду, оренди тощо) 
володіє транспортним засобом, механізмом, іншим 
об’єктом, використання, зберігання або утримання 
якого створює підвищену небезпеку. Відповідальність 
у  таких випадках має нести винна в  завданні шко‑
ди особа, якою є водій автомобіля чи людина, яка 
керувала автомобілем та з вини якої сталася ДТП. 
Тобто якщо особа під час керування автомобілем має 
посвідчення водія на право керування транспортним 
засобом відповідної категорії та реєстраційний до‑
кумент на нього, переданий їй власником або іншою 
особою, яка на законній підставі використовує такий 
транспортний засіб, то саме ця особа буде нести 
відповідальність за завдання шкоди згідно з  п.  2.2 
Правил дорожнього руху.

Винятки із цього правила встановлено чч.  3, 
5 ст.  1187 цК України, згідно з якими особа, яка 
на відповідній правовій основі володіє транспортним 
засобом (власник, орендар, підрядчик тощо), звіль‑
няється від обов’язку відшкодування шкоди, завданої 
транспортним засобом у  випадках неправомірного 
заволодіння авто третьою особою, завдання шкоди 

внаслідок непереборної сили або умислу потерпі‑
лого. зазначені випадки мають бути підтверджені 
належними доказами (матеріалами кримінальної 
справи, якими встановлюється факт неправомірного 
заволодіння третьою особою транспортним засобом; 
документами, що підтверджують дію непереборної 
сили або умисел потерпілого), про що обов’язково 
має бути зазначено в  мотивувальній частині судо‑
вого рішення.

не вважається особою, яка провадить діяльність, 
що є джерелом підвищеної небезпеки, і не несе від‑
повідальності за шкоду перед потерпілим особа, яка 
керувала транспортним засобом у зв’язку з виконан‑
ням своїх трудових (службових) обов’язків на  під‑
ставі трудового договору (контракту) з особою, яка 
на  відповідній правовій підставі (право власності, 
інше речове право, договір підряду, оренди тощо) 
володіє транспортним засобом, якщо з нею укладено 
цивільно‑правовий договір. Така особа, враховуючи 
характер відносин, які між ними склалися, може 
бути притягнута до  відповідальності роботодав‑
цем лише в порядку регресу відповідно до ст. 1191  
цК України.

Факт наявності між володільцем та особою, яка 
керувала джерелом підвищеної небезпеки, трудових 
відносин має бути підтверджений належними до‑
казами (первинними документами, довідкою Фонду 
соціального страхування на випадок безробіття, до‑
відкою органу Державної податкової служби тощо). 
Проте на виникнення обов’язку володільця джерела 
підвищеної небезпеки щодо відшкодування заподі‑
яної ним шкоди впливають такі обставини:

• в  який  час  було  заподіяно  шкоду  (службовий 
чи неслужбовий);

• було  джерело  підвищеної  небезпеки  ввірено 
працівникові в  процесі виконання ним трудових 

У Віснику Одеської адвокатури № 2 за 2017 р. була опублікована стаття 
адвоката Іванова «Забезпечення позову про відшкодування шкоди, за-
подіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди». Редакція публікує 
продовження справи, яка закінчилася постановою заочного рішення
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обов’язків чи він самовільно, неправомірно вико‑
ристав його в особистих цілях.

У всіх випадках подання позову про відшкодуван‑
ня шкоди проти володільця наземного транспорт‑
ного засобу слід обов’язково з’ясовувати, чи була 
застрахована в установленому законом порядку його 
відповідальність полісом обов’язкового страхування 
на момент завдання шкоди. Якщо так, необхідно ви‑
рішити питання про залучення страховика до участі 
у справі.

згідно з  постановою Пленуму Вищого спеціа‑
лізованого суду україни з розгляду цивільних і 
кримінальних справ № 4 від 1 березня 2013 р. «Про 
деякі питання застосування судами законодавства 
при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, 
завданої джерелом підвищеної небезпеки» також 
зазначено, що, розглядаючи позови про відшкодуван‑
ня шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, 
суди повинні мати на увазі, що відповідно до статей 
1166, 1187 цК шкода, завдана особі чи майну фізич‑
ної або юридичної особи, підлягає відшкодуванню 
в  повному обсязі особою, яка її завдала. Обов’язок 
відшкодувати завдану шкоду виникає у її завдавача 
за умови, що дії останнього були неправомірними, 
між ними і шкодою є безпосередній причинний 
зв’язок та є вина зазначеної особи, а  коли це було 
наслідком дії джерела підвищеної небезпеки, —  не‑
залежно від наявності вини.

Щодо відшкодування моральної шкоди, завданої 
джерелом підвищеної небезпеки, то слід ураховувати, 
що згідно з ч. 2 ст. 23 цК України право на це мають 
лише фізичні особи. Частиною 3 ст. 23 цК встанов‑
лено, що «моральна шкода відшкодовується грішми, 
іншим майном або в інший спосіб. розмір грошово‑
го відшкодування визначається судом залежно від 
характеру правопорушення, глибини фізичних та 
душевних страждань, погіршення здібностей потер‑
пілого або позбавлення його можливості їх реалізації, 
ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, 
якщо вина є підставою для відшкодування, а також 
з урахуванням інших обставин, які мають істотне 
значення. При визначенні розміру відшкодування 
враховуються вимоги розумності та справедливості».

При оцінці моральної (немайнової) шкоди, спри‑
чиненої потерпілим, суд повинен належним чином 
оцінювати ступінь їх немайнових витрат, а  також 
у  випадках пред’явлення таких вимог до  страхови‑
ків ураховувати положення ст.  611 цК про те, що 
таке відшкодування може бути застосовано лише 
у  передбачених законом або договором випадках 
порушення страховою компанією зобов’язань, і ви‑
ходити з того, чи передбачено укладеним догово‑
ром можливість такого відшкодування страховиком. 
необхідно звернути увагу на те, що згідно зі ст. 23 

цК обов’язок відшкодування моральної шкоди, за‑
вданої пошкодженням майна, покладено на  особу, 
яку визнано винною в скоєнні ДТП.

При визначенні розміру відшкодування шкоди, 
завданої здоров’ю потерпілої особи (розміру від‑
шкодування заробітку (доходу), втраченого нею 
внаслідок втрати чи зменшення професійної або 
загальної працездатності, додаткових витрат, сто‑
роннього догляду тощо), суд повинен звертати увагу 
на виплати, без урахування яких згідно з ч. 3 ст. 1195 
цК визначається шкода, завдана каліцтвом або іншим 
ушкодженням здоров’я.

В узагальненні судової практики розгляду спо‑
рів про компенсацію шкоди, завданої внаслідок 
дорожньо‑транспортної пригоди, наголошується, 
що саме суд визначає ступінь вини заподіювачів 
шкоди в процентному відношенні та враховує всі 
обставини, пов’язані із завданням шкоди. Тому 
можна дійти висновку, що складних та спірних 
питань у суддів під час розгляду справ цієї кате‑
горії протягом останнього періоду не виникало.

Також хотілось би зазначити, що вже в  поста‑
нові від 20.01.2016 року по  справі № 6‑2808цс15 
Верховний Суд України зробив правовий висновок, 
відповідно до якого «право потерпілого на відшкоду‑
вання шкоди за рахунок особи, яка завдала шкоди, є 
абсолютним і не може бути обмежено або припинено 
наявністю у останнього полісу обов’язкового страху‑
вання цивільно‑правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів. Тобто винуватець 
дорожньо‑транспортної пригоди в подальшому несе 
повну матеріальну відповідальність за шкоду, за‑
вдану потерпілому своїми неправомірними діями. 
Право потерпілого на  відшкодування шкоди її за‑
подіювачем є абсолютним і суд не вправі відмовити 
в такому позові з тих підстав, що цивільно‑правова 
відповідальність заподіювача шкоди застрахована.

Висновок Верховного суду україни пов’язаний 
з тим, що внаслідок таких «правовідносин» ви‑
никає два види зобов’язань, які «не виключають 
один одного»: 1) деліктне зобов’язання —  первісне, 
основне зобов’язання, в якому діє загальний принцип 
відшкодування шкоди в  повному обсязі, підставою 
його виникнення є завдання шкоди; 2) договірне 
зобов’язання (страхове відшкодування) —  виплата, 
яка здійснюється страховиком відповідно до  умов 
Договору, виключно в межах страхової суми та в разі, 
якщо подія, в  результаті якої завдана шкода, буде 
кваліфікована як страховий випадок. Відповідно 
до  ч.  1 та ч.  4 ст.  636 цивільного кодексу України, 
договором на користь третьої особи є договір, в якому 
боржник зобов’язаний виконати свої зобов’язання 
на  користь третьої особи, яка встановлена або не 
встановлена у договорі. Якщо третя особа відмовилась 
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від права, наданого їй на підставі договору, сторона, 
яка уклала договір на користь третьої особи, може 
сама скористатись цим правом, якщо інше не ви‑
пливає із суті договору. Особа здійснює свої права 
вільно, на власний розсуд (частина перша ст. 12 цК 
України). Особа не може бути примушена до  дій, 
вчинення яких не є обов’язковим для  неї (частина 
друга ст. 14 цК України).

з огляду на  вищенаведене, право потерпілого 
на  відшкодування шкоди за рахунок особи, яка за‑
вдала шкоди, є абсолютним і не може бути припинене 
чи обмежене договором, стороною якого потерпі‑
лий не був, хоч цей договір і укладений на користь 
третіх осіб. законодавство надає потерпілому право 
одержати страхове відшкодування, але не зобов’язує 
його одержувати. Потерпілий вправі відмовитися 
від свого права вимоги до страховика та одержати 
повне відшкодування шкоди від особи, яка її завдала, 
в рамках деліктного зобов’язання, не залежно від того, 
чи застрахована цивільно‑правова відповідальність 
особи, яка завдала шкоди.

актуальним питанням, яке може виникнути під 
час процедури реалізації потерпілим свого «абсолют‑
ного права» —  права на звернення до винуватця ДТП, 
при наявності у останнього Договору страхування, є 
відмова потерпілого від своїх прав (ч. 4 ст. 636 цК 
України) —  звернення до  страхової компанії згід‑
но з  Договором страхування, оскільки в  більшості 
випадків потерпіла сторона, після дорожньо‑тран‑
спортної пригоди, спочатку звертається за заявою 
про страховий випадок та в  подальшому з заявою 
про виплату до страховика. Таким чином, звернення 
в  страхову компанію свідчити про те, що потерпі‑
лий від своїх прав на отримання відшкодування від 
страховика не відмовлявся, а навпаки —  намагався 
їх реалізувати. Тобто використання «абсолютного 
права» буде тривалий час спірним в судових спорах.

В Постанові Верховний Суд України не залишив 
без уваги питання захисту інтересів страхувальника. 
У випадку відшкодування шкоди особою, якою таку 
шкоду завдано і цивільно‑правова відповідальність 
якої застрахована, після задоволення вимоги потер‑
пілого не позбавлена права захистити свій майновий 

інтерес за договором страхування та звернутися 
до  свого страховика за договором із відповідною 
вимогою про відшкодування коштів, виплачених по‑
терпілому, в розмірах та обсязі згідно з обов’язками 
страховика як сторони договору обов’язкового стра‑
хування цивільно‑правової відповідальності.

Таке право у страхувальника виникає на підставі 
вказаних вище положень цивільного кодексу Укра‑
їни, відповідно до яких, сторона, яка уклала договір 
на користь третьої особи, може сама скористатися 
передбаченим договором правом, якщо третя особа 
від цього права відмовилося і якщо інше не випли‑
ває з суті договору (ч.  4 ст.  636 цК України). але 
законодавство не надає страхувальнику надійного 
способу захисту свого майнового інтересу, оскіль‑
ки, в будь‑якому випадку, його право залежить від 
волевиявлення третіх осіб, а  саме: абзац 2 п.  36.4 
ст. 36 закону «Про обов’язкове страхування цивіль‑
но‑правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів» передбачає, що страховик 
компенсує витрати страхувальника, за умови, що 
такі витрати здійснюються за згодою страховика.

Тобто фактично страхувальнику для отримання 
відшкодування за договором страхування необхід‑
но узгодити зі страховиком суму збитку, яку він 
зобов’язаний відшкодувати в рамках деліктних пра‑
вовідносин.

Також для отримання відшкодування страхуваль‑
никові, в термін та в порядку визначені ст. 35 та ст. 37 
закону, необхідно звернутися в страхову компанію 
з заявою на виплату. Враховуючи вищевикладене, 
правова позиція Верховний суду україни у справі 
№ 6‑2808цс15 лише підтверджує законність прав 
потерпілого на повне відшкодування збитків як за 
рахунок винної особи, що застрахувала свою відпо-
відальність, або за рахунок страховика.

Саме тому останні правові висновки Верховного 
Суду України по справі № 6‑2808цс15 від 20.01.2016 
року, про «абсолютне право», цілком можна назвати 
нормативно обґрунтованими, що служать захистом 
майнових інтересів потерпілих, дозволяючи їм по‑
вною мірою реалізувати своє право на відшкодування 
збитку.
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ирина Викторовна тодорич,
адвокат

ПлОхОе СОСтОяНие дОРОГ: 
кАк ВОзмеСтить УщеРб, 

ПРичиНеННый СОбСтВеННОмУ 
АВтОмОбилЮ?

Плохие дороги в Украине —  не секрет для каждо‑
го украинца или гостя нашей страны. В результате 
некачественного состояния дорожного покрытия все 
чаще происходят аварии из‑за повреждения на  ав‑
тодорогах.

В  большинстве случаев расплачиваться за ямы 
на  украинских дорогах приходится самим автолю-
бителям. Однако необходимо менять стереотип 
и  заставлять платить тех, кто строил дорогу 
и  обязан ее содержать! Законодательство такую 
возможность предусматривает, и  положительные 
примеры уже есть.

итак, что нужно делать, когда автомобиль попал 
в  яму на  дороге, и  как получить компенсацию за 
повреждения автотранспортного средства?

В первую очередь, следует действовать постепен‑
но в  соответствии с  требованиями действующего 
законодательства Украины. Для того чтобы привлечь 
к  ответственности за бездействие коммунальные 
службы за ненадлежащее содержание дорожного 
покрытия, каждому водителю необходимо знать 
основные базовые шаги, которые помогут доказать 
свою правовую позицию в суде и взыскать компен‑
сацию за поврежденное автотранспортное средство.

если вы попали в ситуацию, связанную с дорож‑
но‑транспортным происшествием, причиной которой 
послужило некачественное покрытие дорог, то не 
нужно отчаиваться, а  только набраться терпения 
и действовать в следующей последовательности:

1) немедленно остановите транспортное средство 
и оставайтесь на месте происшествия;

2) включите аварийную сигнализацию и устано‑
вите знак аварийной остановки (20—40 м);

3) не перемещайте транспортное средство и пред‑
меты на  проезжей части, имеющие отношение 
к происшествию;

4) примите возможные меры для оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим, если таковые 
имеются: вызовите карету скорой медицинской по‑
мощи, а если это невозможно, обратитесь за помо‑
щью к  другим лицам (прохожим или пассажирам, 
в  крайнем случае остановите первый попавшийся 
транспорт) и  отправьте пострадавших в  лечебное 
учреждение;

5) сообщите о дорожно‑транспортном происше‑
ствии в  подразделение полиции, записав фамилии 
и адреса очевидцев;

6) примите все возможные меры для сохранения 
следов происшествия, их ограждения и организуйте 
объезд места происшествия;

7) до  прибытия сотрудников полиции и  прове‑
дения медицинского осмотра не употребляйте без 
назначения медицинского работника алкоголь, а так‑
же лекарственные препараты, изготовленные на их 
основе;

8) следующим шагом, прежде чем прибудут со‑
трудники полиции, станет собирание как можно 
больше доказательств плохого качества дороги. Эти 
данные понадобятся для  составления администра‑
тивного протокола.

лучший способ фиксации —  это фото‑ и  видео‑
съемка. если в  машине есть видеорегистратор —  
отлично, запись с него может послужить надежным 
доказательством в  суде. Можно воспользоваться 
камерой мобильного телефона, планшета, фото‑
аппарата. Можно и  самому снять места выбоин 
и их глубину, положив рядом развернутую рулетку 
(линейку т. п.). Можно воспользоваться записями 
с камер видеонаблюдения, если вблизи места проис‑
шествия они установлены, для этого необходимо про‑
верить столбы, светофоры или дома рядом с местом  
происшествия.
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расскажите подробно представителям полиции 
о случившемся и проследите, чтобы все детали были 
зафиксированы в протоколе и схеме ДТП. на схеме 
ДТП обязательно должны быть отражены дорожные 
условия, размеры участков с различным состоянием 
дорожного покрытия; размеры и размещение дефек‑
тов. если какие‑либо детали сотрудник полиции не 
фиксирует (или не хочет зафиксировать), то необхо‑
димо обязательно указать это в ваших письменных 
замечаниях к схеме и протоколу ДТП. Однако стоит 
помнить, что ключевым элементом протокола будет 
фиксация глубины ямы.

Требуйте чтобы сотрудники полиции вызвали 
представителей дорожной службы. Согласно абз.  7 
п. 11 единых правил ремонта и содержания автомо‑
бильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, 
правил пользования ими и  охраны (утверждены 
постановлением Кабинета Министров Украины 
от 30.03.1994 № 198), владельцы дорожных объектов 
или уполномоченные ими органы, дорожно‑эксплу‑
атационные организации обязаны вместе с уполно‑
моченным подразделением национальной полиции 
участвовать в осмотре мест дорожно‑транспортных 
происшествий для определения дорожных условий, 
при которых они произошли, и устранять выявлен‑
ные недостатки.

Обращаю внимание, что закон Украины «Об 
автомобильных дорогах» выделяет 4 вида дорог:

— автомобильные дороги общего пользования, 
государственное управление такими дорогами осу‑
ществляет Государственное агентство автомобильных 
дорог Украины и его региональные подразделения;

— улицы и дороги городов и других населенных 
пунктов, управление функционированием и  разви‑
тием которых осуществляется соответствующими 
органами местного самоуправления, в  ведении ко‑
торых они находятся;

— ведомственные (технологические) автомобиль‑
ные дороги (внутрихозяйственные технологические 
дороги, находящиеся в собственности юридических 
или физических лиц), управление функционирова‑
нием и  развитием данных дорог осуществляется 
юридическими или физическими лицами, в собствен‑
ности которых они находятся, согласно требованиям 
законодательства);

— автомобильные дороги на частных территориях 
(находятся на  территориях, владельцами которых 
являются юридические (негосударственные) или 
физические лица, управление которыми осуществляет 
непосредственно собственник.

Следует отметить, что данным законом преду‑
смотрена ответственность органов, уполномочен‑
ных осуществлять управление функционированием 
дороги определенного вида, за вред, причиненный 

автомобилям путем возмещения причиненных убыт‑
ков, возникших из‑за неудовлетворительного состо‑
яния такой дороги.

То есть в случае наступления ДТП стоит в первую 
очередь выяснить, на какой именно дороге произо‑
шло ДТП, и  проследить, чтобы вызвали уполномо‑
ченного представителя дорожной службы.

если ДТП произошло на дороге общего пользова‑
ния в Одесской области, то на место происшествия 
должен прибыть представитель Службы автомобиль‑
ных дорог в Одесской области, на балансе которой 
находится соответствующая дорога (65031 г.  Одес‑
са, ул. Грушевского, 49, тел. (048) 778‑24‑12, факс: 
(0482) 34‑21‑36).

Однако на  место происшествия может прибыть 
и представитель подрядной организации, ответствен‑
ной за эксплуатационное содержание данной автомо‑
бильной дороги (список должностных лиц подрядных 
организаций, ответственных за эксплуатационное со‑
держание автомобильных дорог общего пользования 
в Одесской области (с перечнем дорог, закрепленных 
для эксплуатационного содержания), можно найти 
на сайте Службы автомобильных дорог в Одесской 
области по ссылке: http://new.od.ukravtodor.gov.ua/
pro_sluzhbu/pidriadni_orhanizatsii/spysok_posadovykh_
osib_pidriadnykh_orhanizatsii.html

Согласно данному перечню в зависимости от ад‑
ресной привязки дороги, на  место происшествия 
может прибыть представитель одной из следующих 
подрядных организаций:

1. ДП «Одесский облавтодор» (65031 г.  Одесса, 
ул. Грушевского, 49, тел. (0482) 34‑31‑37, факс (048) 
778‑25‑86);

2. ООО «Березовкаагрошлябуд» (адрес: 67300, 
Одесская обл., г.  Березовка, ул.  Ворошилова, 80, 
тел./факс (048) 562‑15‑65);

3. ООО «ТираС» (адрес: 67668, Одесская обл., 
Беляевский район, с.  Великий Дальник, ул.  Маяк‑
ская, 2, тел./факс (048) 740‑12‑00);

4. ООО «СК ДОрСерВиС» (адрес: 67543, Одесская 
обл., Коминтерновский район, с.  Визирка, 2‑й  км 
дороги порта Южный, тел. (048) 750‑72‑53, факс 
(048) 750‑71‑ 96);

5. ООО «евродор» (адрес: 65055, м. Одеса, ул. Бу‑
гаевская, 60, тел./факс (048) 792‑32‑97);

6. ООО «СК аВТОСТрОЙ» (адрес: м. Одеса, 
ул. Довженко, д. 6, тел.: (048) 784‑75‑30, 784‑75‑41, 
факс: (048) 784‑75‑31)

7. ЧП «Пивденьдортех» (адрес: 67832, Одесская 
обл., Овидиопольский р‑он, пгт Великодолинское, 
ул.  радостная, 11, тел. (048) 750‑46‑55, факс (048) 
750‑47‑05).

если же по  результатам ДТП на  дороге общего 
пользования погибли люди, то вместе с  представи‑
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телем подрядной организации, ответственной за экс‑
плуатационное содержание данной автомобильной 
дороги, обязательно должен прибыть и представитель 
Службы автомобильных дорог в Одесской области.

В случае совершения ДТП на территории г. Одес‑
сы на  место происшествия должен прибыть пред‑
ставитель Одесского городского совета (Управление 
дорожного хозяйства Одесского городского совета, 
адрес: 65078, г.  Одеса, ул.  Генерала Петрова, 22, 
2‑й этаж, каб. 209‑214 тел./факс: 784‑08‑42). Управ‑
ление подотчетно и  подконтрольно Одесскому го‑
родскому совету, подчинено Одесскому городскому 
голове, исполнительному комитету Одесского го‑
родского совета. Финансирование расходов Управле‑
ния осуществляется за счет средств бюджета города 
в  соответствии с  утвержденной сметой расходов, 
основными задачами Управления являются: обеспе‑
чение эффективного функционирования дорожного 
хозяйства города, координация деятельности пред‑
приятий дорожного хозяйства города и  др., в  соот‑
ветствии с  Положением об  управлении дорожного 
хозяйства Одесского городского совета, утвержденно‑
го решением Одесского городского совета № 384‑VI 
от 28.02.2011.

Однако стоит обратить внимание, что в  соот‑
ветствии с  решением Одесского городского совета 
№ 1149‑VII от  21.09.2016 на  КП «Городские доро‑
ги» (адрес: г.  Одеса, ул.  Промышленная, 38, тел.: 
778‑00‑36) возложена прямая обязанность содержа‑
ния (летнее и зимнее) магистральных дорог города 
в пределах годовых бюджетных назначений, осуще‑
ствление технического надзора за строительством 
и  ремонтом автодорог, контроль за соответствием 
качества выполненных работ на  объектах техни‑
ческим требованиям и  стандартам и  др. Учреди‑
телем предприятия является Одесский городской 
совет. Предприятие самостоятельно осуществляет 
свою хозяйственную деятельность на  принципах 
хозяйственного расчета, несет ответственность за 
последствия этой деятельности перед Учредителем.

если же ДТП произошло на ведомственной (тех‑
нологической) автомобильной дороге или автомо‑
бильной дороге частной территории, то на  место 
происшествия должен прибыть непосредственный 
владелец такой дороги (физическое лицо или упол‑
номоченный представитель юридического лица).

Протокол должен быть составлен согласно ч.  4 
ст. 140 Кодекса Украины об административных пра‑
вонарушениях (КУоаП). Эта статья предусматрива‑
ет ответственность должностных лиц дорожно‑экс‑
плуатационных организаций за нарушение правил, 
норм и стандартов при содержании автомобильных 
дорог, непринятие мер по  своевременному запре‑
ту или ограничению движения или необозначение 

на автомобильных дорогах и улицах мест ремонтных 
работ, которые привели к аварийной обстановке или 
повреждению транспортных средств. Обязательно 
запишите данные инспектора полиции, сделайте как 
можно больше подробных фотографий и видеосъе‑
мок места ДТП. Как показывает практика, по факту 
совершения административного правонарушения 
по ч. 4 ст. 140 КУоаП в Одесской области протокол 
составляется в отношении руководителя подрядной 
организации, ответственной за эксплуатационное 
содержание данной автомобильной дороги общего 
значения (список таких организаций приведен выше) 
в Одессе, в отношении руководителя КП «Городские 
дороги», ответственного за содержание городских 
дорог г. Одессы, или в отношении владельца ведом‑
ственной (технологической) автомобильной дороги 
или автомобильной дороги частной территории;

9) для  установления размера причиненного 
ущерба обратитесь в  официальное СТО или к  не‑
зависимым оценщикам. Справка о  повреждении 
транспортного средства оформляется на месте ДТП. 
Копию схемы и  фотографии (если съемка прово‑
дилась сотрудниками полиции) можно получить 
по  письменному обращению в  районное подразде‑
ление полиции (по месту ДТП);

10) обратитесь с заявлением к владельцу (балан‑
содержателю) автодороги (как было указано раньше, 
лицо такого собственника (балансодержателя) зави‑
сит от  вида дороги) о  возмещении материального 
ущерба в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 9 закона Укра‑
ины «О дорожном движении» (где четко определено, 
что к  компетенции собственников автомобильных 
дорог, улиц и  железнодорожных переездов или 
уполномоченных ими органов в  сфере дорожного 
движения относится: компенсация затрат собствен‑
никам транспортных средств, если дорожно‑транс‑
портные происшествия произошли по причине неу‑
довлетворительного эксплуатационного содержания 
автомобильных дорог, улиц и  железнодорожных 
переездов, по  решениям судебных органов), а  так‑
же в  соответствии с  абз.  10 п.  11 единых правил 
ремонта и содержания автомобильных дорог, улиц, 
железнодорожных переездов, правил пользования 
ими и  охраны (утвержденных постановлением Ка‑
бинета Министров Украины от  30.03.1994 № 198), 
владельцы дорожных объектов или уполномоченные 
ими органы, дорожно‑эксплуатационные организа‑
ции обязаны возмещать в установленном законода‑
тельством порядке ущерб владельцам транспортных 
средств, если дорожно‑транспортное происшествие 
произошло вследствие неудовлетворительного со‑
держания дорог, улиц, железнодорожных переездов.

Дела об  административных правонарушениях 
по ч. 1—3 ст. 140 КУоаП рассматриваются органами 
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национальной полиции, а по ч. 4 ст. 140 КУоаП —  
районными судами. По  ч.  4 ст.  140 КУоаП, кроме 
штрафов, для  правонарушителей предусмотрена 
административная ответственность за нарушение 
правил содержания дорог, и даже административный 
арест на  срок от  пяти до  десяти дней. если в  до‑
бровольном порядке владелец (балансодержатель) 
автодороги не возмещает нанесенный ущерб, то 
стоит обратиться в суд.

Документы, которые нужно собрать для подачи 
иска в суд:

1) справка из полиции о ДТП;
2) копия протокола о ДТП и схемы;
3) фотографии и/или видеосъемка с места ДТП;
4) экспертная оценка ущерба;
5) копия счета за проведение ремонта автомобиля 

(если ремонт уже проведен);
6) паспорт, инн заявителя.
Возмещение вреда в  данном случае, согласно 

ст.  40 КУоаП, можно требовать при рассмотрении 
судом административного протокола в  отношении 
должностного лица дорожно‑эксплуатационных ор‑
ганизаций или отдельно от рассмотрения протокола, 
в порядке гражданского судопроизводства.

если автомобиль был застрахован по  договору 
КаСКО и потерпевшим были соблюдены все требова‑
ния и условия договора страхования (о своевремен‑
ном уведомлении, предоставлении всех необходимых 
документов и  т. д.), то компенсацию выплачивает 
страховая компания, потом страховщики имеют 
право заявлять регрессный иск к дорожным службам 
о  возмещении вреда. В  таком случае владельцу ав‑
томобиля вообще можно не переживать о судебном 
процессе.

Так, например, в деле № 925/274/15 ООО «Стра‑
ховая компания «ВиДи‑страхование» обратилась 
в хозяйственный суд с иском к ДП «Черкасский об‑
лавтодор» ОаО Государственная акционерная компа‑
ния «автомобильные дороги Украины» (в настоящее 
время ЧаО Государственная акционерная компания 
«автомобильные дороги Украины») о  взыскании 
2917,94  грн. вреда, причиненного в  результате до‑
рожно‑транспортного происшествия в  порядке ре‑
гресса. решением хозяйственного суда Черкасской 
области от 24.03.2015 в иске было отказано полно‑
стью. Суд пришел к  выводу о  том, что ответствен‑
ным лицом при причинении ущерба пользователям 
дорог является орган государственного управления 
автомобильными дорогами общего пользования, 
следовательно ДП «Черкасский облавтодор» ОаО 
Государственная акционерная компания «автомо‑
бильные дороги Украины» не может быть ответчиком 
по заявленному иску, а потому в удовлетворении иска 
следует отказать. Однако постановлением Киевского 

апелляционного хозяйственного суда от 19.05.2015 
решение хозяйственного суда Черкасской области 
от  24.03.2015 отменено, принято новое решение, 
которым исковые требования удовлетворены в пол‑
ном объеме. Суд пришел к выводу о том, что именно 
ответчик (ДП «Черкасский облавтодор» ОаО Госу‑
дарственная акционерная компания «автомобильные 
дороги Украины») должен нести ответственность за 
последствия ДТП, поскольку он осуществлял экс‑
плуатационное обслуживание данной автодороги. 
Учитывая наличие действующих на  дату наступ‑
ления страхового случая обязательств ответчика, 
как подрядчика, с  гарантией эксплуатации дороги, 
ненадлежащее состояние которой стало причиной 
страхового случая, коллегия судей Высшего хозяй‑
ственного суда Украины пришла к выводу о возмож‑
ности возложения ответственности на ответчика за 
причиненные ненадлежащим состоянием дороги 
убытки, а следовательно —  о необходимости удовле‑
творения исковых требований в пользу страховщика, 
как лица, которое осуществило страховую выплату 
пострадавшему. Поэтому решением Высшего хозяй‑
ственного суда Украины от 21.07.2015 кассационную 
жалобу ДП «Черкасский облавтодор» ОаО Государ‑
ственная акционерная компания «автомобильные 
дороги Украины» было оставлено без удовлетворения. 
Постановление Киевского апелляционного хозяй‑
ственного суда от 19.05.2015 по делу № 925/274/15 
было оставлено без изменений.

Что же касается обращения граждан за защитой 
своих прав в суд (в случае, если автомобиль не был 
застрахован), то стоит отметить, что положительные 
судебные прецеденты в такой категории дел также 
существуют. Обращаем внимание на то, что данная 
категория дел подсудимая местным общим судам.

Во Франковский районный суд города львова 
обратилось пострадавшее лицо с  иском к  службе 
автомобильных дорог во львовской области, ДП 
«львовский облавтодор» ОаО ГаК «автомобильные 
дороги Украины», в  котором просило солидарно 
взыскать с службы автомобильных дорог в львовской 
области и  ДП «львовский облавтодор» ОаО ГаК 
«автомобильные дороги Украины» причиненный 
ему материальный ущерб в  размере 24 201,37  грн, 
моральный (неимущественный) вред в  размере 
25 000  грн. (двадцать пять тысяч гривен) и  рас‑
ходы на  проведение авто‑товароведческой экспер‑
тизы в  размере 2482,18  грн. рассмотрев материа‑
лы дела и  всесторонне исследовав доказательства, 
Франковский районный суд г. львова 23.11.2016 при‑
нял решение по данному делу № 465/4717/16‑ц, ко‑
торым решил иск частично удовлетворить. Взыскать 
с ДП «львовский облавтодор» ОаО ГаК «автомобиль‑
ные дороги Украины» в пользу пострадавшего лица 
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24 201,37 грн имущественного ущерба, 2482,18 грн 
расходы на проведение авто‑товароведческого иссле‑
дования, 5000 грн морального вреда и  551,20 грн 
судебного сбора, уплаченного истцом при подаче 
искового заявления. В удовлетворении иска в службу 
автомобильных дорог в львовской области о взыска‑
нии имущественного и морального вреда отказано. 
решение вступило в законную силу 16.12.2016 г.

абсолютно противоположное решение принял 
апелляционный суд Днепропетровской области 
09.08.2016 по делу № 183/7040/15 по иску лицО_2 
к службе автомобильных дорог в Днепропетровской 
области, ДП «Днепропетровский облавтодор» ОаО 
Государственная акционерная компания «автомо‑
бильные дороги Украины», Филиал новомосковский 
дорожно‑эксплуатационный участок (третье лицо) 
о  возмещении материального и  морального вреда. 
Данным решением суд взыскал со  службы автомо‑
бильных дорог в Днепропетровской области в пользу 
лицО_2 возмещение материального ущерба, при‑
чиненного дорожно‑транспортным происшествием, 
на сумму в размере 240 982,72 грн, взыскал со службы 
автомобильных дорог в Днепропетровской области 
в  пользу лицО_2 возмещение морального вреда, 
причиненного ДТП, на сумму в размере 700 грн, взыс‑
кал со службы автомобильных дорог в  Днепропет‑
ровской области в пользу лицО_2 700 грн расходов, 
связанных с проведением экспертного исследования, 
взыскал со службы автомобильных дорог в Днепро‑
петровской области в пользу лицО_2 судебные расхо‑
ды по уплате судебного сбора в размере 2423,83 грн. 
Свое решение суд обосновал тем, что данная дорога 
находится на балансе службы автомобильных дорог 
в  Днепропетровской области и  именно эта служба 
уполномочена осуществлять управление и содержа‑
ние данной дороги. ДП «Днепропетровский облавто‑
дор» ОаО Государственная акционерная компания 
«автомобильные дороги Украины» не может быть 
субъектом правонарушения, так как в его должност‑
ные обязанности не входит осуществлять контроль 
за содержанием и  надлежащим состоянием дорог 
общего пользования и  как подрядчик не получил 
финансирования для проведения указанной работы, 
а следовательно, отсутствуют основания считать, что 
ДП «Днепропетровский облавтодор» ОаО Государ‑
ственная акционерная компания «автомобильные 
дороги Украины» как подрядчик не выполнил или 
ненадлежащим образом выполнил свои обязанности 
по  договору подряда. Судебное решение вступило 
в законную силу 09.08.2016 г.

Данные примеры касаются подачи иска в случае 
наступления ДТП на  дороге общего пользования. 
Определять ответчика в  такой категории дел необ‑
ходимо в  зависимости от  вида дороги, на  которой 

произошло ДТП. То есть, если нанесен ущерб на доро‑
ге общего пользования, рекомендую сразу обращаться 
в  службу автомобильных дорог в  соответствую-
щей области, на  балансе которой находится до-
рога, и  к  соответствующей организации, которая 
ответственна за эксплуатационное содержание 
данной автомобильной дороги, ведь судебная прак-
тика свидетельствует о  неоднородности судебных  
решений.

если же ДТП произошло на ведомственной (тех‑
нологической) автомобильной дороге или автомо‑
бильной дороге частной территории, то с  иском 
о  возмещении убытков следует обращаться к  вла‑
дельцу такой дороги.

В случае наступления ДТП в связи с некачествен-
ным состоянием дороги на  территории г. Одессы 
рекомендую сразу обращаться в  Управление дорож-
ного хозяйства Одесского городского совета, Одесский 
городской совет и в КП «Городские дороги», поскольку 
по  данной категории дел также сложилась неодно-
значная судебная практика.

Так, например, согласно решению Примор‑
ского районного суда от  05.06.2015 по  делу 
№ 522/6799/14‑ц (вступило в  законную силу 
16.06.2015), по  иску лицО_2, лицО_3 к  КП «Го‑
родские дороги», при участии третьего лица лицО_4 
о взыскании материального ущерба, причиненного 
в  результате наступления дорожно‑транспортного 
происшествия, решено взыскать с  КП «Городские 
дороги» в пользу лицО_3 возмещение имуществен‑
ного вреда, причиненного в результате наступления 
ДТП, на  сумму в  размере 16 336,76 (шестнадцать 
тысяч триста тридцать шесть) грн, взыскать с  КП 
«Городские дороги» в  пользу лицО_2 на  возмеще‑
ние расходов на  проведение автотовароведческого 
исследования по определению размера причиненного 
имущественного ущерба в  результате наступления 
дорожно‑транспортного происшествия на  сумму 
в  размере 450,0  грн, взыскать с  КП «Городские до‑
роги» в  пользу лицО_3 и  лицО_2 на  возмещение 
судебных расходов сумму уплаченного судебного 
сбора в  размере 244,0  грн. В  обоснование своего 
решения суд сослался на  п.  5 постановления Пле‑
нума Верховного Суда Украины от  27.03.92 № 6 
«О практике рассмотрения судами гражданских дел 
по искам о возмещении вреда»: при рассмотрении 
дел о возмещении вреда организацией, причиненного 
по вине ее работников, суды должны иметь в виду, 
что, кроме общих оснований, ответственность юри‑
дического лица наступает только в  случаях, когда 
лицо, по  вине которого причинен вред, находит‑
ся с  данной организацией в  трудовых отношени‑
ях и  ущерб причинен им в  связи с  выполнением 
трудовых (служебных) обязанностей, независимо 
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от того, на каких условиях он был работником этой 
организации. То есть основанием взыскания с  КП 
«Городские дороги» стало пребывание в  трудовых 
правоотношениях КП «Городские дороги» на момент 
совершения правонарушения с лицОМ_4 —  руково‑
дителем КП «Городские дороги».

Однако постановлением апелляционного суда  
Одесской области от  19.04.2016 по  делу 
№ 522/21730/14‑ц по иску лицО_1 к КП «Городские 
дороги», Управление дорожного хозяйства лицО_2 
городского совета, лицО_2 городского совета, третье 
лицо лицО_3 о взыскании денежных средств (всту‑
пило в законную силу 19.04.2016) решение Примор‑
ского районного суда г. Одессы от 11.12.2015 остав‑
лено без изменений. Согласно указанному решению 
Приморского районного суда г. Одессы, иск лицО_1 
к  КП «Городские дороги», Управлению дорожного 
хозяйства Одесского городского совета, Одесскому 
городскому совету, третье лицо лицО_3 о взыскании 
денежных средств удовлетворен частично. решено 
взыскать с  Одесского городского совета в  пользу 
лицО_1 материальный ущерб в размере 2080,00 грн, 
взыскать с  Одесского городского совета в  пользу 
лицО_1 расходы по  уплате судебного сбора в  раз‑
мере 243,60 грн (двести сорок три гривны 60 коп.), 
в остальной части исковых требований отказать. Дан‑
ное решение обосновано тем, что именно на местные 
советы возложена обязанность по  строительству, 
реконструкции, ремонту и содержанию улиц и дорог 
городов за счет соответствующих бюджетов городов. 
Подрядчик несет ответственность перед заказчиком, 
а  не перед пользователями улиц, поэтому именно 
Одесский городской совет как владелец дорог в  го‑
роде Одессе должен нести ответственность перед 
пользователями улиц.

Таким образом, становится очевидным тот факт, 
что в судах нормы действующего законодательства 
Украины толкуются по‑разному, одни судьи счита‑
ют, что возместить причиненный ущерб должно КП 
«Городские дороги», поскольку данная организация 
отвечает за качество дорог, другие же судьи подходят 
к решению данного вопроса по‑другому и убеждены, 
что нести материальную ответственность по данной 
категории дел должен именно Одесский городской 
совет, поскольку именно он отвечает за строитель‑
ство, реконструкцию, ремонт и  содержание улиц 
и дорог в Одессе.

В ы в о д. если вдруг с  вами произошло дорож‑
но‑транспортное происшествие или ваш автомобиль 
был поврежден в связи с некачественным состоянием 
дорожного покрытия, то не стоит отчаиваться, а надо 
набраться терпения и  действовать в  соответствии 
с  требованиями действующего законодательства 
Украины. лучше сразу позвонить знакомому адвокату, 
который сможет выехать на  место происшествия, 
проконтролировать правильное оформление доку‑
ментов и собрать необходимые доказательства. если 
у вас нет такой возможности, то важно успокоиться 
и  последовательно осуществить необходимые дей‑
ствия, перечисленные в данной статье: проследить за 
правильным оформлением документов сотрудниками 
полиции, собрать собственноручно доказательства, 
которые в дальнейшем составят доказательную базу 
для  обращения в  суд с  иском о  возмещении вреда.

Помощь профессионального адвоката или ответ-
ственный и  внимательный самостоятельный сбор 
доказательств дадут вам гарантированный шанс 
на защиту своих прав в судебном порядке по взыска-
нию с виновного лица причиненного материального 
ущерба и морального вреда.
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адвокат

деякІ ПитАННя ПОВІдОмлеННя 
ПРО ПІдОзРУ

набуття статусу підозрюваного в кримінальному 
процесі має одне з найголовніших значень, з якого 
фактично і розпочинається одна із активніших фаз 
захисту.

Особа набуває статусу підозрюваного з моменту 
повідомлення їй про підозру, затримання за підозрою 
у  вчиненні кримінального правопорушення, або 
особа, щодо якої складено повідомлення про під‑
озру, однак його не вручено їй внаслідок не вста‑
новлення місцезнаходження особи, проте вжито 
заходів для  вручення у  спосіб, передбачений цим 
Кодексом для вручення повідомлень (ч. 1 ст. 42 КПК 
України —  далі КПК).

В цій статті пропонуємо розглянути питання саме 
набуття статусу підозрюваного шляхом письмово‑
го повідомлення про підозру та питання про нову 
підозру, зміну раніше повідомленої підозри.

Повідомлення про підозру

Для початку необхідно чітко визначитись, чим є 
повідомлення про підозру, процесуальним рішенням 
або процесуальною дією.

КПК не містить чіткого визначання поняття «по‑
відомлення про підозру», однак ст.  110 КПК чітко 
визначає, що є процесуальним рішенням, до  яких 
повідомлення про підозру не входить. разом з тим 
ч. 1 ст. 278 КПК вказує на те, що повідомлення про 
підозру, у  разі неможливості його вручення у  день 
його складання, вручається у спосіб, передбачений 
цим Кодексом для вручення повідомлень.

Так, виходячи з ч.  1 ст.  111 КПК повідомлен‑
ня у кримінальному провадженні є процесуальною  
дією.

Таким чином, повідомлення про підозру є про‑
цесуальною дією, яка спроваджується складанням 

письмового повідомлення про підозру і до  якого 
законодавець встановив певні вимоги.

Письмове повідомлення про підозру

КПК встановлює конкретний зміст письмового 
повідомлення про підозру, тобто з чого повинно 
складатися таке повідомлення та коло осіб, які мають 
право складати таке повідомлення.

Так, повідомлення про підозру має містити такі 
відомості:

1) прізвище та посаду слідчого, прокурора, який 
здійснює повідомлення;

2) анкетні відомості особи (прізвище, ім’я, 
по  батькові, дата та місце народження, місце про‑
живання, громадянство), яка повідомляється про 
підозру;

3) найменування (номер) кримінального прова‑
дження, у межах якого здійснюється повідомлення;

4) зміст підозри;
5) правова кваліфікація кримінального право‑

порушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із 
зазначенням статті (частини статті) закону України 
про кримінальну відповідальність;

6) стислий виклад фактичних обставин кримі‑
нального правопорушення, у вчиненні якого підозрю‑
ється особа, у тому числі зазначення часу, місця його 
вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих 
на момент повідомлення про підозру;

7) права підозрюваного;
8) підпис слідчого, прокурора, який здійснив 

повідомлення (абз. 2 ч. 1 ст. 277 КПК).
Вказана норма закону є імперативною, однак, 

на жаль, КПК не містить положень про правові на‑
слідки відсутності хоча б одної із вищезазначених 
ознак.
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Вище ми прийшли до  однозначного висновку, 
що повідомлення про підозру не є процесуальним 
рішенням, а є процесуальною дією.

У зв’язку з тим, що повідомлення про підозру не 
є процесуальним рішенням, таке повідомлення не 
можна скасувати або оскаржити.

Однак, які процесуальні наслідки відсутності 
хоча  б одного із елементів, визначених в  ст.  277 
КПК України, для  такої процесуальної дії, як пись‑
мове повідомлення про підозру?

на наш погляд, враховуючи те, що ст. 277 КПК 
встановлює чіткий зміст письмового повідомлення 
про підозру і вказує на  його імперативність, а  від‑
так відсутність хоча б одного із елементів, визна‑
чених в  цій статті, у  письмовому повідомлені про 
підозру, таке повідомлення не повинно вважа‑
тись повідомленням про підозру в  розумінні КПК, 
а  тому не повинно створювати будь‑яких проце‑
суальних наслідків для  особи, якій воно повідомл‑ 
ялось.

на  практиці зазначене питання ще однозначно 
не вирішено, однак, на  наш погляд, така позиція 
може мати місце.

Особа, яка уповноважена повідомляти 
про підозру, значення та процесуальні  

наслідки

разом з наведеним, не менш цікавим та акту‑
альним є питання, хто уповноважений повідомля‑
ти про підозру у  відповідності до  вимог КПК Укра‑
їни та які правові наслідки недотримання таких  
вимог.

Слідчий, прокурор або інша уповноважена служ‑
бова особа (особа, якій законом надано право здій‑
снювати затримання) зобов’язана невідкладно пові‑
домити підозрюваного про його права, передбачені 
статтею 42 цього Кодексу (ч. 2 ст. 276 КПК).

Повідомлення про підозру має містити прізвище 
та посаду слідчого, прокурора, який здійснює по‑
відомлення (п. 1 ч. 1 ст. 277 КПК), підпис слідчого, 
прокурора, який здійснив повідомлення (п.  8 ч.  1 
ст. 277 КПК).

Письмове повідомлення про підозру вручається 
в день його складання слідчим або прокурором (ч. 1 
ст. 278 КПК України).

Якщо повідомлення про підозру здійснив про‑
курор, повідомлення про нову підозру або змінити 
раніше повідомлену підозру має право виключно 
прокурор (ч. 279 КПК України).

Таким чином, із зазначених норм процесуального 
права вбачається, що повідомлення про підозру вру‑
чає та особа, яка підписує письмове повідомлення 
про підозру.

на  практиці бувають випадки, коли письмове 
повідомлення про підозру підписується прокурором, 
а  вручається слідчим або підписується одним про‑
курором/слідчим, а вручається іншим прокурором/
слідчим.

Однак чи відповідає така практика вимогам КПК 
та які процесуальні наслідки тягне за собою недо‑
тримання вказаних вимог КПК?

це питання досить гострим стає у випадку пові‑
домлення про підозру у кримінальному проваджен‑
ні щодо окремої категорії осіб (глава 37 КПК), де 
адвокату, депутату місцевої ради, депутату Верхо‑
вної ради автономної республіки Крим, сільсько‑
му, селищному, міському голові повідомлення про 
підозру може здійснити лише Генеральний проку‑
рор, його заступник, керівник регіональної проку‑
ратури в межах його повноважень (п. 1 ч. 1 ст. 481  
КПК);

народному депутату України, кандидату у  Пре‑
зиденти України, Уповноваженому Верховної ради 
України з прав людини, голові або іншому члену 
рахункової палати, прокурору Спеціалізованої ан‑
тикорупційної прокуратури, директору або іншо‑
му працівнику національного антикорупційного 
бюро України, заступникам Генерального про‑
курора, члену національного агентства з питань 
запобігання корупції повідомлення про підозру 
здійснюється Генеральним прокурором (виконую‑
чим обов’язки Генерального прокурора) (п.  2 ч.  1  
ст. 481 КПК);

судді, судді Конституційного Суду України, при‑
сяжному на  час виконання ним обов’язків у  суді, 
голові, заступнику голови, члену Вищої ради пра‑
восуддя, голові, заступнику голови, члену Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України, працівни‑
кам національного антикорупційного бюро Укра‑
їни повідомляються про підозру Генеральним про‑
курором або його заступником (п.  3 ч.  1 ст.  481  
КПК);

Генеральний прокурор повідомляється про підо‑
зру заступником Генерального прокурора (п. 4 ч. 1 
ст. 481 КПК).

Передоручення таких повноважень КПК не перед‑
бачає і норма процесуального права, яка регулює 
дане питання, є імперативною.

з наведеного можна зробити висновок, що у ви‑
падку підписання повідомлення про підозру одним 
суб’єктом, а здійснення такого повідомлення іншим 
суб’єктом, наприклад, підписання письмового по‑
відомлення про підозру Генеральним прокурором, 
а вручення такого повідомлення слідчим або іншим 
прокурором (який не є Генеральним прокурором, 
його заступником), як і підписання повідомлення 
про підозру Генеральним прокурором, а  вручення 
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такого повідомлення його заступником, є незаконним, 
тобто таким, що не буде відповідати зазначеним 
вище нормам КПК.

Таким чином, якщо письмове повідомлення про 
підозру підписується одним суб’єктом, а вручається 
іншим суб’єктом, таке письмове повідомлення про 
підозру не буде відповідати вимогам п.  1, п.  8 ч.  1 
ст. 277 КПК, а відтак особа не може вважатись такою, 
що повідомлена про підозру, тобто не є підозрюваною.

КПК прямо не регулює питання того, хто у  ви‑
падку здійснення кримінального провадження щодо 
окремої категорії осіб (глава 37) повинен (має повно‑
важення) складати та затверджувати обвинувальний 

акт, тобто чи повинен бути такий суб’єкт спеціальний 
за аналогією з процесуальною нормою, передбаче‑
ною ст. 481 КПК?

Попередньо відповідаючи на це питання, автор, 
виходячи з загальних положень КПК та системного 
аналізу норм кримінального процесуального зако‑
нодавства, з цього питання, а  також виходячи з 
практики еСПл приходить до  висновку, що і обви‑
нувальний акт повинен бути складений за аналогією 
з положенням ст.  481 КПК України спеціальним 
суб’єктом, відносно особливої категорії осіб.

Однак це питання є предметом окремого до‑
слідження і буде викладене автором в  іншій статті.

«юрист должен быть Человеком, у которого общее образование 
идет вПереди сПециального»

А. Ф. К о н и

«знание законов заклюЧается не в том, Чтобы 
Пом нить их слова, а в том, Чтобы Постигать их 
смысл»

Цицерон
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адвокатська практика

Ю. с. Григоренко,
адвокат, член комітету захисту професійних прав 

адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності 
Ради адвокатів Одеської області та комітету захисту 

прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ, 
партнер АО «АК «Alfa-legal»,

теОРетичНІ тА ПРАктичНІ  
ПитАННя ПРОцедУРи УмОВНО‑ 

дОСтРОкОВОГО зВІльНеННя 
ВІд ВІдбУВАННя ПОкАРАННя

Багато хто з адвокатів надає правову допомогу 
особам не тільки на етапі досудового розслідування, 
не тільки під час судового розгляду, а й після ухва‑
лення вироку та набрання вироком законної сили. 
При цьому, однім із завдань захисника є супрово‑
дження процедури умовно‑ дострокового звільнення 
від відбування покарання.

Що таке умовно‑дострокове звільнення та з чим 
його «їдять»?

Умовно‑дострокове звільнення від відбування 
покарання являє собою дострокове звільнення за‑
судженого від подальшого відбування призначеного 
йому покарання за умови, що він своєю сумлінною 
поведінкою і ставленням до  праці довів своє ви‑
правлення.

Частина 1 ст. 81 КК встановлює вичерпний перелік 
покарань, при відбуванні яких можливе умовно‑до‑
строкове звільнення. загальним для них є те, що всі 
вони є строковими. Умовно‑дострокове звільнення 
можливе лише стосовно покарань у виді виправних 
робіт, службових обмежень для військовослужбовців, 
обмеження волі, тримання в  дисциплінарному ба‑
тальйоні військовослужбовців або позбавлення волі. 
це звільнення умовне тому, що воно здійснюється 
під певною, встановленою у  законі умовою, недо‑
держання якої тягне за собою часткове або повне 
відбування тієї частини строку покарання, від якої 
особа була умовно‑достроково звільнена.

Покарання в  цьому разі не анулюється (не ска‑
совується), проте його реальне виконання припиня‑
ється. Тільки після закінчення певного строку, який 
дорівнює невідбутій частині покарання, умовно‑до‑
строково звільнений, що не порушив установлених 
законом умов звільнення, вважається таким, що 
відбув покарання.

застосування умовно‑дострокового звільнення до‑
датково підтверджує принцип кримінального права, 
згідно з яким покарання не є самоціллю, а призна‑
чається для виправлення особи і попередження вчи‑
нення нею нових злочинів. Доцільність і необхідність 
умовно‑дострокового звільнення викликані тим, що 
до моменту звільнення мета покарання в основному 
досягнута: особа виправилася і немає необхідності 
в подальшому відбуванні нею покарання.

При умовно‑достроковому звільненні, як зазначе‑
но в ч. 1 ст. 81 КК, засудженого може бути повністю 
або частково звільнено і від відбування додаткового 
покарання. Причому закон не встановлює яких‑не‑
будь обмежень щодо видів додаткових покарань, від 
яких може бути звільнений засуджений.

Підставами застосування умовно‑дострокового 
звільнення кримінальний закон (ст. 81 КК) називає:

1) доведеність виправлення засудженого (мате‑
ріальна підстава);

2) фактичне відбуття ним не менше половини, 
двох третин, трьох чвертей встановленого вироком 
суду строку покарання (формалізована підстава).

засуджений може бути достроково звільнений 
судом тільки у разі, якщо він довів своє виправлення 
сумлінною поведінкою і ставленням до праці.

Сумлінна поведінка — це зразкове виконання 
вимог режиму і свідоме додержання дисципліни, 
вказівок адміністрації, наявність подяк і відсутність 
стягнень, якщо особа відбуває покарання у виді об‑
меження волі або позбавлення волі. При відбуванні 
інших видів покарання вирішальне значення має 
саме активна діяльність засудженого, який своєю 
поведінкою доводить, що виправився і заслуговує 
на  умовно‑дострокове звільнення. Показником ви‑
правлення можна вважати і систему вчинків, що 
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здійснюються з мотивів, прямо протилежних тим, 
що штовхнули особу на  вчинення злочину. Причо‑
му висновок суду про виправлення особи повинен 
базуватися на  всебічному врахуванні даних про її 
поведінку за весь період відбування покарання, а не 
за час, що безпосередньо передував вирішенню пи‑
тання про звільнення.

Під сумлінним ставленням до  праці звичайно 
розуміють чесне та повне виконання своїх трудових 
обов’язків, підвищення ділової кваліфікації, суворе 
додержання правил техніки безпеки тощо.

Якщо виправлення засудженого, як уже зазнача‑
лося, є матеріальною підставою умовно‑дострокового 
звільнення, то фактичне відбуття зазначеного в  за‑
коні строку покарання — це формалізована підстава.

Умовно‑дострокове звільнення від покарання 
може бути застосоване після фактичного відбуття 
засудженим:

1) не менше половини строку покарання, при‑
значеного судом за злочин невеликої або середньої 
тяжкості, а також за необережний тяжкий злочин;

2) не менше двох третин строку покарання, 
призначеного судом за умисний тяжкий злочин чи 
необережний особливо тяжкий злочин, а також у разі, 
якщо особа раніше відбувала покарання у  виді по‑
збавлення волі за умисний злочин і до  погашення 
або зняття судимості знову вчинила умисний злочин, 
за який вона засуджена до позбавлення волі;

3) не менше трьох чвертей строку покарання, 
призначеного судом за умисний особливо тяжкий 
злочин, а також покарання, призначеного особі, яка 
раніше звільнялася умовно‑достроково і знову вчи‑
нила умисний злочин протягом невідбутої частини 
покарання.

Таким чином, законодавець чітко визначає мі‑
німальний строк покарання, після відбуття якого 
особа може бути умовно‑достроково звільнена від 
подальшого відбування покарання. Тому в  судовій 
практиці питання про визначення мінімального стро‑
ку, який повинен бути відбутий засудженим, виникає 
практично лише тоді, коли спочатку призначене 
покарання чи невідбута його частина скорочується 
актом амністії або помилування, а також у наглядо‑
вому порядку постановою судових органів.

Якщо покарання було призначене за сукупністю 
злочинів або вироків, то слід виходити із остаточного 
покарання, а той мінімальний строк покарання, що 
дозволяє умовно‑достроково звільнити засудженого, 
визначається більш тяжким злочином, який входить 
у сукупність.

У  свою чергу виникає питання, що таке «іспи‑
товий строк» при умовно‑достроковому звільненні.

Умовність цього виду звільнення від відбування 
покарання полягає в  тому, що звільненому судом 

встановлюється певний строк, який дорівнює не‑
відбутій частині покарання, протягом якого він 
зобов’язаний не вчинювати нового злочину. цей 
строк обґрунтовано називають іспитовим. Він завжди 
дорівнює часу невідбутої частини покарання. Отже, 
іспитовий строк — це певний проміжок часу, рівний 
невідбутій засудженим частині покарання, на який 
він умовно‑достроково звільняється від подальшо‑
го його відбування. Початком іспитового строку 
вважається день винесення судом постанови про 
умовно‑дострокове звільнення, а закінченням — день 
закінчення строку покарання, визначеного вироком 
суду. При цьому суд не встановлює тривалість такого 
іспитового строку: він завжди дорівнює невідбутій 
частині призначеного покарання. Проте суд пови‑
нен точно зазначити цю частину строку покарання 
у своїй постанові.

на  практиці виникає питання про обчислення 
іспитового строку при достроковому звільненні за‑
суджених і від додаткового покарання. Воно вирішу‑
ється таким чином. Якщо особа умовно‑достроково 
звільняється від подальшого відбування як основного, 
так і додаткового покарання, а  невідбута частина 
основного покарання більша за строк додаткового 
покарання, то іспитовий строк дорівнює невідбутій 
частині основного покарання. Коли ж додаткове 
покарання більш тривале, ніж невідбута частина 
основного покарання, іспитовий строк дорівнює 
строку додаткового покарання. це пояснюється тим, 
що в аналізованих випадках відбувається одночасне 
умовне звільнення засудженого як від основного, так 
і від додаткового покарання і одночасно здійснюється 
перевірка обгрунтованості такого звільнення. за‑
лежно від того, чи виконує особа вимоги умовно‑до‑
строкового звільнення, можна виділити два види його 
правових наслідків — сприятливі та несприятливі.

Сприятливі наслідки настають тоді, коли протя‑
гом невідбутої частини покарання особа не вчинила 
нового злочину. В  цьому разі вона визнається по‑
вністю звільненою від призначеного вироком суду 
покарання. При цьому строк погашення судимості 
обчислюється з дня умовно‑дострокового звільнення 
засудженого від відбування покарання (основного і 
додаткового). При умовно‑достроковому звільненні 
особи від основного покарання без звільнення від 
додаткового покарання перебіг строку погашення 
судимості починається з дня відбуття додаткового 
покарання.

несприятливі наслідки умовно‑дострокового 
звільнення настають тоді, коли особа протягом не‑
відбутої частини покарання вчинить новий злочин. 
У цьому разі умовно‑дострокове звільнення скасову‑
ється і особі призначається покарання за правилами 
статей 71 і 72 КК.
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на  теперішній час питання щодо направлення 
матеріалів у  суд для  вирішення питання про умов‑
но‑досторокове звільнення вирішується на  засідан‑
нях комісії з умовно дострокового звільнення, які 
утворюються в кожній установі виконання покарань. 
В  цьому випадку робота захисника полягає в  під‑
готовці відповідних документів на засідання комісії. 
Проте сьогоднішня практика розгляду питань про 
умовно‑дострокове звільнення не передбачає участі 
захисників у засіданнях таких комісій, та більше, за‑
хисникам взагалі не дозволяють бути присутніми під 
час засідань комісії з умовно‑дострокове звільнення. 
Фактично під час засідання комісії з умовно‑достро‑
кового звільнення особа, яка претендує на  умов‑
но‑дострокове звільнення, позбавлена професійної 
правової допомоги.

Проте Одеська адвокатура знайшла вихід з цієї 
ситуації. До  складу комісії з умовно‑дострокового 
звільнення має право входити член громадської 
ради при управлінні виконання кримінальних по‑
карань та пробації. В даний час троє представників 
одеської адвокатури входять до Громадської ради при 
Південному міжрегіональному управлінні виконання 
кримінальних покарань та пробації, до юрисдикції 
якого входять Одеська, Миколаївська, Херсонська 
та Кіровоградська області.

У разі, якщо в адвоката та його клієнта виника‑
ють труднощі з проходженням комісії з умовно‑до‑
строкового звільнення, вони можуть безпосередньо 
звертатись до  представників одеської адвокатури 
в  Громадській раді при Південному міжрегіональ‑
ному управлінні з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації.

• Козлов Олександр Олександрович, голова Комі‑
тету захисту професійних прав адвокатів та реаліза‑
ції гарантій адвокатської діяльності ради адвокатів 
Одеської області, керуючий партнер ЮФ «Одесь‑
кий регіональний юридичний центр», 048 794 9364, 
oruc@ukr.net

• Григоренко  Юрій  Сергійович,  Член  Комітету 
захисту професійних прав адвокатів та реалізації га‑
рантій адвокатської діяльності ради адвокатів Одесь‑
кої області та Комітету захисту прав адвокатів та 
гарантій адвокатської діяльності нааУ, партнер аО 
«аК «Alfa‑legal», 048 700 61 96, 7006196@gmail.com

• Немерцалова  Світлана  Володимирівна,  заступ‑
ник голови Громадської ради при Південному між‑
регіональному управлінні виконання кримінальних 
покарань та пробації, асистент кафедри морського 
права національного університету «Одеська морська 
академія», радник аО «аК «Alfa‑legal», 050 587 85 67, 
nemertsalovasv@ukr.net

мОжлиВОСтІ для АдВОкАтІВ І Не тІльки

Якщо хтось все ще вважає, що поїхати за кордон 
майже задарма, вчитися там чи отримати грант (сти‑
пендію) неможливо —  часто попросту не шукають 
таких можливостей.

Сайт «Велика ідея» — https://biggggidea.com/
opportunities/ —  саме для активних людей.

Сайт дуже зручний у використанні, містить по‑
над 200 можливостей щомісяця – гранти, конкурси, 
події, школи з різних спеціальностей та для людей 
різного віку, які проходять як на території України, 
так і в різних куточках світу.
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Ольга костина,
адвокат, медиатор,  

адвокатская компания «Право»

тРеНиНГ ПО медиАции.  
ОПыт Немецких 

ПРОфеССиОНАлОВ

В  июле—августе в  Одессе прошел обучающий 
курс по медиации, который был организован Укра‑
инской академией Медиации и немецкой академией 
адвокатуры (Deutsche Anwalt Akademie).

авторы и  тренеры первых двух модулей специ‑
ализированного базового курса «Медиация» для ад‑
вокатов и юристов —  Яна Фридрих, Штефан Кессен 
и  Хайке Шмидер представили его 24 —  29 июля. 
разработчиками и тренерами третьего и четвертого 
модуля являются Беата Фоскамп и андреа раваншад.

Обучение прошли 25 адвокатов, судей и юристов 
из  разных городов Украины: Одессы, Киева, нико‑
лаева, Херсона, запорожья и Харькова.

Организаторами проекта, благодаря которым 
этот курс по медиации «приехал» в Украину и стало 
возможным обучение новой и  прогрессивной про‑
фессии в сфере урегулирования конфликтов, стали 
руководители Украинской академии Медиации —  
адвокаты луиза романадзе и Татьяна Барабаш. Орга‑
низация семинаров была отличной, обучающий курс 
проходил в очень комфортной обстановке в одном 
из конференц‑залов отеля «Гагаринн‑плаза».

Первый модуль курса: «Поведение в конфликтах 
и  основы медиации» раскрывает базовые понятия, 
принципы и  подходы урегулирования конфликтов 
и споров вне суда. иллюстрирует, почему медиация 
стала такой успешной альтернативой обращению 
в  суд. Медиация относится к  конфликту не столь‑
ко как к  проблеме, которую нужно разрешить, но 
как к возможности и шансу с помощью профессио‑
нального посредничества разобраться в  сложной 
жизненной ситуации.

если в суде стороны отдают право решения «сво‑
ей судьбы» третьему лицу (судье) и зависят от него, 
то в  процессе медиации стороны конфликта более 
свободны и  независимы. Высказывая свои мнения, 

взгляды, эмоции и идеи, они в итоге совместно вы‑
рабатывают и принимают решение.

Весь процесс медиации строго структурирован, 
и  в этом кроется секрет её успешного результата. 
а  успешный результат в  медиации —  это решение, 
которое устраивает все заинтересованные стороны, 
а их может быть достаточно много.

Самое главное, что результатом медиации являет‑
ся соглашение, не только устраивающее все сторо‑
ны, но и разработанное самими сторонами, исходя 
из своих интересов и благодаря профессиональной 
помощи медиатора.

Медиация как очень демократичная процедура 
всегда исходит из того, что человек сам лучше знает, 
что для него хорошо, и способен гибко и эффективно 
договариваться с другими сторонами.

Тема второго модуля: «Медиация как комму‑
никативная задача —  ведение беседы и  техники 
коммуникации».

Участники тренинга прорабатывали различные 
закономерности восприятия и передачи человеком 
информации, методики ведения беседы с  целью 
направить конфликтную ситуацию к  успешному 
и мирному урегулированию.

из жизненного опыта мы знаем, что человеческие 
эмоции часто создают или обостряют конфликт.

В медиации же наоборот —  эмоции людей служат 
важнейшими ориентирами, можно сказать «мая‑
ками» для  медиатора, с  учетом которых медиатор 
может помочь сторонам найти путь к  успешному 
соглашению и выходу из конфликта.

Как работать с эмоциями, почему они так важны 
и как помогают разрешить спор —  всему этому был 
посвящен второй модуль тренинга.

В  ходе тренинга было много сравнений медиа‑
тора и  с лоцманом, который проводит «корабль» 
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конфликта к мирному берегу, и с акушером, который 
помогает «родиться» решению спора.

В этих сравнениях действительно ярко иллюстри‑
руется роль и задача медиатора —  профессионально 
помочь сторонам прийти к мирному и взаимовыгод‑
ному разрешению конфликтной ситуации.

Третий модуль был посвящен самому процессу 
проведения медиации.

Особенность медиации —  ее четкая структура, 
способная помочь вывести даже сложный и  запу‑
танный спор на путь разрешения.

Казалось бы, обсуждение конфликта проходит 
само собой, однако гарантией успешного результата 
такого обсуждения является именно строгая и  по‑
следовательная процедура и качественная отработка 
этапов медиации.

Ведь если стороны обращаются к  медиатору за 
профессиональной помощью —  значит, они не смог‑
ли договориться самостоятельно. Таким образом, 
для успеха недостаточно просто обсуждать проблему. 
Конфликт необходимо вывести из  обостренного, 
обычно негативного эмоционального состояния. но 
что более важно, необходимо помочь сторонам уви‑
деть выгодные для них перспективы.

Темой четвертого модуля была позиция, роль 
и  самосознание медиатора. В  этом блоке работа 
всех участников курса была посвящена тому, чтобы 
освоить не только техники и  методики медиации, 
но и  научиться позиционировать себя в  различ‑
ных видах конфликтов и  использовать различные 
сценарии возможных споров именно для успешной  
медиации.

Дело в том, что стороны конфликта нечасто на‑
строены позитивно, и  друг к  другу, и  к медиатору, 
и  к спору. задача медиатора уметь использовать 
и  «негативное» настроение сторон, любые шансы, 
чтоб привести стороны к совместной работе над кон‑
фликтом и его решением.

и работа эта может быть успешной только в слу‑
чае, если люди будут чувствовать, что их слышат, 

адекватно понимают и  относятся с  эмпатией. Ме‑
диация —  это территория равенства сторон и  вза‑
имного уважительного отношения. Только услышав 
друг друга, серьезно осознав взаимные проблемы 
и потребности, стороны могут договориться. Хочешь 
быть услышан —  научись слышать сам.

При этом важную роль для  успешности процес‑
са играет аутентичность, добросовестность, ясная 
и  четкая позиция медиатора, как непредвзятого 
и открытого помощника сторонам в поиске выхода 
из конфликта.

Главным преимуществом этого тренинга по ме‑
диации была его практическая часть. В ходе обуче‑
ния было множество разноплановых практических 
заданий и  ролевых игр, где каждый участник мог 
попробовать себя в  роли, как стороны в  процессе 
медиации, так и медиатора.

знаменитая игра «лего» вызвала неподдельный 
восторг у всех слушателей курса. Она очень нагляд‑
но показала, как важно уметь слушать друг друга 
и правильно понимать и как часто мы заблуждаемся 
в том, как нас поняли (интерпретировали наши слова 
и действия) другие люди.

Очень важно для  медиатора помочь сторонам 
говорить «на одном языке», т.е. понять друг друга 
правильно, быть правильно услышанными.

адвокаты в ходе своей работы часто занимаются 
примирением сторон, поэтому эта профессия, как 
никакая другая, очень подходит для работы в каче‑
стве медиатора. Кроме того, такой тренинг позволяет 
адвокату взглянуть на  процесс медиации изнутри, 
что важно для  адвокатов, которые даже если и  не 
собираются работать медиаторами, но будут пред‑
ставлять своих клиентов как участников процесса 
медиации.

Это особенно актуально в  свете готовящегося 
к  принятию закона «О медиации» (законопроект 
№ 3665), который урегулирует эту профессиональ‑
ную деятельность в  качестве одного из  способов 
альтернативного разрешения споров в Украине.

«для Примирения Повод не нужен! Просто идите и миритесь!»
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хОд зАщиты

В один из знойных июльских дней текущего года 
к  автору этих строк обратился клиент, просивший 
принять поручение о защите его интересов по делу 
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 130 
КОаП Украины, которое на  тот момент рассмат‑
ривалось в апелляционном суде Одесской области.

Клиент пояснил следующее.
3 марта текущего года Приморским районным 

судом г.  Одессы в  отношении его было вынесено 
постановление о привлечении к административной 
ответственности по  ч.  1 ст.  130 КОаП Украины за 
управление транспортным средством в  состоянии 
алкогольного опьянения 4 декабря 2016 года в 18 ча‑
сов 40 минут в  г.  Одессе в  виде штрафа в  сумме 
10 200 гривен с лишением права управления транс‑
портным средством сроком на один год.

Однако на момент вынесения этого постановле‑
ния он находился на амбулаторном лечении, о чем 
заблаговременно подал суду письменное заявление, 
но дело слушалось в его отсутствие без уведомления 
о  дате и  времени судебного заседания, что и  по‑
служило впоследствии основанием для  подачи им 
апелляционной жалобы на это постановление.

из  представленной клиентом и  находящейся 
в  материалах дела об  административном правона‑
рушении копии постановления Приморского рай‑
онного суда гор. Одессы от 3 марта 2017 года о при‑
влечении к  административной ответственности 
по  ч.  1 ст.  130 КОаП Украины усматривалось, что 
состояние алкогольного опьянения клиента опре‑
делялось сотрудниками патрульной полиции при 
помощи специального средства —  газоанализатора 
марки «Drager» Alcotest 6810 ARBL 0829, о чем был 
составлен соответствующий акт с  участием двух 
понятых, который приобщен к  протоколу об  адми‑
нистративном правонарушении.

При изучении нормативной базы, регулирующей 
применение подобных специальных средств, автору 
этих строк стало известно следующее.

Согласно абзацу 3 пункта 3 Перечня технических 
средств, используемых для выявления и фиксации на‑
рушений Правил дорожного движения, утвержденных 
приказом МВД Украины от 1 марта 2010 года № 33, 
газоанализатор такой марки относится к категории 
специальных технических средств, предназначенных 
для  проведения осмотра водителей транспортных 
средств с целью выявления состояния алкогольного 
опьянения.

В  то же время в  соответствии с  требованиями 
пункта 3 раздела II инструкции о порядке выявления 
у водителей транспортных средств признаков алко‑
гольного, наркотического или иного опьянения либо 
нахождения под воздействием врачебных препаратов, 
снижающих внимание и  быстроту реакции, утвер‑
жденной совместным приказом МВД и МОз Украины 
от 9 ноября 2015 года № 1452/735, использование 
полицейскими специальных технических средств 
возможно лишь при наличии сертификата соответ‑
ствия и свидетельства о поверке такого прибора как 
рабочего средства измерительной техники.

Однако ни в  представленных клиентом матери‑
алах, ни в  материалах дела об  административном 
правонарушении каких‑либо сведений о  наличии 
сертификата соответствия и свидетельства о поверке 
данного газоанализатора не было.

Поэтому в  ходе подготовки к  судебному засе‑
данию автором этих строк был незамедлительно 
направлен адвокатский запрос в адрес генерального 
директора государственного предприятия «Одесский 
региональный центр стандартизации, метрологии 
и сертификации» с просьбой предоставить сведения 
о  номере, серии, конкретной дате выдачи, сроке 
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действия как сертификата соответствия, так и свиде‑
тельства о поверке газоанализатора марки «Drager» 
Alcotest 6810 ARBL 0829.

Одновременно клиенту было предложено 
предоставить выписку из  его медицинской карты 
о  конкретном периоде нахождения на  амбулатор‑
ном лечении, поскольку находящиеся в  деле его 
заявление суду первой инстанции от  1 марта 2017 
года и  медицинская справка таких сведений не со‑ 
держали.

из представленной клиентом накануне судебного 
заседания выписки из его медицинской карты усмат‑
ривалось, что он в период с 28 февраля по 6 марта 
текущего года находился на амбулаторном лечении, 
а  поэтому не мог принимать участие в  судебном 
заседании Приморского районного суда гор. Одессы 
3 марта 2017 года.

наличие этих обстоятельств дало возможность 
подготовить суду обоснованное письменное хода‑
тайство в  порядке ст.  271 КОаП Украины о  приоб‑
щении этой выписки к материалам дела, вынесении 
постановления об  отмене постановления Примор‑
ского районного суда г.  Одессы от  3 марта 2017 
года с  последующим прекращением производства 
по  делу по  основаниям ст.  38 КОаП Украины, т. е. 
в  связи с  истечением срока давности привлечения 
к административной ответственности.

Когда данное ходатайство было заявлено автором 
этих строк в  очередном судебном заседании апел‑
ляционного суда Одесской области, состоявшемся 
2 августа текущего года, то выражение лица судьи 
обнаружило удивительное сходство с выражениями 
лиц, являющихся персонажами картины известного 
художника ильи репина «не ждали», а по делу был 
объявлен перерыв.

Перерыв в  судебном заседании поспособство‑
вал тому, что в  этот период времени поступил от‑
вет из  государственного предприятия «Одесский 
региональный центр стандартизации метрологии 
и  сертификации» на  вовремя направленный адво‑
катский запрос.

из поступившего ответа следовало, что сертифи‑
ката соответствия на газоанализатор марки «Drager» 
Alcotest 6810 ARBL 0829 не выдавалось, а последняя 
поверка с  выдачей свидетельства была проведена 
7 сентября 2015 года, шестимесячный срок действия 
которого благополучно истек 7 марта 2016 года.

наличие такого ответа дало возможность автору 
этих строк подготовить суду письменное ходатайство 
в порядке ст. 271 КОаП Украины о приобщении его 
к делу и о вынесении постановления об отмене поста‑
новления Приморского районного суда гор. Одессы 
от 3 марта 2017 года с последующим прекращением 
производства по  делу по  основаниям ст.  38 КОаП 
Украины, т. е. в связи с истечением срока давности 
привлечения к административной ответственности.

Основанием для  заявления этого ходатайства 
послужило то, что 4 декабря 2016 года патрульными 
полицейскими в нарушение требований пункта 3 раз‑
дела II инструкции о порядке выявления у водителей 
транспортных средств признаков алкогольного, нар‑
котического или иного опьянения либо нахождения 
под  воздействием врачебных препаратов, снижаю‑
щих внимание и быстроту реакции, утвержденной 
совместным приказом МВД и МОз Украины от 9 но‑
ября 2015 года № 1452/735, в отношении клиента 
применялся не имеющий сертификата соответствия 
и с истекшим сроком действия свидетельства о по‑
верке газоанализатор марки «Drager» Alcotest 6810 
ARBL 0829, а  поэтому полученные с  его использо‑
ванием результаты объективными и достоверными 
считать нельзя.

Когда это ходатайство было заявлено в  судеб‑
ном заседании 14 августа текущего года, то суд 
вынужден был с  ним согласиться, огласив в  этот 
же день по выходу из совещательной комнаты всту‑
пительную и  резолютивную часть постановления 
об  удовлетворении ходатайства клиента о  восста‑
новлении срока на подачу апелляционной жалобы, 
об  отмене постановления Приморского районного 
суда гор. Одессы от  3 марта 2017 года о  наложе‑
нии административного взыскания в  виде штрафа 
в  сумме 10 200  гривен с  лишением права управ‑
ления транспортными средствами сроком на  один 
год и о прекращении производства по делу в связи 
с  истечением срока давности привлечения к  адми‑
нистративной ответственности.

Спустя некоторое время автором этих строк была 
получена копия полного текста постановления суда 
апелляционной инстанции, в  котором нашло свое 
отражение и  частичное воспроизведение заявлен‑
ного ходатайства.

Данное постановление предлагается вниманию 
читателей.
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В. М. ревака,
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ПРОфеСІйНО‑ОСОбиСтІ якОСтІ 
АдВОкАтА

Правовою основою діяльності адвокатури України 
є Конституція України, закон України «Про адвока‑
туру та адвокатську діяльність».

адвокатура України —  недержавний самоврядний 
інститут, що забезпечує здійснення захисту, представ‑
ництва та надання інших видів правової допомоги 
на професійній основі, а також самостійно вирішує 
питання організації і діяльності адвокатури в порядку, 
встановленому законом України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність».

 адвокатська діяльність здійснюється на принци‑
пах верховенства права, законності, незалежності, 
конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.

Притаманні адвокату якості виявляються у про‑
фесійній роботі з юридичними документами, їх 
ретельному дослідженні, комунікативності, вмінні 
встановлювати психологічний контакт з клієнтами 
і разом з тим пильності. Характер роботи адвоката 
потребує від нього глибоких знань кримінального 
законодавства, кримінального процесуального, ци‑
вільного, цивільного процесуального, земельного, 
трудового, сімейного та інших проявляти високу 
правову культуру.

адвокат, на відміну від багатьох інших юристів, 
є спеціалізованим і діє у сфері певних галузей права 
і тій їх частині, яка стосується формальної сторони 
юридичних активів, відмінно здійснює свої обов’язки.

адвокат —  це юрист, що добре знає цивільне 
право, багато аспектів сімейного, податкового, фі‑
нансового, земельного, міжнародного права, законів 
про акціонерні товариства, товариства з обмеженою 
відповідальністю, про банківську діяльність, про 
зброю й інші. Крім того, адвокат складає різного 
роду документи, організує роботу своєї юридичної 
консультації. Мало знати, треба вміти правильно 
застосовувати свої знання.

адвокат не тільки юрист, а  й офіційна особа, 
основними функціями якої є захист прав, свобод і 
законних інтересів клієнта, складання і оформлення 
документів.

Професійні і людські якості адвоката тісно пере‑
плітаються, часом їх складно розділити.

Помилки адвоката дорого обходяться клієнтам. 
Істотні помилки адвоката може виправити тільки 
суд, а  це загублений час, нервові клітки, гроші клі‑
єнта. Відповідальність постійно «висить над  голо‑
вою» адвоката і змушує його удосконалюватися  
в професії.

адвокат і чесність —  практично синоніми. не‑
рідко адвокат зіштовхується з проявами нечесності, 
спроб обману з боку клієнтів. При цьому йому не 
можна піддатися спокусі «не помітити» підступу 
для того, щоб зробити сумнівну угоду.

адвокату варто бути одночасно твердим і по‑
слідовним при дотриманні закону і в  той же час 
гнучким, уміти знаходити законний шлях у нестан‑
дартній ситуації.

Професіоналу, для  вирішення складної задачі, 
приходиться залучати весь арсенал знань, насампе‑
ред теоретичних, виходити з загальних принципів 
права і закону, а  часом і справедливості, як вчили 
юристи Стародавнього риму.

Мудрість теж необхідна адвокату. Часом тіль‑
ки мудре і зважене провадження адвоката, його 
справедливі і грамотні поради допомагають клі‑
єнтам прийти до  згоди й уникнути судової супе‑ 
речки.

адвокату необхідно знати психологію людей, 
уміння «прокрутити» їхнє поводження далеко вперед. 
Прогнозування поводження учасників правовідносин 
допомагає адвокату правильно підійти до вирішення 
проблеми.
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Повага до  клієнтів незалежно від їхнього со‑
ціального стану, освітнього і культурного рівня —  
обов’язкова умова роботи адвоката.

Терпіння —  це риса адвоката. Часом адвокату 
приходиться по кілька разів пояснювати клієнту зміст 
закону і його, клієнта, права й обов’язки. Особливо 
складно пояснити людині, що закон проти нього, 
що це не позиція адвоката, а саме позиція закону.

Щирий гуманізм необхідний адвокату тоді, коли 
приходиться працювати з хворими людьми, інвалі‑
дами та іншими спеціальними категоріями клієнтів 
(багатодітними, неплатоспроможними та іншими). 
Девіз адвоката: якщо ти працюєш з людьми —  будь 
людиною сам.

адвокату необхідно бути і психологом, і психо‑
терапевтом, і священиком.

адвокат повинен бути широко обізнаною і куль‑
турною людиною, займатися не тільки вивченням 
законів, але і мати інтереси в  різних областях сус‑
пільного і культурного життя. начитаність і знання 
в області мистецтва, літератури, психології, історії й 
інших сферах життя роблять адвоката широко мис‑
лячою людиною, цікавим співрозмовником. Часто 
адвокату приходиться розташовувати до себе клієнта, 
викликати його довіру, і зробити це найкраще в не‑
вимушеній бесіді на загальні теми.

адвокат повинен бути красномовним і вишука‑
ним у мові, як у судовому процесі. Мова, звернена 
до  клієнта, повинна бути різноманітною. з одним 
приходиться говорити гранично простою побутовою 

мовою, а з іншим —  мовою більш професійною. Тре‑
ба миттєво орієнтуватися у  виборі способу спілку‑
вання. У юридичній діяльності адвокат, як у театрі, 
виконує функції режисера —  постановника й актора 
в одній ролі.

на  підставі того, що було розглянуто у  вище‑
викладеному, підводячи підсумок, вважаю, що 
насамперед важливим є охорона прав і законних 
інтересів громадян, безкомпромісна боротьба з по‑
рушеннями законів, висококваліфіковане розв’язання 
різноманітних юридичних проблем, що є змістом 
повсякденної діяльності адвокатів і разом з тим яв‑
ляється їх професійним обов’язком. Саме адвокати, 
які мають ґрунтовні знання, відповідну професійну 
підготовку, високу правосвідомість, чітке розумін‑
ня своєї відповідальності за долю людей, наділе‑
ні владними повноваженнями і здатні ефективно 
впливати на  зміцнення законності і правопорядку  
у державі.

Головним придбанням адвоката є: розум та мис‑
лення.

розум —  вищий прояв людської психіки, найвища 
вершина у світі. Без перебільшення можна сказати, 
що юридична діяльність саме для  по‑справжньому 
розумних та проникливих людей.

Мислення адвоката засновано на його загальному 
інтелектуальному розвитку. Уміння думкою збирати 
та утворювати цілісну образну картину минулого, 
з якої не можна вирвати ні однієї деталі, є одне з 
найважливіших у розумових здібностях.

література

1. Конституція України.
2. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяль- 

ність».

3. Кодекс поведінки посадових осіб по підтримці правопорядку.
4. Жалінський А. Е. Професійна діяльність юриста / а. е. Жа‑

лінський. —  БеК, 2016.

П о Ч т и  с е р ь е з н о

  хороший адвокат сумеет так затоЧить свои мысли, Что 
сПособен разрубить ими любые обвинения.

  Факты — уПрямая вещь, но не с хорошими адвокатами.

  он был неважным адвокатом, за Что и ПолуЧил Прозвище... 
 Полузащитник.

  адвокатура — искусство обесПеЧения ЧеловеЧности всеми 
законными сПособами.
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УличНАя тОРГОВля: 
ПОшАГОВые РекОмеНдАции 

зАщиты

В  условиях XXI века современное, модернизи‑
рованное общество со всеми возможными благами 
сложно представить без супермаркетов, профессио‑
нальных и  комфортабельных магазинов, которые 
отвечают за качество своей продукции. Однако, 
к  сожалению, отблеск 90‑х годов можно увидеть 
и  сегодня: люди массово продают разнообразную 
продукцию и  товары с  рук без надлежащих на  то 
разрешительных документов просто на улицах, пло‑
щадях, в скверах нашего города.

Главные вопросы, которые беспокоят всех торгов‑
цев: какая ответственность предусмотрена за право‑
нарушения в сфере незаконной уличной торговли? 
Какие последствия осуществления торговли на улице 
без соответствующих документов, в  неустановлен‑
ном месте и куда следует обратиться для получения 
таких документов в нашем городе? Кто уполномочен 
контролировать и пресекать правонарушения в сфере 
уличной торговли?

Начнем с того, что беспокоит каждого торговца, 
с ответственности.

В главе 12 Кодекса Украины об административ‑
ных правонарушениях «административные пра‑
вонарушения в  области торговли, общественного 
питания, сферы услуг, в  области финансов и  пред‑
принимательской деятельности» перечислены виды 
административных правонарушений, их составы 
и административные взыскания за те или иные пра‑
вонарушения.

Основными административными правонаруше‑
ниями в  сфере незаконной уличной торговли яв‑
ляются:

— торговля в городах с рук на улицах, площадях, 
во дворах, подъездах, скверах и в других неустанов‑
ленных местах —  влечет наложение штрафа от  од‑
ного до  семи необлагаемых минимумов доходов 

граждан с  конфискацией предметов торговли или 
без таковой (ч. 1 ст. 160 КУоаП);

— торговля с рук в неустановленных местах про‑
мышленными товарами —  влечет наложение штрафа 
от шести до пятнадцати необлагаемых минимумов 
доходов граждан с конфискацией предметов торговли 
(ч. 2 ст. 160 КУоаП);

— розничная или оптовая, включая импорт и экс‑
порт, торговля спиртом этиловым, коньячным или 
плодовым или розничная торговля алкогольными 
напитками или табачными изделиями без наличия 
лицензии или без марок акцизного сбора или с под‑
дельными марками этого сбора —  влечет наложение 
штрафа от  пятидесяти до  двухсот необлагаемых 
минимумов доходов граждан с конфискацией пред‑
метов торговли и выручки, полученной от продажи 
предметов торговли (ч. 1 ст. 156 КУоаП);

— торговля пивом (кроме безалкогольного), ал‑
когольными, слабоалкогольными напитками или 
табачными изделиями с  рук —  влечет наложение 
штрафа от  тридцати до  пятидесяти необлагаемых 
минимумов доходов граждан с конфискацией пред‑
метов торговли (ч. 3 ст. 156 КУоаП);

— нарушение правил торговли на рынках —  вле‑
чет предупреждение или наложение штрафа на гра‑
ждан от  одного до  трех необлагаемых минимумов 
доходов граждан и  предупреждение или наложе‑
ние штрафа на должностных лиц —  от трех до семи 
необлагаемых минимумов доходов граждан (ст. 159 
КУоаП);

— нарушение установленного законом порядка 
проведения расчетов в  сфере торговли, обществен‑
ного питания и  услуг —  влечет наложение штра‑
фа на  лиц, осуществляющих расчетные операции, 
от двух до пяти необлагаемых минимумов доходов 
граждан и на должностных лиц —  от пяти до десяти 
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необлагаемых минимумов доходов граждан (ч.  1 
ст. 155‑1 КУоаП);

— осуществление хозяйственной деятельности 
без государственной регистрации как субъекта хо‑
зяйствования или без получения лицензии на  осу‑
ществление определенного вида хозяйственной де‑
ятельности, подлежащей лицензированию согласно 
закону, или осуществление таких видов хозяйствен‑
ной деятельности с нарушением условий лицензиро‑
вания, а также без получения разрешения, другого 
документа разрешительного характера, если его по‑
лучение предусмотрено законом, —  влечет за собой 
наложение штрафа от одной тысячи до двух тысяч 
необлагаемых налогом минимумов доходов граждан 
с конфискацией изготовленной продукции, орудий 
производства, сырья и денег, полученных в результа‑
те совершения этого административного правона‑
рушения, или без таковой (ч.  1 ст.  164 КУоаП);

— предоставление субъектом хозяйствования 
разрешительному органу или администратору не‑
достоверной информации о  соответствии матери‑
ально‑технической базы требованиям законодатель‑
ства —  влечет наложение штрафа от одной тысячи 
до  двух тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан (ч. 3 ст. 164 КУоаП).

Фиксировать факт административного правонару‑
шения путем составления протокола, имеют право:

— органы внутренних дел (национальной по‑
лиции) —  за нарушения, предусмотренные ст.  156, 
159, 160, 164 КУоаП;

— органы государственной фискальной служ‑
бы —  за нарушения, предусмотренные ст. ст. 155‑1, 
164 КУоаП;

— должностные лица, уполномоченные на то ис‑
полнительными комитетами сельских, поселковых, 
городских советов —  за нарушения, предусмотрен‑
ные ст. ст.  156, 159, 160 КУоаП (за нарушения, со‑
вершенные в  местах, запрещенных решением го‑
родского совета);

— представители общественных организаций или 
органов общественной самоорганизации, а именно 
член общественного формирования по охране обще‑
ственного порядка и государственной границы —  за 
нарушения, предусмотренные ст. 160 КУоаП.

Вышеуказанные лица имеют право самостоятель‑
но выявлять нарушителей и  обязаны реагировать 
на обращения граждан. Дела об административных 
правонарушениях по данной категории уполномоче‑
ны рассматривать: административные комиссии при 
органе местного самоуправления, в Одессе это адми‑
нистративная комиссия исполнительного коми‑
тета Одесского городского совета для рассмотре‑
ния дел об административных правонарушениях 
(по нарушениям, предусмотренным ст. ст. 156, 159 

КУоаП) и районные, районные в городе, городские 
или районные суды (судьи) (по нарушениям, преду‑
смотренным ст. ст. 155‑1, 160, 164 КУоаП).

итак, за административные правонарушения, 
указанные в  главе 12 КУоаП, предусмотрена от‑
ветственность в  виде штрафа, что непосредствен‑
но влияет на материальное благополучие того или 
иного торговца.

Как защитить себя в  спорных ситуациях? Убе‑
речь от  административных взысканий? Ответ про‑
стой —  осуществлять хозяйственную деятельность 
в соответствии с действующим законодательством!

Для  тех, кто не может по  каким‑либо причи‑
нам обратиться за квалифицированной правовой 
помощью адвоката, разберем пошагово основные 
моменты, которыми может защитить себя каждый 
торговец.

ШаГ 1 —  государственная регистрация 
хозяйственной деятельности

Прежде всего для осуществления любого вида хо‑
зяйственной деятельности следует зарегистрировать 
себя как физическое лицо —  предприниматель или 
как юридическое лицо в соответствии с требования‑
ми закона Украины «О государственной регистрации 
юридических лиц, физических лиц —  предприни‑
мателей и  общественных формирований». Благо, 
в  Одессе для  осуществления надлежащей регистра‑
ции можно обратиться либо в Управление государ‑
ственной регистрации юридического департамента 
Одесского городского совета, который находится 
по адресу: ул. Черняховского, 6, либо к нотариусу, ко‑
торый предоставляет такую услугу (не все нотариусы 
занимаются этим), либо в  любую другую частную 
регистрационную компанию, например, в центр об‑
служивания граждан, который находится по адресу: 
проспект Шевченко, 4а. Стоит отметить, что законом 
также предусмотрено предоставление документов 
в электронном виде. В бумажной форме документы 
подаются лично заявителем или отсылаются почтой.

если документы подаются лично, заявитель предъ‑
являет свой паспорт гражданина Украины или вре‑
менное удостоверение гражданина Украины, или 
паспортный документ иностранца, или удостовере‑
ние лица без гражданства, или вид на  постоянное 
или временное проживание.

В  случае подачи документов представителем 
дополнительно подается экземпляр оригинала (но‑
тариально заверенная копия) документа, удостове‑
ряющего его полномочия.

Основные документы, которые необходимо 
предоставить для  осуществления государственной 
регистрации физического лица —  предпринимателя:
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1) заявление о государственной регистрации фи‑
зического лица предпринимателем;

2) заявление об  избрании физическим лицом 
упрощенной системы налогообложения и/или реги‑
страционное заявление о  добровольной регистра‑
ции в качестве плательщика налога на добавленную 
стоимость по  форме, утвержденной центральным 
органом исполнительной власти, обеспечивающим 
формирование государственной налоговой и  тамо‑
женной политики, —  по желанию заявителя;

3) нотариально удостоверенное письменное со‑
гласие родителей (усыновителей) или попечителя 
либо органа опеки и  попечительства —  для  физи‑
ческого лица, которое достигло шестнадцати лет 
и имеет желание заниматься предпринимательской 
деятельностью, но не имеет полной гражданской 
дееспособности.

Для государственной регистрации юридического 
лица необходимо предоставить следующие доку‑
менты:

1) заявление о государственной регистрации со‑
здания юридического лица (форма 1 утверждена 
приказом Минюста от 18.11.2016 № 3268/5);

2) заявление об  избрании юридическим лицом 
системы налогообложения;

3) экземпляр оригинала (нотариально заверен‑
ную копию) решения о создании юридического лица 
(протокол собрания учредителей);

4) экземпляр устава юридического лица (нота‑
риально заверенный).

ШаГ 2 —  выбор места и способа 
реализации товаров

решением Одесского городского совета 
от 09.10.2013р. № 3961‑VI утверждены Правила раз‑
мещения временных сооружений для осуществления 
предпринимательской деятельности в городе Одессе.

Данными Правилами определено, что именно яв‑
ляется элементами уличной торговли и временными 
сооружениями для такой торговли, что необходимо 
для осуществления торговой деятельности на улицах 
нашего города, а также, что является противоправ‑
ным установлением временных сооружений и  эле‑
ментов уличной торговли.

Указанные Правила определяют два типа соору‑
жений, которые могут быть установлены в Одессе:

1) временное сооружение торгового, бытово‑
го, социально‑культурного или другого назначения 
для осуществления предпринимательской деятельно‑
сти (далее —  ВС) —  одноэтажное сооружение, изго‑
тавливается из облегченных конструкций с учетом 
основных требований к сооружениям, определенных 
техническим регламентом строительных изделий, 

зданий и сооружений, и устанавливается временно, 
без устройства фундамента;

2) элементы уличной торговли (далее —  ЭУТ) —  
это отдельно стоящие торговые автоматы, лотки, 
емкости, торговое оборудование, низкотемпера‑
турные прилавки, другие устройства для розничной 
торговли и другой предпринимательской деятельно‑
сти, платежные терминалы, паркоматы, сооружения 
социально‑культурного или иного назначения, не 
относящихся к  ВС, открытые (летние) площадки, 
в составе которых отсутствуют помосты, ограждения, 
палатки, шатры.

Стоит обратить внимание, что Правилами за‑
креплены основные органы, которые наделены полно‑
мочиями по предоставлению разрешительных доку‑
ментов, контролю соблюдения Правил и применению 
ответственности за несоблюдение, к ним относятся:

— уполномоченный орган —  это управление 
развития потребительского рынка и  защиты прав 
потребителей Одесского городского совета, испол‑
нительный орган Одесского городского совета, опре‑
деленный Одесским городским советом для регули‑
рования деятельности по соблюдению физическими 
и  юридическими лицами Правил размещения вре‑
менных сооружений для осуществления предприни‑
мательской деятельности в городе Одессе;

— управление —  это управление архитектуры 
и градостроительства Одесского городского совета, 
исполнительный орган Одесского городского сове‑
та, который выполняет функции и  задачи в  сфере 
деятельности по размещению и эксплуатации ВС;

— управление предоставления административ‑
ных услуг —  исполнительный орган Одесского го‑
родского совета, единственное помещение, в котором 
представители местных разрешительных органов 
осуществляют деятельность по  выдаче документов 
разрешительного характера и  документов, необхо‑
димых для их получения (переоформление, выдача 
дубликатов, аннулирование);

— районные администрации Одесского городско‑
го совета (Приморская, Кевская, Малиновская и Су‑
воровская).

Итак, основанием для размещения ВС в пределах 
города Одессы является паспорт, который предо-
ставляется управлением и договор с уполномоченным 
органом. Самовольное размещение ВС запрещается.

Для заключения (продления) договоров на право 
временного пользования местом под  размещение 
ВС стоит обратиться с заявлением, к которому при‑
лагаются:

— документ, в  котором указывается товарная 
специализация ВС в произвольной форме;

— выписка о государственной регистрации субъ‑
екта хозяйствования;
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— графические материалы с указанием желаемого 
места расположения ВС выполнены предприятием 
в произвольной форме на топографо‑геодезической 
основе (М 1 : 500);

— реквизиты предприятия (наименование, ФиО 
руководителя юридического лица или ФиО физиче‑
ского лица —  предпринимателя, местонахождение 
юридического лица или адрес места жительства 
физического лица —  предпринимателя, контактная 
информация).

Уполномоченный орган в срок до 3 рабочих дней 
готовит заключение о  возможности установки ВС 
по  конкретному адресу в  соответствии с  требова‑
ниями действующего законодательства и  товар‑
ной специализацией ВС или направляет заявителю 
письменный мотивированный отказ в возможности 
установки ВС или отказ в заключении (продлении) 
договора на право временного пользования местом 
под размещение ВС.

В случае получения положительного заключения 
уполномоченного органа о возможности установки 
ВС по конкретному адресу, заключения (продления) 
договора на право временного пользования местом 
под размещение ВС заявитель, который намерен уста‑
новить ВС, заключить (продлить) договор на право 
временного пользования местом под  размещение 
ВС, обращается в Управление путем подачи заявле‑
ния о  намерении установить ВС через Управление 
предоставления административных услуг. заявление 
о намерении установить ВС подается в произвольной 
форме с указанием в нем товарной специализации 
ВС. К заявлению прилагаются следующие документы:

— графические материалы с указанием желаемого 
места расположения ВС, выполненные заказчиком 
в произвольной форме на топографо‑геодезической 
основе М 1 : 500 чертежами контуров ВС с привязкой 
к местности;

— реквизиты заказчика (наименование, ФиО 
руководителя юридического лица или ФиО физиче‑
ского лица —  предпринимателя, местонахождение 
юридического лица или адрес места жительства 
физического лица —  предпринимателя, контактная 
информация).

Управление предоставления административных 
услуг регистрирует поданное заявление в  установ‑
ленном порядке и не позднее следующего дня после 
его получения передает заявление с приложенными 
к нему документами в Управление для определения 
соответствия намерений относительно местополо‑
жения ВС.

Управление в  течение десяти рабочих дней со 
дня подачи такого заявления принимает решение 
о  соответствии или несоответствии строительным 
нормам намерений размещения ВС.

В  случае получения от  Управления сообщение 
о соответствии намерений заказчика относительно 
местоположения ВС для  оформления паспорта за‑
казчик обращается в Управление через Управление 
предоставления административных услуг с  допол‑
нительным заявлением по оформлению паспорта.

К заявлению прилагаются:
— схема размещения ВС;
— эскизы фасадов ВС в цвете М 1:50 (для стаци‑

онарных ВС), которые производит субъект хозяй‑
ствования, который имеет лицензию на выполнение 
проектных работ, или архитектор, который имеет 
соответствующий квалификационный сертификат;

— схема благоустройства прилегающей терри‑
тории, составленная заказчиком или субъектом 
предпринимательской деятельности, имеющим со‑
ответствующую лицензию, архитектором, который 
имеет соответствующий квалификационный серти‑
фикат, согласно закону Украины «О благоустрой‑
стве населенных пунктов». В  случае размещения 
ВС на объекте благоустройства зеленого хозяйства, 
который находится на балансе КП «Горзелентрест», 
КП «Парки Одессы» или другого коммунального 
предприятия‑балансодержателя, необходимо до‑
полнительное согласование схемы благоустройства 
прилегающей территории с КП «Горзелентрест», КП 
«Парки Одессы» или соответствующим коммуналь‑
ным предприятием‑балансодержателем;

— технические условия относительно инже‑
нерного обеспечения (при наличии), полученные 
заказчиком у  балансодержателя соответствующих 
инженерных сетей.

Указанные документы заказчиком получаются 
самостоятельно.

Установка и  размещение ЭУТ осуществляются 
на  основании положительного ответа в  виде пись-
ма-решения районной администрации и  договора 
на  право временного пользования местом для  рас-
положения ЭУТ, который заключается с уполномо-
ченным органом.

заявитель, который намерен установить ЭУТ, 
обращается в соответствующую районную админи‑
страцию Одесского городского совета с заявлением 
о возможности размещения ЭУТ, к которому прила‑
гается фотофиксация местоположения с привязкой 
к местности и информацией о типе, размере и спосо‑
бе размещения ЭУТ, а  также реквизиты заказчика 
(наименование, ФиО, адрес, контактная информация 
и т. д.), выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц, физических лиц —  предпринима‑
телей и общественных формирований.

В  течение десяти рабочих дней со дня пода‑
чи указанного заявления и  приложенных к  нему 
документов районная администрация Одесского 
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городского совета обязана письмом‑решением проин‑
формировать заявителя о возможности размещения 
ЭУТ на предложенном месте или предоставить моти‑
вированный отказ.

Соответствующая районная администрация 
Одесского городского совета письменно информи‑
рует Уполномоченный орган о  выдаче заявителю 
письма‑решения о  возможности размещения ЭУТ 
или об отказе в течение 2 рабочих дней.

В  случае получения письма‑решения, которое 
является действительным в  течение тридцати ка‑
лендарных дней со дня регистрации заявления о воз‑
можности размещения ЭУТ, заявитель в  пределах 
указанного срока обращается к  Уполномоченному 
органу через управление предоставления админи‑
стративных услуг с  заявлением о  заключении до‑
говора на  право временного пользования местом 
для размещения элемента торговли.

В срок, который не может превышать срок дей‑
ствия письма‑решения, заключается договор на право 
временного пользования местом для размещения эле‑
мента торговли. После заключения договора заяви‑
тель может установить, размещать и эксплуатировать 
принадлежащий ему ЭУТ на законных основаниях.

ШаГ 3 —  контроль за законной 
установкой и эксплуатацией Вс или Эут 

в соответствии с договором

Согласно разрешительной документации следу‑
ет установить ВС или ЭУТ в  определенном месте 
и  осуществлять их эксплуатацию в  соответствии 
с требованиями законодательства и договора.

Контроль за соблюдением ФлП и  юридиче‑
скими лицами требований, установленных зако‑
нодательством в  сфере установления, размещения 
и  эксплуатации ВС и  ЭУТ, осуществляется упол‑
номоченным органом в  пределах соответственно 
возложенных на  него полномочий и  другими орга‑
нами государственной власти и органами местного 
самоуправления города Одессы (содействие органам 
местного самоуправления может оказывать КП «Му‑
ниципальная охрана» на  основании решения ОГС 
от 16.04.2015 г. № 6537‑VI).

Противоправное размещение ВС характеризуется 
наличием хотя бы одного из следующих признаков:

— размещается без получения оформленного 
в установленном порядке паспорта привязки;

— размещается без заключенного с  уполномо‑
ченным органом договора на  право временного 
пользования местами для размещения ВС или срок 
действия которого истек;

— продолжает размещаться после окончания сро‑
ка действия паспорта привязки, в том числе в случае 

аннулирования паспорта привязки или отказа в его 
продолжении или его недействительности;

— размещается с несоблюдением хотя бы одного 
из  определенных паспортом привязки параметров 
по типу, размеру ВС и/или местоположение которого 
не соответствует месту, определенному в  паспорте 
привязки;

— эксплуатируется с  нарушением требований 
действующего законодательства Украины.

Противоправное размещение ЭУТ характеризуется 
наличием хотя бы одного из следующих признаков:

— отсутствует положительный ответ в виде пись‑
ма‑решения о возможности размещения ЭУТ;

— размещается без заключенного с  уполномо‑
ченным органом договора на  право временного 
пользования местами для  размещения элементов 
торговли или срок действия которого истек;

— размещается с несоблюдением определенных 
в  договоре параметров по  типу, размеру, способу 
размещения и  описания ЭУТ или местоположение 
которого не соответствует месту, определенному 
в договоре;

— эксплуатируется с  нарушением требований 
действующего законодательства Украины.

По  результатам проведенных уполномоченным 
органом инвентаризации и/или обследования 
 составляется акт, в  котором фиксируются выяв-
ленные нарушения. По  результатам рассмотрения 
акта фиксации и приложенных к нему материалов 
Уполномоченный орган вправе осуществить следу‑
ющие действия:

— обратиться к  лицу, которым допущены нару‑
шения установленного порядка размещения и  экс‑
плуатации ВС и ЭУТ с предписанием об устранении 
нарушений в определенный Уполномоченным органом 
срок;

— обратиться к  лицу, которое нарушает требо‑
вания Правил с  предписанием о  демонтаже проти-
воправно размещенных ВС и ЭУТ;

— обратиться в  другие органы, уполномочен‑
ные осуществлять контроль за соблюдением зако‑
нодательства о благоустройстве населенных пунктов 
(инспекция по  благоустройству города Одесского 
городского совета).

О  выполнении предписания владелец (пользо‑
ватель) ВС или ЭУТ обязан письменно уведомить 
Уполномоченный орган не позднее следующего дня 
с  даты его выполнения с  добавлением соответству‑
ющей фотофиксации по этому поводу.

В случае невыполнения или ненадлежащего вы‑
полнения владельцем (пользователем) ВС предпи‑
сания об  устранении нарушений Уполномоченный 
орган готовит проект решения исполнительного 
комитета Одесского городского совета о демонтаже 
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таких ВС и  выносит его на  рассмотрение исполни-
тельного комитета Одесского городского совета.

В случае принятия исполнительным комитетом 
Одесского городского совета решения о демонтаже 
ВС на  основании такого решения Уполномоченный 
орган собственными силами или силами привле‑
ченных на  договорных началах субъектов хозяй‑
ствования осуществляет демонтаж противоправно 
размещенных ВС.

В случае невыполнения или ненадлежащего вы‑
полнения владельцем (пользователем) ЭУТ пред‑
писания Уполномоченного органа об  устранении 
нарушений последний осуществляет демонтаж 
противоправно размещенных элементов торговли 
согласно соответствующему приказу руководителя 
уполномоченного органа.

То есть стоит обратить внимание на следующие 
различия оснований для принудительного демонтажа 
ВС и ЭУТ в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения владельцем (пользователем) ВС и  ЭУТ 
предписания уполномоченного органа:

1. Для  демонтажа ВС —  соответствующее ре-
шение Одесского городского совета;

2. Для  демонтажа ЭУТ —  приказ руководителя 
Уполномоченного органа (управления развития по‑
требительского рынка и защиты прав потребителей 
Одесского городского совета).

Только при наличии вышеупомянутых документов 
Уполномоченный орган имеет право осуществлять 
демонтаж ЭУТ и ВС. Для осуществления демонтажа 
ВС и  ЭУТ Уполномоченный орган может использо‑
вать услуги субъектов хозяйствования на основании 
хозяйственных договоров. Помогать осуществлять 
демонтаж, согласно своим полномочиям, имеет право 
КП «Муниципальная охрана» в соответствии с реше‑
нием Одесского городского совета от  16.04.2015  г. 
№ 6537‑VI.

Демонтированные ВС и  ЭУТ транспортируются 
для  дальнейшего хранения на  территорию, под‑
контрольную Уполномоченному органу. Расходы, 
связанные с  проведением демонтажа ВС и  ЭУТ, их 
транспортировкой и хранением, возмещаются вла-
дельцем (пользователем) демонтированных ВС и ЭУТ. 
Уполномоченный орган вправе требовать возмещения 
таких расходов в судебном порядке путем обращения 
с соответствующими исками согласно нормам и тре‑
бованиям действующего законодательства.

Проведение демонтажа ВС и  ЭУТ фиксируется 
актом проведения демонтажа, который должен быть 
составлен не позднее следующего дня с даты проведе-
ния демонтажа. При необходимости к акту прила‑
гается фотофиксация места расположения ВС, ЭУТ 
до  и после демонтажа. акт проведения демонтажа 
составляется в  двух экземплярах, один из  которых 

направляется на хранение в Уполномоченный орган, 
а второй вручается собственнику (пользователю) ТС, 
ЭУТ лично или направляется ему по почте с уведом‑
лением о вручении.

Возвращение демонтированных ВС, ЭУТ их вла‑
дельцу (пользователю) осуществляется на основании 
его письменного заявления (в произвольной форме) 
уполномоченному органу. К заявлению обязательно 
прилагаются документы, подтверждающие право 
собственности заявителя на  демонтированный ВС, 
ЭУТ. В  случае, когда ТС, ЭУТ размещал пользова‑
тель, дополнительно прилагается документ, под-
тверждающий право пользования такими объектами. 
В течение семи рабочих дней со дня получения заяв‑
ления Уполномоченный орган готовит расчет затрат 
на  проведение демонтажа ВС, ЭУТ и  его хранение 
и  вручает его владельцу (пользователю) ВС, ЭУТ. 
Выдача ВС, ЭУТ осуществляется в  течение пяти 
дней со  дня получения документов, подтверждаю‑
щих внесение владельцем (пользователем) ВС, ЭУТ 
средств в  счет возмещения расходов на  проведе‑
ние их демонтажа, перевозки и  хранения. Выдача 
ВС, ЭУТ осуществляется по  акту приема‑передачи, 
один экземпляр которого выдается собственнику 
(пользователю) ВС, ЭУТ, а другой —  остается в Упол‑
номоченном органе. В  случае получения ВС, ЭУТ 
уполномоченным лицом владельца (пользователя) 
к  акту приема‑передачи прилагается также копия 
документа, подтверждающего право такого лица 
на совершение соответствующих действий от имени 
владельца (пользователя) ВС, ЭУТ. Возвращение ВС, 
ЭУТ без возмещения затрат на проведение демонта-
жа, перевозки и хранения не допускается.

В ы в о д: Осуществлять торговлю на улице без со‑
ответствующих документов, покупать или не покупать 
товар с рук, тем самым поощряя стихийную уличную 
торговлю, —  это решение каждого одессита и гостя 
нашего города. Однако всегда стоит помнить о воз‑
можных негативных последствиях, как для рядового 
покупателя —  в  виде купленного некачественного 
товара/услуги, так и для псевдо предпринимателя —  
в виде административной от ветственности с изъяти‑
ем товара, демонтаж ВС, ЭУТ и дополнительных рас‑
ходов в виде штрафных санкций и оплаты демонтажа.

В  независимости от  того, в  каком статусе вы 
окажитесь, для качественной защиты вам необходи‑
ма квалифицированная правовая помощь адвоката.

Помните, что оформленные надлежащим образом 
документы для  ведения предпринимательской дея-
тельности по  продаже товаров и  услуг на  улицах 
города покупателю в большей степени гарантируют 
качество потребляемых товаров/услуг, а продавцу —  
защиту от ответственности, произвола и возмож-
ных претензий со стороны контролирующих органов!
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межІ зАСтОСУВАННя ПРимУСУ 
щОдО ПІдОзРЮВАНОГО

загальновідомим та прийнятним постулатом є по‑
ложення, що здійснення кримінальної процесуальної 
діяльності супроводжується застосуванням примусу. 
Примусове проведення процесуальних дій найчасті‑
ше являє суттєве обмеження конституційних прав і 
свобод людини, яка залучена у  кримінальне прова‑
дження. цим фактором пояснюється жвавий інтерес 
з боку правників‑процесуалістів та невтрачаюча свої 
актуальності потреба комплексного вирішення цього 
стрижневого для кримінального судочинства питання.

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуально‑
го кодексу України (далі —  КПК України) одним із 
декларованих завдань кримінального провадження є 
забезпечення швидкого, повного та неупередженого 
розслідування і судового розгляду з тим, щоб жодна 
особа не була піддана необґрунтованому процесу‑
альному примусу і щоб до  кожного учасника кри‑
мінального провадження була застосована належна 
правова процедура.

Чинний кримінальний процесуальний закон об‑
межує коло процесуальних дій, пов’язаних із здій‑
сненням доказування, за участю підозрюваного під 
час досудового розслідування, у  яких може бути 
застосовано примус. Такі процесуальні дії можуть 
бути розділені на  дві групи: слідчі (розшукові) дії 
та заходи забезпечення кримінального провадження, 
в  результаті яких можливе одержання доказового 
матеріалу.

Так, слідчий, прокурор здійснює освідування 
підозрюваного для виявлення на їхньому тілі слідів 
кримінального правопорушення або особливих при‑
кмет, якщо для  цього не потрібно проводити судо‑
во‑медичну експертизу. Освідування здійснюється 
на підставі постанови прокурора та, за необхідності, 
за участю судово‑медичного експерта або лікаря. 
Перед початком освідування особі, яка підлягає 

освідуванню, пред’являється постанова прокурора. 
Після цього особі пропонується добровільно пройти 
освідування, а  в разі її відмови освідування прово‑
диться примусово (ст. 241 КПК України).

згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України при проведенні 
обшуку житла чи іншого володіння особи за рішен‑
ням слідчого чи прокурора може бути проведено 
обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому во‑
лодінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони 
переховують при собі предмети або документи, які 
мають значення для  кримінального провадження 
(особистий обшук). цій самій примусовій дії може 
бути піддано підозрюваного й при проведенні такої 
слідчої (розшукової) дії, як огляд житла чи іншого 
володіння особи (ч. 2 ст. 237 КПК України).

Відповідно до ст. 168 КПК України тимчасове ви‑
лучення майна може здійснюватися під час обшуку, 
огляду та при законному затриманні і затриманні 
уповноваженою службовою особою. При затриманні 
підозрюваного уповноважена службова особа, слід‑
чий, прокурор може здійснити обшук затриманої 
особи (ч. 3 ст. 208 КПК України) з подальшим мож‑
ливим тимчасовим вилученням майна.

законом також передбачене примусове залучення 
підозрюваного для  проведення медичної або пси‑
хіатричної експертизи (ч. 3 ст. 242 КПК України).

Складовою частиною проведення багатьох екс‑
пертиз у  кримінальному провадженні є відібрання 
зразків для експертного дослідження.

У  разі необхідності отримання зразків для  про‑
ведення експертизи вони відбираються стороною 
кримінального провадження, яка звернулася за про‑
веденням експертизи або за клопотанням якої екс‑
пертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо 
проведення експертизи доручено судом, відібрання 
зразків для  її проведення здійснюється судом або 
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за його дорученням залученим спеціалістом (ч.  1 
ст. 245 КПК України).

Як показує практика, слідчими, прокурорами та 
суддями іноді невірно трактується та застосовується 
положення ч. 2 ст. 245 КПК України, що стосується 
унормування порядку відібрання зразків з речей і 
документів через посилання до положень про тимча‑
совий доступ до речей і документів (статті 160—166 
КПК України).

Так, наприклад, «слідчий суддя місцевого При‑
морського районного суду м. Одеси ОСОБа_2, розгля‑
нувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУнП 
в Одеській області ОСОБа_3, погоджене з прокуро‑
ром відділу прокуратури Одеської області ОСОБа_1, 
про надання дозволу на отримання зразків для про‑
ведення експертизи, встановив: «...згідно наданої 
співробітниками Управління Служби безпеки України 
в Одеській області інформації гр‑н ОСОБа_4 причет‑
ний до скоєння кримінальних правопорушень. У кри‑
мінальному провадженні призначено почеркознавчу 
експертизу до експертного сектора Управління СБУ 
в Одеській області, при проведенні якої експертом 
надане клопотання про надання експериментальних 
зразків почерку та підпису ОСОБа_4, ІнФОрМацІЯ_1. 
згідно наданої співробітниками Управління Служби 
безпеки України в Одеській області інформації гр‑н 
ОСОБа_4 періодично (під час вихідних та святкових 
днів) приїжджає до м. Одеси. Беручи до уваги те, що 
ОСОБа_4, одержавши відомості про необхідність 
отримання зразків його підпису та почерку, може 
переховуватись від органів досудового розслідування 
та суду, чим перешкоджатиме кримінальному прова‑
дженню, виникла необхідність в зобов’язанні ОСОБА_4 
надати експериментальні зразки почерку та підпису 
для  проведення почеркознавчої експертизи (виді‑
лено мною. —  М. С.). Ураховуючи вищевикладене, 
а також тяжкість злочину і неможливість отримати 
відомості в  інший спосіб, слідчий просить надати 
дозвіл на отримання зразків почерку для проведення 
експертизи. В судовому засіданні слідчий та прокурор 
підтримали клопотання, просили його задовольнити 
з наведених підстав. заслухавши слідчого, а  також 
дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано 
доводи клопотання, приходжу до висновку, що кло‑
потання слідчого підлягає задоволенню з наступних 
підстав. Відповідно до ч. 1 ст. 245 КПК України у разі 
необхідності отримання зразків для проведення екс‑
пертизи вони відбираються стороною кримінального 
провадження, яка звернулася за проведенням екс‑
пертизи або за клопотанням якої експертиза призна‑
чена слідчим суддею. У  випадку, якщо проведення 
експертизи доручено судом, відібрання зразків для її 
проведення здійснюється судом або за його дору‑
ченням залученим спеціалістом. У  кримінальному 

провадженні призначено почерко знавчу експертизу, 
при проведенні якої експертом надано клопотан‑
ня про надання експериментальних зразків почер‑
ку та підпису ОСОБа_4, ІнФОрМацІЯ_1. з огляду 
на викладене, вважаю, що експериментальні зразки 
для  проведення судово‑почеркознавчої експертизи 
мають значення для  кримінального провадження, 
можуть бути використані для доказування обставин 
вчинених злочинів. Керуючись ст. ст.  40, 110, 245 
КПК України, слідчий суддя ухвалив: Клопотання 
старшого слідчого в ОВС СУ ГУнП в Одеській області 
ОСОБа_3 про надання дозволу на отримання зразків 
почерку для  проведення експертизи задовольнити. 
надати дозвіл старшому слідчому в  ОВС СУ ГУнП 
в  Одеській області ОСОБа_3 на  отримання у  ОСО‑
Ба_4, ІнФОрМацІЯ_1 експериментальних зразків 
власного почерку та підпису для  проведення судо‑
во‑почеркознавчої експертизи» (Ухвала слідчого судді 
Приморського районного суду м. Одеси від 23 серпня 
2016 року у справі № 522/8551/15‑к [електронний 
ресурс]. —  режим доступу: http://www.reyestr.court.
gov.ua/Review/59890403).

Отже, виходячи з того, про що клопотав слідчий, 
слідчим суддею було надано дозвіл саме на  приму‑
сове отримання і саме експериментальних зразків 
почерку та підпису.

аналізуючи положення ч. 2 ст. 245 КПК України 
у  комплексі з положеннями ст. ст.  160—166 КПК 
України, варто зробити висновок, що звернення 
до слідчого судді за дозволом на отримання зразків 
може мати місце тоді, коли такі зразки (речі і до‑
кументи) вже фактично існують та утримуються 
у володінні певної особи, яка може бути обмежена 
у своєму праві не інакше, як на підставі відповідного 
судового рішення. Тобто мова може йти виключно 
про вільні, а не експериментальні зразки.

Слід також додати, що повноваження слідчого 
судді, який здійснює судовий контроль за дотриман‑
ням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному 
провадженні, чітко регламентовано нормами КПК 
України. Чинна редакція кримінального процесу‑
ального закону не передбачає можливості надання 
слідчим суддею дозволу сторонам на  відбирання 
від підозрюваного експериментальних зразків, які 
не віднесено до  категорії біологічних. При цьому 
КПК України передбачає спеціальний (примусовий) 
процесуальний порядок відбирання таких зразків 
у випадку відмови особи від їх надання добровільно.

Відповідно до ч. 3 ст. 245 КПК України відбирання 
біологічних зразків у  особи здійснюється за прави‑
лами проведення освідування. У разі відмови особи 
добровільно надати біологічні зразки слідчий суддя, 
суд за клопотанням сторони кримінального прова‑
дження, що розглядається в порядку, передбаченому 
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для тимчасового доступу до речей і документів, має 
право дозволити слідчому, прокурору (або зобов’яза‑
ти їх, якщо клопотання було подано стороною за‑
хисту) здійснити відбирання біологічних зразків 
примусово.

Очевидно, що як вільні, так і експериментальні 
зразки підпису та почерку у  будь‑якому разі не є 
біологічними зразками.

цікаво, що у схожій ситуації, тобто після попере‑
днього аналогічного надання дозволу на отримання 
у підозрюваного експериментальних зразків власного 
почерку та підпису для проведення судово‑почеркоз‑
навчої експертизи, і подальшої відмови підозрюва‑
ного від виконання цієї ухвали, той самий суддя (що 
й у  попередньому прикладі), вже під час розгляду 
клопотання прокурора про накладення грошового 
стягнення на підозрюваного у зв’язку із невиконан‑
ням останнім процесуального обов’язку, зазначив 
буквально наступне: «У даному випадку подання 
прокурором клопотання про грошове стягнення з 
підозрюваного здійснено з метою отримання зразків 
почерку підозрюваного, що свідчить про невпевне‑
ність у  підозрі ОСОБа_4 щодо скоєння криміналь‑
ного правопорушення у зазначеному кримінальному 
провадженні. Право зберігати мовчання та його 
складові частини —  не давати свідчень проти себе, 
не вчиняти буд‑які інші дії без добровільної на  це 
згоди —  є загальновизнаними міжнародними нор‑
мами, які покладені в  основу справедливої судової 
процедури, про яку йдеться у  статті 6 Конвенції. 
Суть права «зберігати мовчання» полягає в  захис‑
ті підозрюваного від зловмисного примусу з боку 
влади, що допомагає запобігти судовим помилкам, 
постановленим статтею 6 конвенції. це право сприяє 
тому, щоб обвинувачення не використовувало до‑
казів, отриманих усупереч волі підозрюваного за 
допомогою примусу або тиску. У  цьому розумінні 
таке право тісно пов’язано з презумпцією невинності, 
яка міститься в  пункті 2 статті 6 Конвенції. Право 
не свідчити проти себе, не вчиняти буд‑які інші дії 
без добровільної на  це згоди передбачає, зокрема, 
що сторона обвинувачення в  кримінальній справі, 
намагаючись довести свою версію щодо підозрю‑
ваного, не може використовувати доказів, здобутих 
усупереч волі підозрюваного за допомогою методів 
примусу чи утиску» (Ухвала слідчого судді Примор‑
ського районного суду м. Одеси від 28 грудня 2015 
року у  справі № 522/17011/15к [електронний ре‑
сурс]. —  режим доступу: http://www.reyestr.court.
gov.ua/Review/55099045).

Крім того, варто звернути увагу на те, що без (або 
до) винесення процесуального рішення про залучення 
експерта (призначення експертизи) така процесу‑
альна дія, як відібрання зразків, є безпідставною та 

незаконною. наслідком порушення цього правила 
має бути визнання усіх отриманих відомостей не‑
допустимими.

Таким чином, відповідно до  пп.  4, 5 ч.  3 ст.  42 
КПК України підозрюваний має право не говорити 
нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачен‑
ня або у будь‑який момент відмовитися відповідати 
на  запитання; давати пояснення, показання з при‑
воду підозри, обвинувачення чи в будь‑який момент 
відмовитися їх давати.

Статтею 63 Конституції України гарантовано, що 
особа (незалежно від її процесуального статусу) не 
несе відповідальності за відмову давати показання 
або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких 
родичів, коло яких визначається законом.

згідно зі ст.  8 КПК України кримінальне про‑
вадження здійснюється з додержанням принципу 
верховенства права, відповідно до якого людина, її 
права та свободи визнаються найвищими цінностями 
та визначають зміст і спрямованість діяльності дер‑
жави. Принцип верховенства права у кримінальному 
провадженні застосовується з урахуванням практики 
Європейського суду з прав людини.

національні суди застосовують при розгляді справ 
Конвенцію про захист прав людини і основополож‑
них свобод та практику Європейського суду з прав 
людини як джерело права (ст.  17 закону України 
«Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини»).

Практика Європейського суду з прав людини 
містить роз’яснення такого поняття, як «право на мов‑
чання». До «права на мовчання» (право не надавати 
показань) відноситься і право не надавати будь‑яких 
доказів або доводити свою невинуватість через при‑
мус (ніхто не зобов’язаний доводити свою неви‑
нуватість у  вчиненні злочину). Так, провокування 
державними органами висунення звинувачень особі 
з метою отримання деяких документів, які такі орга‑
ни не мали можливості або бажання дістати іншим 
шляхом і в  існуванні яких вони не були впевнені, 
призводить до  порушення права будь‑якого «обви‑
нуваченого» (у розумінні ст. 6 Конвенції про захист 
прав та основоположних свобод людини) зберігати 
мовчання або не давати свідчень на підтвердження 
своєї вини. «Право мовчання» вимагає, зокрема, від 
сторони обвинувачення в  кримінальній справі об‑
ґрунтовувати свої доводи проти підозрюваного, не 
вдаючись до доказів, отриманих за допомогою мето‑
дів примусу або тиску, всупереч волі підозрюваного.

Європейський суд з прав людини у  цілому ряді 
рішень зупинявся на  питанні допустимості та за‑
конності застосування кримінально‑процесуального 
примусу. Так, у  рішенні «Саундерс проти Сполуче‑
ного Королівства» (Saunders v. the United Kingdom) 
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зазначено: «Суд нагадує, що, попри відсутність згадки 
у статті 6 Конвенції, право мовчати, а також право не 
свідчити проти себе є загальновизнаними міжнарод‑
ними нормами, покладеними в основу поняття спра‑
ведливого судового розгляду за статтею 6. Їх логічне 
обґрунтування полягає, між іншим, у  захисті обви‑
нувачуваного від тиску з боку властей, що тим самим 
сприяє запобіганню судовим помилкам і досягненню 
цілей статті 6. Право не свідчити проти себе, зокрема, 
передбачає, що сторона обвинувачення у криміналь‑
ній справі намагається довести свої обвинувачення, 
не спираючись на докази, отримані методами тиску 
та примусу проти волі обвинуваченого. У цьому сенсі 
це право тісно пов’язане з презумпцією невинуватості, 
що міститься у  пункті 2 статті 6 Конвенції. Право 
не свідчити проти себе головним чином пов’язане 
з повагою до бажання обвинуваченого мовчати. Як 
цілком зрозуміло, у  правових системах договірних 
сторін Конвенції та в  інших державах це правило 
не поширюється на використання в кримінальному 
провадженні матеріалів, які можуть бути отримані 
від обвинуваченого під примусом, матеріалів, які 
існують незалежно від волі підозрюваного, такі як, 
між іншим, документи, отримані на  підставі орде‑
ра, змушування дихати в  алкогольно‑респіраторну 
трубку, аналізи крові, сечі, зразки шкіри для аналізу 
ДнК» (п. 68, 69).

аналогічна позиція відображена у наступних рі‑
шеннях Європейського суду з прав людини: «Яре‑
менко проти України», п. 77; «нечипорук і Йонкало 

проти України», п. 258; «Олег Колесник проти Укра‑
їни», п. 36; «аллан проти Сполученого Королівства» 
(«Allan v. the United Kingdom»), п. 44; «Функе проти 
Франції» («Funke v. France»), п. 44; «Гіні та МакГіннес 
проти Ірландії» («Heaney and McGuinness v. Ireland»), 
п. 40; «J. B. проти Швейцарії» («J. B. v. Switzerland»), 
п. 64 тощо.

Отже, чинне кримінальне процесуальне законо‑
давство пов’язує можливість примусового отримання 
доказової інформації від підозрюваного тільки у ви‑
падках, коли механізм одержання таких фактичних 
даних не передбачає від останнього активних вольо‑
вих дій, а самі відомості про кримінальне правопо‑
рушення існують незалежно від емоційно‑вольової 
сфери підозрюваного.

Така обрана автором цієї публікації позиція у ана‑
логічній ситуації дозволила отримати законне та 
обґрунтоване судове рішення про відмову у  задо‑
воленні клопотання слідчому СВ Приморського ВП 
в  м.  Одесі ГУнП в  Одеській області підполковнику 
поліції Балабану  С.  П. про зобов’язання ОСОБа_3 
надати протокольно експериментальні зразки під‑
пису та почерку для  проведення почеркознавчої 
експертизи слідчому СВ Приморського ВП в  місті 
Одесі ГУнП в  Одеській області Балабану  С.  П. або 
за  його дорученням (див.: Ухвала слідчого судді 
Приморського районного суду м. Одеси від 19 липня 
2017 року у справі № 522/7424/16‑к [електронний 
ресурс]. —  режим доступу: http://www.reyestr.court.
gov.ua/Review/68926848).

Є в р о п е й с ь к и й  с у д  з  п р а в  л ю д и н и :  h t t p : / / w w w . e c h r . c o e . i n t
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Ольга уразовська,
адвокат, психолог, здобувач кафедри цивільного 

права НУ «Одеська юридична академія»

ПРАВА ГРОмАдяН У СфеРІ 
ОхОРОНи здОРОВ’я тА 

ЮРидичНА ВІдПОВІдАльНІСть 
лІкАРІВ зА їх ПОРУшеННя

Primun non nocere.
(Передусім —  не нашкодь)

Г і п п о к р а т

Права людини у сфері медичної діяльності —  
це передбачені міжнародними і внутрішньодержав‑
ними нормативно‑правовими актами положення, 
що гарантують людині охорону здоров’я і надання 
медичної допомоги при виникненні захворювання.

Пацієнт —  особа, здоров’я і життя якої лікар за‑
хищає, або якій він надає допомогу, або чиї інтереси 
він представляє у  формах, передбачених чинним 
законодавством.

Міністерство охорони здоров’я України зробило 
комплексний аналіз вітчизняної нормативно‑правової 
бази, що дає можливість викристалізувати права і 
обов’язки пацієнтів у цій царині. найповніше права 
пацієнтів регламентуються у законі України «Осно‑
ви законодавства України про охорону здоров’я» від 
19.11.1992 р., так званій декларації прав людини 
у сфері охорони здоров’я. Окрім того, права пацієнтів 
можемо визначити, виходячи з норм Конституції 
України від 28.06.1996 р. (ст. 3 «людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінніс‑
тю», ст.  49 «Кожен має право на  охорону здоров’я, 
медичну допомогу та соціальне страхування») та 
цивільного кодексу України від 16.01.2003 р.

а відтак, доцільно зазначити права пацієнтів, 
а саме:

1) право на медичні профілактичні заходи (ст. 49 
Конституції України, ст. 283, ч. 4 ст. 286 цивільного 
кодексу України, ч. 1 ст. 3, п. 7 ст. 4, ст. 6, 10, п. «а», 
«б» ст. 10, ст. 31, 32, 42, ч. 1 ст. 43, ст. 53, п. «а» ст. 78 
закону України «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я»);

2) право на доступність у галузі охорони здоров’я 
(ч. 1, 3 ст. 49 Конституції України, ст. 283, 284 ци‑
вільного кодексу України, ч.  4 ст.  4, ст.  6 закону 
України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я»);

3) право на медичну інформацію (ч. 3 ст. 32, ст. 34 
Конституції України, ст. 285, 302 цивільного кодексу 
України, п. «е» ст. 6, ст. 39 закону України «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я»);

4) право на згоду на медичне втручання та право 
на відмову від медичного втручання (ч. 3 ст. 28, ч. 1 
ст.  29 Конституції України, ч.  3,4, 5 ст.  284, ч.  4 
ст. 286, ст. 289 цивільного кодексу України, ст. 42, 
43 закону України «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я»);

5) право на  свободу вибору в  галузі охорони здо-
ров’я, а  саме: 1) право на  вільний вибір лікаря; 
2) право на вибір методів лікування відповідно до ре‑
комендацій лікаря; 3) право на  вибір закладу охо‑
рони здоров’я; 4) право на  заміну лікаря; 5) право 
на  лікування за кордоном у  разі неможливості на‑
дання такої допомоги у  закладах охорони здоров’я 
України (ч.  2 ст.  284, ст.  633 цивільного кодексу 
України, п. «д» ст.  6, ч.  1 ст.  34, ч.  1 ст.  35, ст.  36, 
38 закону України «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я»);

6) право на  медичну таємницю (ч.  1, 2 ст.  32, 
ст. 34 Конституції України, ч. 4 ст. 285, ст. 286 ци‑
вільного кодексу України, ст. 39‑1, 40, п. «г» ст. 78 
закону України «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я»);

7) право на якісну медичну допомогу (ч. 1 ст. 49 
Конституції України, ч. 1 ст. 284 цивільного кодексу 
України, п. «д» ст. 6, п. «а» ст. 78 закону України «Осно‑
ви законодавства України про охорону здоров’я»);
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8) право на безпечну медичну допомогу (ч. 1 ст. 49 
Конституції України, ч. 1 ст. 284 цивільного кодексу 
України, ст. 42, 44 закону України «Основи законо‑
давства України про охорону здоров’я»);

9) право на  інновації, а  саме: 1) право на  меди‑
ко‑біологічний експеримент; 2) право на репродук‑
тивні технології; 3) право на  донорство; 4) право 
на терапевтичне клонування; 5) право на корекцію 
(зміну) статі (ч. 3 ст. 28 Конституції України, ч. 3, 7 
ст. 281, ч. 4 ст. 289, ч. 1 ст. 290 цивільного кодексу 
України, ст. 45, 47, 48, 51 закону України «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я»);

10) право на попередження за можливістю страж-
дань і болю (ст.  3, ч.  2 ст.  28 Конституції України, 
ч.  2 ст.  289 цивільного кодексу України, ст.  6, 52 
закону України «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я»);

11) право на  індивідуальний підхід до  лікування 
(п.  «д» ч.  1 ст.  6, ч.  1 ст.  38, ч.  3 ст.  39, ч.  3 ст.  43 
закону України «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я»);

12) право на оскарження неправомірних рішень і 
дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я 
(ст. 40 Конституції України, п. «і» ст. 6 закону Укра‑
їни «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я»);

13) право на  відшкодування шкоди, заподіяної 
здоров’ю (ч. 1 ст. 3 Конституції України, ч. 1 ст. 22, 
ст.  23, 906, ч.  1, 2 ст.  1166, ч.  1 ст.  1167, ст.  1168, 
1195 —  1203, 1209 цивільного кодексу України, п. «і», 
«ї» ст. 6 закону України «Основи законодавства Укра‑
їни про охорону здоров’я»);

14) право людини на життя та на повагу до гід-
ності при наданні медичної допомоги (ст. 3, 21, 27, 
ч. 1, 2 ст. 28, ст. 64, 68 Конституції України, ст. 281, 
297 цивільного кодексу України, ч. 3 ст. 52 закону 
України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я»);

15) право на захист від будь-яких незаконних форм 
дискримінації, пов’язаних зі станом здоров’я (ст. 21, 
ч. 2, 3 ст. 22, ч. 2 ст. 24 Конституції України, п. «и» 
ст.  6, ст.  9 закону України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я»).

лікарі одними з перших зрозуміли небезпеку своєї 
професійної діяльності для  життя і здоров’я людей. 
Вже в  IV  ст. до  н. е. в  клятві Гіппократа містилася 
обіцянка лікаря: «Буду оберігати хворих від всього 
шкідливого та непридатного для них». У подальшо‑
му захворювання, пов’язані з наданням медичної 
допомоги, стали називати ятрогенії (у перекладі з 
грецького від iatros —  лікар, gennum —  створюва‑
ти, породжувати) —  хвороби, що мають лікарське 
походження. Ятрогенне захворювання —  це новий 
характер захворювання, якого раніше, до медичного 

втручання, не було. за даними ВООз, ятрогенії зустрі‑
чаються у 20 % хворих і складають 10 % в структурі 
госпітальної смертності.

з позицій сучасного розвитку медичного права, 
необхідно розрізняти такі види ятрогеній: діагнос-
тичні (невстановлений діагноз; дефекти виконання 
діагностичних процедур; гіпердіагностика, тобто 
визначення неіснуючих ознак і захворювань), ліку-
вальні (дефекти виконання лікувальних процедур 
(напр., кровотечі при ендоскопічних операціях); 
пошкодження органів або тканин при операції; за‑
лишення інструменту в порожнині тіла; радіаційне 
ураження при променевій терапії), профілактичні 
(несприятлива реакція організму на профілактичні 
щеплення; негативний вплив зовнішніх чинників 
(засоби масової інформації, гігієнічне виховання); 
погрішності в проведенні профілактичних заходів), 
фармацевтичні (наслідки неправильного застосу‑
вання медикаментів; порушення режиму прийому 
або дозування; призначення не показаних при да‑
ному захворюванні лікарських засобів), інформа-
ційно-деонтологічні (слова медичного працівника, 
що неправильно тлумачать; недостатня інформа‑
ція у  пацієнта щодо свого захворювання; відступ 
медика від належних правил взаємин з пацієнтом; 
порушення режиму збереження лікарської таєм‑ 
ниці).

Як свідчить практика переважна більшість ме‑
дичних працівників та навіть керівників закладів 
охорони здоров’я мають поверхове уявлення про 
юридичну відповідальність, яка встановлена чинним 
законодавством за правопорушення у сфері охорони 
здоров’я. При цьому знання про підстави, види і 
наслідки юридичної відповідальності, з одного боку, 
дисциплінує медичних працівників, а  з іншого —  
зменшує ймовірність безпідставного притягнення 
їх до відповідальності.

Відповідно до  статті 80 зУ «Основи законодав‑
ства України про охорону здоров’я» особи, винні 
у  порушенні законодавства про охорону здо ров’я, 
несуть цивільну, адміністративну або кримінальну 
відповідальність згідно із законодавством України.

Злочини, що вчиняються медичним працівниками 
у зв’язку зі здійсненням ними професійної діяльності, 
умовно можна поділити на такі:

— злочини проти життя і здоров’я особи (паці‑
єнта);

— злочини проти прав особи (пацієнта);
— злочини у сфері господарської діяльності з ме‑

дичної практики;
— злочини у  сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекур сорів;
— інші злочини, вчинені медичними працівни‑

ками у зв’язку з їхньою професійною діяльністю.
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Переважна більшість «медичних» злочинів скон-
центровані у розділі II Кримінального кодексу України 
«Злочини проти життя і здоров’я особи». До  них 
належать, зокрема:

— неналежне виконання професійних обов’язків, 
що спричинило зараження особи вірусом імуноде‑
фіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної 
хвороби (ст. 131 ККУ);

— розголошення відомостей про проведення ме‑
дичного огляду на  виявлення зараження вірусом 
імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфек‑
ційної хвороби (ст. 132 ККУ);

— незаконне проведення аборту (ст. 134 ККУ) —  
у разі якщо медичний працівник не має спеціальної 
медичної освіти;

— незаконна лікувальна діяльність (ст. 138 ККУ) —  
заняття лікувальною діяльністю без спеціального 
дозволу, здійснюване особою, яка не має належної 
медичної освіти;

— ненадання допомоги хворому медичним пра‑
цівником (ст. 139 ККУ);

— неналежне виконання професійних обов’язків 
медичним або фармацевтичним працівником (ст. 140 
ККУ);

— порушення прав пацієнта (ст. 141 ККУ);
— незаконне проведення дослідів над  людиною 

(ст. 142 ККУ);
— порушення встановленого законом порядку 

трансплантації органів або тканин людини (ст. 143 
ККУ);

— насильницьке донорство (ст. 144 ККУ);
— незаконне розголошення лікарської таємниці 

(ст. 145 ККУ).
Варто зазначити, що випадки притягнення 

медичних працівників до  кримінальної відпові‑
дальності, а  тим більше винесення щодо них об‑
винувального вироку в  Україні, є порівняно нечас‑ 
тими.

Адміністративна відповідальність за правопо‑
рушення настає, якщо ці порушення за своїм ха‑
рактером не тягнуть за собою відповідно до закону 
кримінальної відповідальності. До адміністративних 
правопорушень у галузі охорони здоров’я населення 
належать, зокрема:

— порушення санітарно‑гігієнічних і санітар‑
но‑протиепідемічних правил і норм (ст.  42 КпаП);

— незаконне виробництво, придбання, зберігання, 
перевезення, пересилання наркотичних засобів або 
психотропних речовин без мети збуту в невеликих 
розмірах (ст. 44 КпаП);

— порушення встановленого порядку взяття, пе‑
реробки, зберігання, реалізації і застосування до‑
норської крові та (або) її компонентів і препаратів 
(ст. 45‑1 КпаП).

Цивільно-правова відповідальність у сфері медич‑
ної діяльності —  це вид юридичної відповідальності, 
який виникає внаслідок порушення у галузі майнових 
або особистих немайнових благ громадян у  сфері 
охорони здоров’я і який полягає переважно в необ‑
хідності відшкодування шкоди. До особистих немай‑
нових благ громадян, які безпосередньо пов’язані з 
медичною діяльністю, належать перш за все життя 
і здоров’я. з цієї причини можна стверджувати, що 
цивільно‑правова відповідальність —  це своєрідний 
засіб забезпечення захисту особистих немайнових 
прав (життя і здоров’я) пацієнтів при наданні ме‑
дичної допомоги.

Переважна більшість позовів, що пред’являються 
пацієнтами до  закладів охорони здоров’я (у тому 
числі до фізичних осіб —  суб’єктів підприємницької 
діяльності, що займаються медичною практикою), є 
позовами про відшкодування матеріальної та мораль‑
ної шкоди, завданої ушкодженням здоров’я, спри‑
чиненого медичною допомогою неналежної якості. 
Відшкодування такої шкоди здійснюється відповідно 
до положень глави 82 цивільного кодексу України. 
Обов’язковою умовою відповідальності за заподіяння 
шкоди є причинний зв’язок між протиправною по‑
ведінкою і заподіяною шкодою.

Для  настання цивільно‑правової відповідаль‑
ності за шкоду здоров’ю необхідно, щоб така шко‑
да була спричинена з вини заподіювача шкоди. 
Вина медичних працівників, як правило, виступає 
у  формі необережності. Для  звільнення від обов’яз‑
ку відшкодувати шкоду здоров’ю заподіювач шко‑
ди повинен довести, що вона сталася не з його  
вини.

Отже, кожна людина має природне невід’ємне 
і непорушне право на  охорону здоров’я. Відпові‑
дальність за вчинення правопорушення є одним із 
важливих питань, які розглядає теорія права. реа‑
лізація юридичної відповідальності досягається за 
рахунок використання правових засобів, що дозво‑
ляє здійснювати вплив права на  суспільні відноси‑
ни у сфері медичної діяльності. загальна мета, яка 
переслідується при дослідженні питань юридичної 
відповідальності лікарів, —  шляхом комплексного 
висвітлення створити умови для попередження нових 
медичних правопорушень.

І наостанок хочу навести приклади Практики Єв‑
ропейського суду з прав людини з ятрогенії: справа 
«арская проти україни» (case of Arskaya v. Ukraine) 
(Заява № 45076/05, рішення від 05.12.2013 року, 
остаточне рішення від 05.02.2014 року); справа 
«Валерій Фуклєв проти україни» (case of Valeriy 
Fuklev v.  Ukraine) (Заява № 6318/03, рішення від 
16.01.2014 року, остаточне рішення від 16.04.2014 
року) та інші.
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ОтРимАННя дОкАзІВ 
ВІдПОВІдНО дО ГААзькОї 

кОНВеНцІї

Сукупність юридичних фактів, які дозволяють ви‑
рішити справу по суті, досить широка і різноманітна. 
Принцип диспозитивності неможливо розглядати 
окремо від обов’язку сторін подавати докази.

В основі доказування лежить практична діяльність, 
у ході якої відбувається сприйняття фактичних даних, 
а також безпосередньо сприймаються окремі факти. 
Все це піддається логічному аналізу, в результаті ра‑
ціонального мислення висуваються версії, які знову 
перевіряються практичною діяльністю.

Функція суду зводиться до  того, щоб в  проце сі 
розгляду і вирішення кожної справи досягти вір‑
ного знання про фактичні обставини, відповідні 
для  спірних правовідносин, і вірно застосувати 
до  встановлених юридичних фактів норму або ряд 
норм матеріального права.

зазвичай сторони у судовому процесі не в усіх ви‑
падках мають докази, необхідні для доведення фактів, 
якими обґрунтовуються їх вимоги та заперечення. 
Процес виявлення та збору необхідних для розгляду 
справи доказів не завжди обмежується рамками 
складання позовної заяви та попередньої підготовки 
справи до  розгляду. значною мірою практика до‑
казової діяльності у  цивільних справах стикається 
з моментами, коли необхідні для вирішення справи 
або обґрунтування правової позиції докази перебу‑
вають за територіальними і юрисдикційними меж‑
ами України. При цьому процес отримання доказів 
у  спорі, що включає іноземний елемент, є значно 
складнішим і здійснюється через діяння спеціального 
міжнародно‑правового механізму, який базується 
на міжнародних конвенціях.

Міжнародне співробітництво у  цьому аспекті 
полягає в організації, перш за все, судової взаємодо‑
помоги, що ґрунтується на техніці судового доручен‑
ня (commission rogatoire), тобто отримання доказів 

за  кордоном за допомогою суду (судовий спосіб). 
Водночас Конвенція передбачає можливість збору 
доказів дипломатичними та консульськими агента‑
ми, а також так званими комісарами (commissaries), 
тобто, іншими словами, передбачає квазісудовий  
спосіб.

Отже, у світовій практиці склалися два основних 
способи отримання доказів за кордоном: 1) судовий, 
пов’язаний з безпосередньою чи опосередкованою 
участю судових органів двох держав у  здійсненні 
діяльності, спрямованої на  отримання доказів та 
2) позасудовий, коли самі сторони власними сила‑
ми організовують пошук і збір доказів та доказової 
інформації та території іншої держави. разом з цим 
збір доказів за кордоном самим судом чи за його 
посередництвом (судовий спосіб) здійснюється, як 
правило, з використанням міжнародно‑правового 
механізму, передбаченого двосторонніми чи багато‑
сторонніми міжнародними договорами.

Йдеться, перш за все, про Гаазьку конвенцію 
про отримання за кордоном доказів у цивільних 
справах від 18 березня 1970 р. (далі —  Конвенція), 
що є чинною для україни.

Говорячи про предмет регулювання цієї Конвенції, 
слід зважати на  те, що, на  відміну від, наприклад, 
Брюссельської конвенції від 27 вересня 1968 р. про 
підсудність при виконанні судових рішень по  ци‑
вільних справах, яка містить перелік відносин, що 
виключені зі сфери її застосування, Гаазька кон‑
венція 1970 р. не передбачає спеціальних положень 
щодо предметного обмеження сфери її застосування. 
Отже, можна дійти висновку, що кожна держава має 
право на  власний розсуд тлумачити зміст понять 
«цивільна справа».

Докази за своєю природою, у  силу об’єктивних 
чи суб’єктивних обставин, можуть знаходитись як 
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у  межах територіального округу конкретного суду, 
так і поза такими, в тому числі і на території інших 
держав, у  зв’язку з чим набуває гостроти питання 
щодо обрання механізмів отримання таких доказів.

Головне місце в цьому механізмі на цей час по‑
сідає Конвенція, ратифікована Україною згідно із 
законом України «Про приєднання України до Кон‑
венції про отримання за кордоном доказів у цивіль‑
них справах» від 19 жовтня 2000 р.

зазначена Конвенція ратифікована більш як 40 
країнами світу, а  тому деякі дослідники говорять 
про набуття нею універсального характеру, зазна‑
чаючи, що вона містить певний загальновизнаний 
стандарт (модель).

Перш за все варто відзначити, що Конвенція, що 
діє замість конвенцій з питань цивільного процесу 
від 17 липня 1905 р. та 1 березня 1954 p., в  якос‑
ті основної мети має встановлення у  відносинах 
держав‑учасниць спрощеного порядку отримання 
судових доказів за кордоном.

розглядаючи судовий спосіб збору доказів за кор‑
доном, варто відзначити, що Конвенція встановлює 
механізм судової взаємодопомоги, тобто передачі 
одним суддею іншому своїх повноважень щодо вчи‑
нення відповідних процесуальних дій. Порівняно з 
іншими Гаазькими конвенціями, присвяченими між‑
народній судовій взаємодопомозі, система передачі 
судових доручень, встановлена Конвенцією 1970 р., 
передбачає створення в  кожній державі‑учасниці 
спеціального органу.

наприклад, відповідно до  закону України «Про 
приєднання України до  Конвенції про отримання 
за кордоном доказів у  цивільних справах» від 19 
жовтня 2000 р. відповідним центральним органом 
України є Міністерство юстиції.

Отже, судові доручення направляються безпо‑
середньо такому центральному органу відповідної 
держави без посередництва інших органів цієї дер‑
жави (ч. 2 ст. 2 Конвенції).

Певні вимоги висуваються, зокрема, і до форми та 
змісту відповідного судового доручення. Так, остан‑
нє повинно мати декілька обов’язкових елементів, 
а саме: відомості про сторони, короткий зміст спору 
і дій, стосовно яких направлено відповідний запит; 
а в разі необхідності —  більш детальну інформацію 
про осіб, яких необхідно допитати; відомості про 
питання, які необхідно з’ясувати; про документи, які 
необхідно оглянути, тощо (ст. 3 Конвенції).

У  разі коли компетентний центральний орган 
вважає, що не дотримано умов щодо форми чи змісту 
наданого судового запиту або доручення, він негай‑
но повідомляє про це компетентний центральний 
орган держави, який направив відповідне судове до‑
ручення (запит). Стаття 12 Конвенції містить також 

застереження, що компетентний орган держави, 
до  якого направлено відповідне судове доручення, 
може взагалі відмовитись від виконання останнього 
у разі якщо дійде висновку, що виконання відповід‑
ного доручення не входить до  сфери дії Конвенції. 
Відповідна відмова має бути мотивована. У принципі, 
всі проблеми такого роду вирішуються шляхом дво‑
сторонніх переговорів між компетентними органами 
таких держав (ст. 5 Конвенції).

наступним етапом механізму збору та отримання 
доказів за кордоном, згідно з положеннями Конвен‑
ції, є безпосереднє виконання відповідного судового 
доручення. Виконання останнього, у принципі, здій‑
снюється у відповідності до процесуальних форм та 
порядків, згідно з якими діє судовий орган держави, 
до якої направлено запит (ч. 1 ст. 9 Конвенції).

Конвенція передбачає також можливість виконан‑
ня судового доручення відповідно до процесуального 
законодавства суду, який направив це доручення 
(запит). Однак відповідний порядок може бути ре‑
алізовано лише в тому випадку, коли застосування 
іноземного процесуального законодавства при ви‑
конанні направленого судового доручення не супер‑
ечить законодавству держави, в  якій виконується 
таке доручення (ч. 2. ст. 9 Конвенції).

Відповідно до ч. 3 ст. 9 Конвенції судове доручення 
повинно бути виконано негайно. звичайно навряд 
чи тут йдеться про пріоритет розгляду вказаного 
доручення щодо місцевих судових справ, однак знач‑
ною мірою слід покладатися на старанність судових 
органів щодо виконання цього доручення. Швидкість 
виконання останнього, безумовно, залежить від ба‑
гатьох факторів, наприклад, від можливостей особи, 
яку необхідно допитати, надати відповідні докази чи 
пояснення, або строків розгляду відповідних звернень 
у національних органах тощо.

Так само у виконанні доручення може бути від‑
мовлено і у  випадку, коли це призведе до  заподі‑
яння шкоди чи створення загрози національним 
інтересам та суверенітету запитуваної держави (ч. 1 
ст. 12 Конвенції).

Безумовно, передбачений ст. 12 Конвенції перелік 
підстав відмови від виконання судового доручення 
є вичерпним і не може бути підданий розширеному 
тлумаченню в національному законодавстві.

Іншим, передбаченим главою II Конвенції, спо‑
собом отримання доказів за кордоном є одержання 
доказів дипломатичними службовцями, консуль‑
ськими агентами та уповноваженими. У законі про 
ратифікацію Конвенції Україна зробила застереження 
щодо виключення застосування положень глави II 
Конвенції, за винятком статей 15, 20, 21, 22. Таким 
чином, використання цього способу отримання до‑
казів на території України є значно обмеженим.
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зазначений спосіб отримання доказів за кордо‑
ном, порівняно із судовим дорученням, є другоряд‑
ним —  не стільки в силу порядку викладення в рам‑
ках Конвенції, скільки з причин більшої залежності 
від розсуду держави, на  території якої знаходяться 
відповідні докази або збирається доказова інфор‑
мація. Численні застереження, що супроводжують 
використання такого способу отримання доказів, 
значно знижують його ефективність. зокрема, за 
ч. 2 ст. 15 Конвенції договірна Держава може заяви‑
ти, що докази можуть збиратися дипломатичними 
службовцями або консульськими агентами, лише 
якщо згода на це надана на підставі їхніх звернень 
або звернень від їхнього імені до  відповідного ор‑
гану, визначеного державою, яка робить таку заяву.

Проте, незважаючи на наявність значного пере‑
ліку перешкод у використанні даного способу отри‑
мання доказів за кордоном, розглянемо порядок його 
реалізації на підставі положень Конвенції.

Перш за все варто відзначити, що звернення 
до  консульських агентів для  отримання доказів 
за кордоном було передбачено раніше в  Гаазьких 
конвенціях з питань цивільного процесу 1905  р. 
та 1954  р. Конвенція 1970  р. істотно не змінила їх 
роль, проте була зроблена спроба посилити ефектив‑
ність доказової діяльності таких суб’єктів. У цілому, 
корисність застосування «консульського» способу 
отримання доказів за кордоном подвійна: по‑перше, 
консульський агент при виконанні доручень на‑
ціонального суду використовує процедуру «for», а, 
по‑друге, цей спосіб характеризується відсутністю ви‑
трат (або їх незначним розміром), що також є досить 
суттєвим. При цьому повноваження консульського 
агента по отриманню доказів на території іноземної 
держави обумовлені, з одного боку, рамками до‑
ручення, одержаного ним від свого національного 
суду, а з іншого —  відсутністю в його діях примусу 
та наявністю «пасивного» або «активного» дозволу 
компетентних органів держави місця отримання 
доказів.

Дещо іншим є питання отримання доказів за кор‑
доном уповноваженими особами. Введення інституту 
останніх, серед інших механізмів отримання доказів 
за кордоном, є нововведенням Конвенції у зв’язку з 
пропозицією СШа.

Конвенція практично ні в  який спосіб не об‑
межує використання даного інституту додатковими 

умовами. Вона не містить яких‑небудь обов’язкових 
норм стосовно вимог до кваліфікації та характерис‑
тик уповноважених, яких суди обирають за власним 
розсудом, з урахуванням клопотання сторін.

Варто також відзначити, що виключність засто‑
сування Конвенції у сфері отримання доказів за кор‑
доном по цивільних справах може мати місце лише 
в  тому випадку, коли держави‑учасниці одночасно 
відмовляються від своєї компетенції поширювати 
власне правове регулювання на  дану сферу за до‑
помогою різноманітних внутрішніх засобів. напри‑
клад, у разі коли Конвенція лише надає юридичної 
обов’язковості певним діям, виконання яких раніше 
ґрунтувалося на правилах міжнародної ввічливості, 
то вона не може розглядатися як така, що має ви‑
ключний характер. У такому випадку застосування 
процедур, передбачених Конвенцією для отримання 
доказів із‑за кордону, буде розглядатися як додатко‑
вий спосіб отримання доказів по справі.

наприкінці необхідно зазначити, що безперечною 
зручністю використання інституту уповноважених 
осіб для  країн загального права, у  більшості яких 
процесуальне право передбачає таку можливість, є, 
як і у випадку з консульськими та дипломатичними 
агентами, спрощеність адаптації результатів, отрима‑
них уповноваженими особами при збиранні доказів 
за кордоном, до  національної процедури. звісно, 
уповноважені особи у своїй діяльності керуються пра‑
вом «forprocessus», що виключає можливі конфлікти 
з правом держави, на  території якої здійснюються 
відповідні дії щодо отримання доказів. Відсутність 
примусу в  їх діяльності виключає також необхід‑
ність дотримання уповноваженим процесуальних 
обмежень, що передбачені в  державі «виконання». 
зокрема, на нього не поширюються імперативні при‑
писи щодо імунітету свідків у  випадку, коли право 
«forprocessus» припускає отримання показань свідків 
у конкретному випадку, а останні згодні їх надати.

Дослідження основних механізмів виявлення та 
збору доказів за кордоном, передбачених у Гаазькій 
конвенції, не вичерпує всієї проблематики, зокрема, 
актуальними залишаються питання виключності 
Конвенції, співвідношення з національними засобами 
отримання доказів. Однак використання зазначених 
механізмів на сьогодні видається практично єдиним 
ефективним способом офіційного збору за кордоном 
доказової інформації.
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ЭСкРОУ дОГОВОР СчетА УСлОВНОГО хРАНеНия, 
или «УСлОВНОе» ЭСкРОУ

01.09.2017 г. национальный банк Украины 
представил на  общественное обсуждение проект 
постановления «О внесении изменений в некоторые 
нормативно‑правовые акты национального Банка 
Украины» (далее —  Проект) касательно порядка 
открытия, использования и  закрытия банковских 
счетов условного хранения —  эскроу.

Согласно п. 15 Плана подготовки проектов регу‑
ляторных актов нацбанка на 2017 г., утвержденного 
распоряжением нацбанка от 09.12.2016 г. № 5379‑р., 
принятие данного Проекта запланировано на  III 
квартал 2017 г., а  ответственным определен Де‑
партамент платежных систем и  инновационного  
развития.

Данный Проект разработан во исполнение закона 
Украины «О некоторых изменениях законодательных 
актов Украины касательно повышения уровня кор‑
поративного контроля в  акционерных обществах» 
от  23.03.2017 г. № 1983‑VIII, вступившего в  силу 
04.06.2017  г., и, как указано в  переходных поло‑
жениях данного закона, нормативные акты Укра‑
ины должны быть приведены в соответствие с ним 
в  течение 6  месяцев с  момента вступления в  силу 

данного закона, то есть Проект нацбанка должен 
быть принят и вступить в силу до 04.12.2017 г.

несмотря на то, что толчком к введению в укра‑
инское законодательство возможности открытия 
банковского счета эскроу стала необходимость обес‑
печения прав мажоритарных акционеров на прину‑
дительный выкуп акций, так называемый squeeze-out, 
сфера возможного применения банковского счета 
эскроу не ограничивается внутрикорпоративными 
отношениями акционерных компаний.

Проект предполагает внесение изменений в сле‑
дующие регулятивные акты нацбанка:

— инструкцию о  порядке открытия, использо‑
вания и  закрытия счетов в  национальной и  ино‑
странной валютах, утвержденной Постановлением 
Правления нацбанка от 12.11.2003 г. № 594;

— инструкцию о безналичных расчетах в Украине 
в национальной валюте, утвержденной Постановле‑
нием Правления нацбанка от 21.12.2004 г. № 22.

Учитывая вышеизложенное, есть все основания 
предполагать, что в ближайшее время порядок дей‑
ствия счетов эскроу будет урегулирован, в  связи 
с этим хотим обратить ваше внимание на следующее.
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і. ЭскрОу в мировой практике, 
возможные сферы применения

использование счета эскроу (иначе называемого 
«трастовым», либо «доверительным», либо «счетом 
условного хранения») получило широкое признание 
в большинстве стран мира.

использование счета эскроу часто сравнивают 
с инструментом аккредитива, отмечая при этом ряд 
его преимуществ, по сравнению с последним.

Обобщенно под понятием «эскроу» принято пони‑
мать депонирование у третьего лица —  эскроу‑аген та 
денежной суммы (иных материальных ценностей) 
на имя бенефициара, которому данная сумма долж‑
на быть передана после наступления определенных 
условий. В зависимости от юрисдикции эскроу могут 
иметь ряд особенностей. например, требование 
к эскроу-агенту и определение круга лиц, которые 
могут действовать в  таком статусе. Как правило, 
эскроу‑агентами могут выступать банки, иные фи‑
нансовые учреждения, нотариусы, адвокаты, иные 
специально уполномоченные на то лица.

Применение эскроу распространено в таких сфе‑
рах, как:

— строительство недвижимости;
— купля‑продажа недвижимости;
— купля‑продажа корпоративных прав;
— обеспечение будущих платежей в иных сферах 

(арендой платы, налогов на недвижимость и страхо‑
вого возмещения при выплате ипотеки и др.).

Как правило, принудительное взыскание, в том 
числе арест, средств со счета эскроу ограничено.

В отдельных юрисдикциях инструмент эскроу не 
получает широкого развития, что объясняют такими 
причинами, как:

— недостаточное законодательное урегулиро‑
вание;

— повышенный государственный контроль, а так‑
же иные риски государственного вмешательства 
в частные коммерческие отношения;

— распространенное заключение сделок по  от‑
чуждению имущества по заниженной цене.

іі. ЭскрОу —  договор счета условного 
хранения в украине

инструмент эскроу в  Украине введен в  весьма 
усеченной форме. если в мировой практики под «эс-
кроу» понимается отдельный вид правоотношений, 
а  счет эскроу выступает как инструмент регулиро‑
вания таких правоотношений, то в  контексте за‑
конодательства Украины под  понятием «эскроу» 
закреплены исключительно отношения по договору 
банковского счета.

Согласно ст. 10761 Гражданского кодекса Украины, 
ст.  7.1.21 закона Украины «О платежных системах 
и переводу средств в Украине»:

Счет условного хранения (эскроу) —  это счет, 
который открывается банком, который действует 
как эскроу‑агент, клиенту —  владельцу эскроу‑сче‑
та, на  основании договора для  зачисления на  счет 
денежных средств от  клиента и  иных третьих лиц 
с целью дальнейшего перечисления таких денежных 
средств лицу (или нескольким лицам), указанному 
клиентом, —  бенефициару, либо возвращению таких 
средств клиенту при наступлении условий, преду‑
смотренных в договоре

Стоит отметить, что действующее законода‑
тельство, в  отличие, от  сложившегося в  мировой 
практики понятийного аппарата, не оперирует по‑
нятием «агент‑эскроу», что, по  всей вероятности, 
связано с монопольным выполнением функций аген‑
тов‑эскроу банками.

Хотя по своей сути механизм эскроу для Украины 
не новый. Кроме ранее упомянутого инструмента 
аккредитива, который достаточно успешно приме‑
няется в  Украине, существует возможность пере‑
дачи денежных средств и  ценных бумаг в  депозит 
нотариусу, что предусмотрено главой  13 закона 
«О  нотариате», главой  21 Прядка осуществления 
нотариальных действий нотариусами Украины, 
утвержденного приказом Минюста от 22.02.2012 г. 
№ 296/5. Депонирование средств у нотариуса преду‑
смотрено с целью исполнения обязательств по сделке, 
в  том числе и  предварительной, и  последующего 
безналичного перечисления средств нотариусом 
лицу, на  имя которого эти средства были внесены, 
при наступлении определенных событий, указан‑
ных в договоре. В случае ненаступления определен‑
ных событий нотариус по заявлению лица, которое 
внесло средства на  депозит, возвращает ему такие  
средства.

Таким образом, отношения депонирования 
средств у  нотариуса фактически являются отноше‑
ниями эскроу, при которых нотариус действует как 
эскроу‑агент. Однако действующий законодательный 
порядок не квалифицирует отношения депонирова‑
ния средств у  нотариуса как отношения по  эскроу 
и соответственно устанавливает различные режимы 
правового регулирования.

Следует отметить следующие особенности 
договора эскроу в Украине:

1. Порядок заключения и стороны договора
заключается между банком и  клиентом (соб‑

ственником счета эскроу).
Факультативно сторонами договора эскроу могут 

выступать бенефициар и депонент денежных средств, 
лицо, на которое возлагается обязанность проверить 
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наличие условий для перечисления средств бенефи‑
циару либо возврата их владельцу счета.

При этом внесение изменений в договор эскроу, 
которые ограничивают права бенефициара, а также 
досрочное расторжение договора возможны исклю‑
чительно при условии предоставления бенефициа‑
ром письменного согласия, даже если бенефициар 
не является стороной такого договора, то есть не 
подписывал его.

2. Операции по счету. Условия перечисления
— Денежные средства на счет эскроу могут быть 

зачислены одноразово либо периодически;
— банк имеет право использовать средства со 

счета‑эскроу в  период их хранения, за что могут 
начисляться проценты;

— вознаграждение банка за счет средств со  сче‑
та‑эскроу не удерживается, если иное прямо не преду‑
смотрено договором;

— владелец счета и бенефициар не имеют права 
распоряжаться средствами на  счету эскроу, если 
иное прямо не предусмотрено в договоре эскроу;

— денежные средства перечисляются бенефициа‑
ру одноразово либо периодически при определенных 
условиях;

— при определенных условий, либо их отсутствии, 
денежные средства со счета эскроу возвращаются 
на личный счет владельца счета эскроу;

— обязанность проверки наличия условий для 
перечисления средств бенефициару либо возврата 
их владельцу счета может быть возложена на банк 
либо на  третье лицо, указанное в  договоре эскроу, 
либо может быть установлена обязанность предо‑
ставить банку определенные документы, которые 
свидетель ствуют о  наступлении определенных  
условий;

— при досрочном расторжении договора эскроу, 
если условия для перечисления средств бенефициару 
не наступили, средства со счета эскроу возвращаются 
его владельцу, если иное не определено соглашением 
между владельцем и бенефициаром.

3. Взыскание средств со счета эскроу
запрещено принудительное взыскание, а также 

арест, средств со счета‑эскроу по  обязательствам 
банка, собственника счета либо бенефициара. При 
этом допускается взыскание и арест права требова‑
ния собственника счета либо бенефициара по дого‑
вору эскроу.

ііі. Особенности осуществления 
операций по счету эскроу, предложенные 

в Проекте нацбанка

В  дополнение к  законодательному порядку ре‑
гулирования договорных отношений эскроу Проект 

нацбанка предполагает механизм ведения счета 
эскроу. Так, заслуживает внимания следующие:

— счет эскроу может быть открыт как в  нацио‑
нальной, так и в иностранной валюте;

— договор эскроу заключается в письменной (бу‑
мажной) или электронной форме;

— договор эскроу является двусторонним и  за‑
ключается между банком и  клиентом —  владель‑
цем счета (стоит отметить, что данное положение 
противоречит законодательству, и,  возможно, оно 
будет пересмотрено);

— владельцем счета может быть физическое или 
юридическое лицо, независимо от  того имеет ли 
такое иные счета в банке (агенте‑эскроу);

— владельцем счета и бенефициарами могут быть 
как резиденты, так и нерезиденты.

Как указано на  сайте нацбанка, замечания 
и  предложения касательно Проекта принимаются 
до 10 октября текущего года.

іV. Потенциальные способы использования 
эскроу в украине

Сфера и  цели использования договора эскроу 
на  законодательном уровне в  Украине не ограни‑ 
чены.

Как уже указывалось выше, обязательное откры‑
тие счета эскроу на законодательном уровне преду‑
смотрено в  одном единственном случае —  при 
принудительном выкупе акций акционерами —  соб‑
ственниками доминирующего пакета акций 95 % 
и более).

Применение эскроу наиболее востребовано 
в  тех случаях, когда момент передачи имущества 
и  осуществления оплаты невозможно осуществить 
одновременно в  силу объективных причин как: 
продолжительное оформление сделки, в  том числе 
государственная регистрация, перевозка имущества, 
изготовление (создание) имущества и др. При этом 
особое значение имеет открытие счета эскроу 
в  надежном банке и  в валюте, неподверженной 
резкой инфляции.

Возможно предположить, что договор эскроу 
в Украине может найти активное применение в сле‑
дующих сферах:

1) Сделки, связанные с  куплей-продажей корпо-
ративных прав.

Оплата по договору купли‑продажи корпоратив‑
ных прав зачисляется на счет эскроу при подписании 
соответствующего договора и перечисляется бенефи‑
циару при условии предоставления банку выписки 
из единого государственного реестра юридических 
лиц, физических лиц —  предпринимателей, обще‑
ственных организаций.
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2) Сделки с недвижимостью.
Счет ескроу может применяться как при куп‑

ле‑продаже недвижимого имущества, так и при фи‑
нансировании строительства.

При купле‑продаже недвижимого имущества 
оплата зачисляется на счет эскроу при подписании 
договора и перечисляется покупателю‑бенефициару 
при условии предоставления банку соответствующей 
выписки из единого государственного реестра вещ‑
ных прав на недвижимое имущество.

При финансировании строительства недвижимо‑
го имущества с  целью последующего оформления 
прав собственности на него возможно применение 
следующего механизма: зачисление приобретателем 
(покупателем) оплаты на  счет эскроу с  условием 
перечисления средств застройщику‑бенефициару 
при предоставлении банку документов, подтвер‑
ждающих сдачу строения в  эксплуатацию и/или 
подтверждающих право собственности приобрета‑
теля (покупателя).

При этом возможно в договоре эскроу предусмот‑
реть перечисления средств на личный счет застрой‑
щика поэтапно —  в  зависимости от  завершения 
определенных этапов строительства, при условии 
предоставления подтверждающих документов.

либо возможен вариант предоставления застрой‑
щику кредита в размере суммы средств, зачисленных 
на счет эскроу с последующим погашением такого 
кредита за счет средств со счета эскроу при условии 
предоставления банку документов, подтверждающих 
сдачу строения в  эксплуатацию и/или документов 
подтверждающих право собственности приобретате‑
ля (покупателя). При этом проценты по пользованию 
кредитом могут быть компенсированы процентами, 
начисленными на  сумму на  счету эскроу за ее ис‑
пользование банком (модель предусмотрена законами 
Австрии, Российской Федерации).

3) Ипотека на недвижимость.
Часть ипотечных платежей (первоначальный 

взнос) зачисляется на эскроу счет, с которого агент 
от имени и за счет средств ипотекодержателя оплачи‑
вает налоги на имущество и страховку при выплате 
ипотеки (модель предусмотрена Законами США).

4) Аренда.
Эскроу может быть применен, если договор арен‑

ды предусматривает выплату аванса за последний 
месяц аренды. Однако в такой ситуации арендатор не 
может быть уверен, что в случае если договор арен‑
ды будет разорван досрочно по вине арендодателя 
либо в связи с форс‑мажорными обстоятельствами, 
что эта сумма будет возвращена ему. либо на счет 
эскроу могут быть зачислены средства как залог 
арендатора на случай причинения вреда имуществу 
арендодателя.

Так, сумма оплаты за последний месяц аренды 
либо за весь срок аренды в  полном объеме может 
быть зачислена арендатором на  счет эскроу и  еже‑
месячно перечисляться арендодателю‑ бенефициару 
до  момента пока срок договора не истечет либо 
договор не будет разорван досрочно. если на  счет 
эскроу арендатором зачислена сумма обеспечения 
на случай повреждения предмета аренды либо воз‑
никновения каких‑либо задолженностей (например, 
по оплате коммунальных платежей), в договоре эс‑
кроу может быть предусмотрено, что такая сумма 
подлежит перечислению арендатору‑бенефициару 
в случае причинения такого ущерба либо возвращена 
арендатору по  окончанию срока договора аренды 
в случае отсутствия такого ущерба.

5) Перевозка и поставка товаров.
В сфере поставки товаров вопрос о моменте опла‑

ты товара, транспортировки, страховых и иных плате‑
жей стоит наиболее остро. Широкое распространение 
в этой сфере получили платежные инструменты ак‑
кредитив и инкассо, в сравнении с которыми эскроу 
обладает не меньшей обеспечительной способностью.

Так, при заключении договора поставки поку‑
патель зачисляет средства по оплате на счет эскроу, 
которые перечисляются продавцу (грузоотправи‑
телю), при условии документального подтвержде‑
ния, что покупатель получил товар и  претензий  
не имеет.

Также данный механизм оплаты может быть ис‑
пользован при покупке товаров в  Интернете. По‑
купатель перечисляет средства на  счет эскроу при 
оформлении заказа, при получении товара и отсут‑
ствии претензий покупателя в течение установленно‑
го в договоре эскроу срока, средства перечисляются 
продавцу‑бенефициару.

Торговые площадки eBay, Aliexpress используют 
сервис счета эскроу при оплате товаров. Подобный 
сервис также используется при оплате через PayPal 
и Webmoney (при оплате в долларах СШа).

6) При заключении сделок по передаче прав пользо-
вания/распоряжения имуществом, когда существует 
высокий риск наличия скрытых дефектов.

например, при заключении сделки купли‑прода‑
жи автомобиля сумма оплаты может быть зачислена 
на  счет эскроу на  срок, установленный в  догово‑
ре эскроу, в  течение которого покупатель сможет 
«объездить» автомобиль и  убедится в  его исправ‑
ности. В  случае отсутствия претензий покупателя 
в  течение такого срока средства со счета эскроу 
будут перечислены продавцу‑бенефициару.

При наличии таких претензий договор купли‑про‑
дажи автомобиля может быть расторгнут, а средства 
со счета эскроу возвращены покупателю. Договор 
эскроу может также включать порядок рассмотрения 
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таких претензий, необходимость предоставления 
определенного рода доказательств и иные детали.

Вместе с  тем важно отметить, что широта при‑
менения договора эскроу во многом будет зависеть 
от  позиции банков, которые на  основании зако‑
нодательных норм заняли монопольное положение 
в качестве агентов‑эскроу. Так, несмотря на то, что 
договор эскроу отличается гибкостью, сравнительно 
с  иными инструментами обеспечения договорных 

обязательств и способностью обеспечивать любого 
рода сделки, стоит предполагать, что стоимость об‑
служивания таких счетов значительно сузит сферу 
их применения особо крупными сделками. При этом 
использование эскроу в  Украине непосредственно 
будет зависеть от  уровня надежности и  доверия 
к банковской системе в Украине.

(По состоянию на 21.09.2017 г.)

«годовой доход 20 Фунтов При расходе 19 Фунтов 96 Пенсов — 
это сЧастье. годовой доход 20 Фунтов При расходе 20 Фунтов 
6 Пенсов — это нищета»

Ч а р л ь з  Д и к к е н с

«большинство людей уПускают свои возможности. Потому 
Что она бывает одета в комбинезон и с виду наПоминает работу»

То м а с  Э д и с о н

«По‑настоящему нас тянет заниматься тем, Что нам ПреднаЧер‑
тано. и когда мы наЧинаем это делать, сразу находятся день‑
ги, открываются нужные двери, мы Чувствуем себя Полезными, 
а  работа кажется игрой»

Д ж ул и я  К э м е р о н
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АНАлиз СУдебНОй ПРАктики ПО делАм 
Об УСтАНОВлеНии фАктА ПРОжиВАНия 
мУжчиНы и жеНщиНы ОдНОй Семьей 

без РеГиСтРАции бРАкА

В данной статье исследованы примеры судебной 
практики, в рамках которой судами были неправиль‑
но применены нормы материального (гражданского, 
семейного) и гражданского процессуального права 
по делам об установлении юридического факта про‑
живания мужчины и  женщины одной семьей без 
регистрации брака, проанализированы допущенные 
адвокатами и судами ошибки, а также их правовые 
последствия, предоставлены предложения по  недо‑
пущению их в будущем.

нельзя не заметить тот факт, что проживание 
мужчины и женщины одной семьей без регистрации 
брака все чаще становится нормой современной 
жизни. Более того, с  2004 года Семейный кодекс 
Украины (далее —  СК Украины) предоставил таким 
лицам возможность реализовать часть имуществен‑
ных прав, присущих супругам (ст. 74, 91 СК Украины). 
Однако для реализации указанных прав такие лица 
должны предоставить доказательства пребывания 
в подобных отношениях, для чего закон предусмот‑
рел механизм обращения в суд. Само решение суда 
является правопорождающим юридическим фактом, 
который является основанием возникновения у них 
взаимных прав и обязанностей. Правовые основания 
для  рассмотрения данной категории судебных дел 
содержатся в Гражданском процессуальном кодексе 
Украины и Семейном кодексе Украины, которые при‑
обрели свою силу с небольшой разницей во времени. 
и  хотя прошло уже более десяти лет, на  практике 
мы часто встречаемся с довольно неодинаковым при‑
менением норм материального и  процессуального 
права при решении дел, касающихся установления 
факта проживания мужчины и женщины одной се‑
мьей без регистрации брака.

Как показала судебная практика, более десяти лет 
проблемным остается вопрос определения предмета 
заявления (предмета иска в  исковом производстве 
при наличии спора о  праве), подаваемого в  суд 
с целью установления факта проживания женщины 

и  мужчины одной семьей без регистрации брака 
или так называемого «фактического брака». В связи 
с  тем, что данный юридический факт проживания 
мужчины и женщины одной семьей без регистрации 
брака устанавливается в  судебном порядке, суду, 
при принятии решения, необходимо руководство‑
ваться конкретными нормативными предписаниями 
(нормами материального и процессуального права). 
Отдельным проблемным вопросом является опреде‑
ление предмета доказывания по  делам об  установ‑
лении факта проживания одной семьей мужчины 
и женщины без брака. Как показывают результаты 
изучения судебной практики, как заявители (ист‑
цы в  исковом производстве), так и  суды обычно 
достаточно по‑разному и, на  наш взгляд, часто со‑
вершенно неправильно формулируют резолютивную 
часть заявления и решения соответственно. В данной 
статье мы поставили целью исследование подобной 
противоречивой судебной практики и  сделаем по‑
пытку предоставить предложения по  устранению 
существующих неточностей.

Так, например, Чечельницкий районный суд 
Винницкой области по  делу об  установлении фак‑
та, имеющего юридическое значение, установил, 
что заявитель и умерший проживали одной семьей 
как супруги, были связаны общим бытом, но не 
зарегистрировали брак в органах заГС. По результа‑
там рассмотрения заявления суд своим решением 
от 16 ноября 2011 года (дело № 2‑х‑80/11) устано‑
вил факт того, что «заявитель в течение последних 
пяти лет до  дня открытия наследства проживала 
с наследодателем одной семьей». целесообразность 
подобной формулировки резолютивной части су‑
дебного решения следует из  содержания ст.  1264 
ГК Украины, которая предусматривает, что в  чет‑
вертую очередь право на  наследование по  закону 
имеют лица, проживавшие с наследодателем одной 
семьей не менее пяти лет до  времени открытия 
наследства. Действительно, обращаясь к нотариусу 
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с  заявлением о  принятии наследства, такие лица 
(наследники) обязаны предоставить соответствую‑
щие доказательства совместного проживания одной 
семьей с  наследодателем не менее последних пяти 
лет, которым есть соответствующее решение суда. 
Однако, как следует из резолютивной части исследу‑
емого решения, оно не содержит указания на факт 
проживания лиц одной семьей в качестве мужчины 
и женщины без регистрации брака. Поскольку целью 
заявительницы по  данному делу было получение 
наследства, то такая формулировка не создаст пре‑
пятствий для реализации прав наследницы четвертой 
очереди по закону. Однако подобная формулировка 
резолютивной части решения сделает невозможным 
в  будущем обращение данного лица в  суд с  иском, 
в  котором будет поставлено требование о  призна‑
нии имущества общей совместной собственностью 
или о  разделе совместно приобретенного за время 
проживания с наследодателем имущества.

В  другом деле заявительница обратилась в  ле‑
нинский районный суд г. Донецка с  заявлением 
об  установлении факта нахождения в  брачных 
отношениях (дело № 2‑х‑2/2010). решением суда 
от 18 июня 2010 года в удовлетворении заявления 
об «установлении факта нахождения в брачных отно‑
шениях» было отказано. Считаем, что в данном случае 
суд должен был не принимать решение по существу, 
а  сразу отказать в  открытии производства по  делу, 
поскольку ч. 2 ст. 234 ГПК Украины дает исчерпыва‑
ющий перечень дел, которые рассматриваются в по‑
рядке особого производства. Среди них, в частности 
дела об  установлении факта: 1) родственных отно‑
шений между физическими лицами; 2) нахождения 
физического лица на иждивении; 3) увечья, если это 
необходимо для назначения пенсии или получения 
помощи по  общеобязательному государственному 
социальному страхованию; 4) регистрации брака, 
расторжения брака, усыновления; 5) проживания 
одной семьей мужчины и женщины без брака; 6) при‑
надлежности правоустанавливающих документов 
лицу…; 7) рождения лица в  определенное время 
в случае невозможности регистрации органом госу‑
дарственной регистрации актов гражданского состоя‑
ния факта рождения; 8) смерти лица в определенное 
время в случае невозможности регистрации органом 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния факта смерти; 9) смерти лица, пропав‑
шего без вести при обстоятельствах, угрожавших 
ему смертью или дающих основания считать его 
погибшим от  определенного несчастного случая 
в результате чрезвычайных ситуаций техногенного 
и природного характера. В судебном порядке могут 
быть установлены и  другие факты, от  которых за‑
висит возникновение, изменение или прекращение 

личных или имущественных прав физических лиц, 
если законом не определен другой порядок их уста‑
новления. Таким образом, закон не предусматри‑
вает возможности установить факт «пребывания 
в  брачных отношениях», поскольку подобное тре‑
бование противоречит ст. 16 Гражданского кодекса  
Украины.

аналогичную ошибку допустил Щорский рай‑
онный суд Черниговской области, который в своем 
решении от 15 июля 2008 года (дело № 2‑х‑29/2008) 
установил «факт нахождения в  фактических брач‑
ных отношениях мужчины и женщины». При этом 
суд в  мотивировочной части руководствовался по‑
ложениями Постановления Пленума Верховного 
Суда Украины № 5 «О судебной практике по  де‑
лам об  установлении фактов, имеющих юридиче‑
ское значение» от  31.03.1995 года с  изменениями 
и  дополнениями, согласно которым установление 
судом факта пребывания в  фактических брачных 
отношениях может иметь место, если такие отноше‑
ния возникли до 8 июля 1944 года и продолжались 
до смерти одного из супругов, в результате чего брак 
не может быть зарегистрирован в  органах записи 
актов гражданского состояния. Представляется, что 
положения текста Пленума Верховного Суда Укра‑
ины и  содержания норм действующего Семейного 
кодекса Украины, который вступил в  силу в  2004 
году, не соответствуют друг другу. Так, согласно п. 5 
ч.  1 ст.  273 ГПК Украины от  18.07.1963 года, суд 
рассматривал дела об  установлении фактов, имею‑
щих юридическое значение, а именно — пребывания 
в фактических брачных отношениях в установленных 
законом случаях, если брак в органах записи актов 
гражданского состояния не мог быть зарегистрирован 
вследствие смерти одного из супругов. Представляет‑
ся, что на момент предоставления соответствующих 
разъяснений Пленумом в 1995 году актуальной была 
именно подобная дефиниция, которая использова‑
лась содержанием нормы действующего на момент 
предоставления разъяснений ГПК Украины 1963 года. 
Однако, принимая во внимание принятие и  вступ‑
ление в  законную силу в  2004 году Семейного ко‑
декса Украины и в 2005 году Гражданского процес‑
суального кодекса Украины, а  также тот факт, что 
постановления Пленума Верховного Суда Украины 
носят рекомендательный характер, единственной 
верной формулировкой предмета заявления (иска 
в исковом производстве при наличии спора о праве), 
а  соответственно и  резолютивной части решения 
суда будет «установление факта проживания одной 
семьей мужчины и женщины без брака». Данная фор‑
мулировка полностью соответствует как содержанию 
норм ст. ст.  74, 91 СК Украины, так и  содержанию 
п. 5 ч. 1 ст. 256 ГПК Украины.
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Кроме указанного, следует, что закон не преду‑
сматривает оснований возникновения, изменения 
или прекращения личных неимущественных или 
имущественных прав физических лиц, в отношении 
которых судом установлен факт «пребывания в фак‑
тических брачных отношениях», а  следовательно, 
предметом доказывания в  данной категории дел 
может выступать исключительно факт «проживания 
одной семьей мужчины и женщины без брака». Толь‑
ко такая формулировка, указанная в резолютивной 
части судебного решения, будет иметь юридическое 
значение и может стать основанием для возникнове‑
ния у лиц предусмотренных законом личных неиму‑
щественных и имущественных прав и обязанностей.

Тем самым ложным путем пошел Высокопольский 
районный суд Херсонской области, который по делу 
№ 2 «в»  ‑33/2010 об  установлении факта нахожде‑
ния в фактических брачных отношениях решением 
от 21 апреля 2010 года установил «факт нахождения 
в  фактических брачных отношениях между заяви‑
тельницей и умершим с 01.09.1980 года как между 
женой и мужем». из указанного решения суда усмат‑
ривается еще одна распространенная ошибка судов 
при принятии решений, которая касается действия 
норм материального права во времени (относитель‑
но периода, за который можно устанавливать факт 
проживания одной семьей мужчины и женщины без 
регистрации брака). Так, установив факт состояния 
в отношениях заявительницы и умершего в качестве 
мужа и  жены с  01.09.1980 года, суд не учел, что 
нормы права распространяют свое действие только 
на  те правоотношения, которые возникли после 
вступления его в силу, и имеют обратную силу только 
в тех случаях, когда закон смягчает или освобождает 
лицо от юридической ответственности.

Подобная ошибка является весьма распростра‑
ненной. Так, 27 августа 2014 года Белоцерковский 
горрайонный суд Киевской области (дело № 357/11 
246/14‑ц, производство № 2‑о/357/210/14) уста‑
новил факт проживания одной семьей без реги‑
страции брака лиц с  марта 2000 года по  23 июня 
2006  года и  с  17 октября 2012 года по  14 июля 
2014 года. аналогичную ошибку допустил и новово‑
ронцовский районный суд Херсонской области (дело 
№ 660/910/13‑ц), который решением от  8  июля 
2013 года установил факт проживания одной семьей 
лиц без брака с 1989 года по 9 мая 2013.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 11 
Постановления Пленума Верховного Суда Украины 
от  31 марта 1995 года № 5 «О судебной практике 
по делам об установлении фактов, имеющих юриди‑
ческое значение», с изменениями и дополнениями, 
установление судом факта нахождения в фактических 
брачных отношениях на основании п. 5 ст. 273 ГПК 

Украины может иметь место, если такие отноше‑
ния возникли до 8 июля 1944 года и продолжались 
до  смерти (пропажи без вести на  фронте) одного 
из супругов, в результате чего брак не может быть 
зарегистрирован в органах заГС. В других случаях 
заявления об установлении факта нахождения в фак‑
тических брачных отношениях судебному рассмот‑
рению не подлежат.

С учетом того, что вышеуказанные спорные отно‑
шения возникли после 8 июля 1944 года, но до вступ‑
ления в силу Семейного кодекса Украины в 2004 году, 
в удовлетворении заявлений суды должны частично 
отказывать. Правильным представляется принятие 
решений об установлении факта проживания одной 
семьей без регистрации брака лиц исключительно 
с даты вступления в законную силу СК Украины — т.е. 
с 01.01.2004 года по соответствующую дату их фак‑
тического прекращения или дату принятия решения 
(в случае их существования).

Так, по  делу № 206/76/2012 (производство 
под  № 2‑о / 206/5/2012) об  установлении факта 
проживания одной семьей мужчины и женщины без 
брака с  целью принятия наследства замостянский 
районный суд г. Винницы установил, что заяви‑
тельница и  умерший проживали одной семьей без 
брака и вели совместное хозяйство на протяжении 
многих лет, а  именно с  1981 года. Принимая ре‑
шение от 26 января 2012 года, суд установил факт 
проживания одной семьей женщины и  мужчины 
без брака. Соответственно, в  резолютивной части 
решения срок проживания одной семьей мужчины 
и  женщины без брака вовсе не указан. Подобное 
положение вещей, с  нашей точки зрения, являет‑
ся недопустимым, поскольку не дает возможности 
установить объем наследственной массы, то есть 
определить, какое имущество с точки зрения закона 
действительно было приобретено не просто за время 
проживания одной семьей мужчины и  женщины 
без регистрации брака, а  именно с  того момента, 
когда закон предусмотрел возможность применять 
к  имуществу, приобретенному за время подобного 
совместного проживания, режим общей совместной 
собственности супругов — то есть с  1 января 2004 
года. Соответственно, имущество, которое было при‑
обретено наследодателем до  указанной даты, хотя 
и  во время проживания одной семьей с  заявитель‑
ницей без регистрации брака, будет входить в  со‑
став общего имущества и  подлежит наследованию 
на общих основаниях без выделения доли в общей 
совместной собственности.

руководствуясь вышеизложенным, можно прийти 
к  заключению о  том, что неверным является при‑
нятие решений судами, в  которых суды в  резолю‑
тивной части не указывают конкретного периода 
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проживания одной семьей мужчины и  женщины 
без брака.

Особое мнение по вопросу содержания заявления 
об  установлении факта выразили М. М. Дякович 
и  С. В. Сеник, которые отмечают, что формули‑
ровка требования в суд должна включать указания 
цели, для которой необходимо установить этот факт, 
например, «установить факт проживания одной 
семьей лица 1 и лица 2 с целью раздела совместно 
нажитого имущества». По  их мнению, если в  заяв‑
лении не будет указана эта информация, суд должен 
вынести определение об оставлении заявления без 
движения, предоставив срок для  устранения недо‑
статков, а если они не будут устранены — принять 
постановление о возвращении заявления.

С данным мнением можно частично согласиться, 
ведь статья 258 ГПК Украины устанавливает, что 
в заявлении, помимо других сведений, должно быть 
указано, какой факт заявитель просит установить и с 
какой целью. Однако мы не согласны с  коллегами 
в  той части, что цель установления факта должна 
быть указана в  резолютивной части заявления (а 
соответственно и резолютивной части судебного ре‑
шения), ведь судебное решение, которым установлен 
факт проживания одной семьей мужчины и женщины 
без брака может быть основанием для возникновения 
различных прав и  обязанностей для  лиц, которые 
обратились с таким заявлением. наличие в резолю‑
тивной части заявления, а соответственно и судебном 
решении конкретной цели сделает невозможным 
использование данного решения в ходе реализации 
других прав, не связанных с принимаемым решением.

Подводя итоги, необходимо отметить, что дей‑
ствующее семейное законодательство оперирует 
описательными, такими, которые не отвечают тре‑
бованиям законодательной техники, понятиями, 

например: «женщина и  мужчина, проживающие 
одной семьей, но не находящиеся в  браке между 
собой» (ст. 74, 91 СК Украины), «мужчина, с которым 
мать ребенка не состоит в  браке, если такие лица 
проживают одной семьей», «женщина, с  которой 
отец ребенка не состоит в браке, но проживающие 
одной семьей» (ст. 221 СК Украины).

необходимо согласиться с М. М. Дякович, которая 
указывает на то, что резолютивная часть заявления, 
а  соответственно и  решение суда «… должна бази‑
роваться на законе и давать исчерпывающий ответ 
на заявленное требование». Приведенные нами при‑
меры решений судов, в которых суды своими решени‑
ями устанавливали факты того, что «на протяжении 
последних пяти лет до  дня открытия наследства 
заявительница проживала с  наследодателем одной 
семьей», устанавливали «факт нахождения в  фак‑
тических брачных отношениях», дают основания 
говорить о  том, что принятые решения судов не 
отвечают требованиям действующего законодатель‑
ства и, следовательно, не влекут за собой наступле‑
ние каких‑либо юридических последствий. Частой 
ошибкой заявителей (истцов в исковом производстве) 
и  судов является неправильное применение норм 
материального права во времени.

анализируя изложенное, можно сделать выводы 
о том, что правильная формулировка предмета требо‑
вания, которая соответствует изложенным в нормах 
материального и процессуального права дефинициям, 
независимо от вида судебного производства (особого 
или искового), является единственным основанием 
возникновения у лиц, в отношении которых принято 
решение, или у других заявителей прав и обязанно‑
стей, вытекающих из содержания СК Украины в от‑
ношении мужчины и женщины, которые проживают 
одной семьей без брака.

«для создания семьи достатоЧно Полюбить. а для сохранения —  
нужно науЧиться терПеть и Прощать»

М а т ь  Те р е з а
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Всеволод сокалюк,
адвокат

дУмки ПРО ПеРебІГ ПОдІй 
УчАСНикА кОНкУРСУ  

(шиРмА чи УНІкАльНий 
кОНкУРС?)

найближчий місяць у всіх на слуху буде процес 
формування Верховного Суду за результатами першо‑
го в історії України, без перебільшення історичного 
конкурсу по обранню суддів Верховного Суду України.

Прийняття в червні 2016 року нової редакції зУ 
«Про судоустрій і статус суддів» започаткувало про‑
цес перезавантаження та оновлення всієї судової 
системи України. законодавець, слушно вирішивши, 
що «риба згнила з голови», цим законом зобов’язав 
розпочати кардинальні зміни саме з вищої судової 
ланки —  Верховного та Вищих спеціалізованих су‑
дів, які будуть ліквідовані після утворення нового 
Верховного Суду.

Одна з головних новацій нової процедури обрання 
суддів Верховного Суду полягала саме в  тому, що 
до конкурсу вперше були допущені не тільки судді 
з десятирічним стажем роботи, але й науковці‑ви‑
кладачі юридичних вишів та адвокати з десятирічним 
професійним стажем.

 Особливої вагомості цьому конкурсу надавала 
і та обставина, що цей склад Верховного Суду оби‑
рається на  наступні 25 років. на  відміну від Пре‑
зидента і Верховної ради, яких можна переобрати, 
суддів призначають безстроково, і звільнити їх буде 
практично неможливо.

аналізувати проведення цього конкурсу можна 
в  різних аспектах: 1) політичному, щодо впливу 
цього конкурсу на  реформування судової системи 
країни та її внутрішню політику; 2) міжнародному, 
щодо впливу іноземних держав через грандові фонди 
на проведення конкурсу; 3) організаційно‑технічно‑
му, щодо організації та проведення такого масш‑
табного конкурсу (за часом, майже 9  місяців, за 
кількістю юристів, які виявили бажання прийняти 
участь у конкурсі —  майже півтори тисячі осіб, за ве‑
ликою кількістю посадових осіб та іншого персоналу, 

які безпосередньо були задіяні в забезпеченні його 
проведення); 4) оціночному, щодо справедливості та 
відкритості процедур оцінювання кандидатів на най‑
вищі посади у судовій ієрархії.

ніяким чином не нівелюючи важливість дослі‑
дження інших аспектів, в  цій статті я, як учасник 
конкурсу від самого початку до  фінального рей‑
тингового списку кандидатів, хочу зупинитись саме 
на останньому аспекті та викласти свої думки щодо 
відкритості та справедливості процедур оцінювання 
кандидатів.

Для  більшого розуміння читачем масштабності 
події наведу деяку статистику: електронні заявки 
на участь у конкурсі подали 1436 суддів, науковців та 
адвокатів, з яких лише 846 подали документи і лише 
653 із них отримали допуск від ВККС до безпосеред‑
ньої участі у  конкурсі. з‑поза системи на  конкурс 
пройшло 189 кандидатів (адвокатів та науковців), які 
разом із суддями вищих судів та інших рівнів судової 
системи боролися за 120 місць у чотирьох палатах 
Верховного Суду: цивільній, кримінальній, господар‑
ській та адміністративній (по  30  суддів у  кожній). 
з числа діючих суддів вищих судів участь у конкурсі 
взяли 143 судді із 193 працюючих на сьогодні. решта 
складу вищих судів відмовились йти на  конкурс за 
новими правилами та під пильним наглядом Гро‑
мадської ради доброчесності і журналістів. забі‑
гаючи наперед скажу, що з Одеської області було 
допущено до конкурсу 29 конкурсантів, з яких було 
лише 2  адвокати, до  фінального рейтингу дійшло 
лише 9 кандидатів, з яких лише 4 попали в прохідні  
30‑ки…

Велика кількість інших конкурсантів або добро‑
вільно відмовилася від подальшої участі, або не змо‑
гла зібрати потрібні документи, або була відсіяна 
на етапі їх спецперевірки.



81

адвокатська практика

Окремо хочу сказати про Громадську раду до‑
брочесності, яка була створена та діяла на підставі 
ст. 87 закону «Про судоустрій та статус суддів. У раді 
працюють 20 представників громадських організацій, 
діючих за грандові кошти, яких обирають на два роки. 
ГрД досліджувала досьє та декларації кандидатів, пу‑
блічні реєстри, вивчала інформацію у зМІ та в інших 
відкритих джерелах та на  підставі цього складала 
висновки щодо відповідності чи невідповідності кан‑
дидата на суддівську посаду критеріям доброчесності 
та професійної етики. ніде у світі представники гро‑
мадськості не отримали право на співбесіді ставити 
питання кандидатам у ВС щодо їхнього досьє. Саме 
це зробило ГрД унікальним органом. Саме це давало 
сподівання на те, що до нового складу ВС не потра‑
плять одіозні корумповані судді, щодо яких ніби‑то і 
немає кримінальних справ, але всі навкруги знають, 
що вони не чисті на руку та непорядні…

але остаточні результати конкурсу, які були опри‑
люднені на засіданні ВККС під покровом ночі (майже 
опівночі) 27 липня 2017 року, засвідчили дещо інше…

але повернемося, щоб пояснити читачу з яких 
етапів взагалі складався конкурс.

16.02 та 21.02.2017 року претенденти на мантії 
суддів ВС складали дворівневий іспит: анонімне пись‑
мове тестування на знання законодавства і письмове 
практичне завдання, в процесі якого необхідно було 
на підставі наданих модельних позову, рішення суду 
першої інстанції, апеляційної скарги, рішення апеля‑
ційного суду та касаційної скарги скласти рішення 
Верховного Суду.

Усі бажаючі в онлайн режимі могли стежити, як 
поважні люди, наче школярі, зосереджено вдивлялися 
у зошити із завданнями. Величезна зала, ряди столів, 
повсюди камери стеження, між рядами ходять пере‑
вірники з ВККС, відслідковуючи, щоб ніхто не спису‑
вав чи не підглядав у «шпаргалки». наприкінці дня 
були підбити деперсоніфіковані результати робіт всіх 
кандидатів, а вже наступного дня —  персоніфіковані: 
комп’ютер видав результат кожного. на  мою осо‑
бисту думку, анонімне письмове тестування на зна‑
ння законодавства було самим справедливим та 
незалежним іспитом, тому що втрутитися в  таке 
оцінювання було неможливо. Вже на цій стадії вибули 
з конкурсу де‑які судді Верховного та вищих спеці‑
алізованих судів, я вже не кажу про суддів нижчих  
інстанцій…

а  от практичне завдання, до  перевірки якого 
були залучені не комп’ютери, а люди, вже викликало 
зауваження та сумніви.

Упродовж 5 годин кандидати мали написати 
«по‑старовинному», від руки, судове рішення за на‑
даними варіантами модельних завдань —  реальних 
справ, що раніше розглядалися в українських судах. 

ГрД виявила, що завдання складені на основі справ, 
у розгляді яких особисто брали участь деякі кандида‑
ти. У своїй заяві ГрД назвала виявлені факти такими, 
«що підривають довіру до результатів конкурсу при‑
наймні стосовно цих кандидатів». У відповідь ВККС 
зазначила, що модельні справи розробляли експерти 
проекту ЄС на основі реальних справ. а от вибір, у яку 
спеціалізацію яке завдання випаде, здійснювався 
автоматизовано, через комп’ютерні системи. У ВККС 
також пояснили, що засноване на реальній судовій 
справі завдання не дає будь‑яких переваг кандидатам, 
оскільки оцінювався не стільки результат кінцевого 
рішення, як хід думок, мислення кандидата, логіка 
формування його рішення.

Одна з вимог, яку озвучили активісти, —  опри‑
люднити практичні роботи усіх кандидатів до  Вер‑
ховного Суду, на  що ВККС відповіло запитанням: 
навіщо? Що з ними далі робити? Як би там не було, 
але наскільки мені відомо, в  даний час у  Вищому 
адмін.суді розглядаються справи за позовами кон‑
курсантів‑суддів щодо оскарження рішень ВККС щодо 
оцінювання практичного завдання.

Після професійного оцінювання наступним ета‑
пом було обов’язкове психологічне тестування кон‑
курсантів, причому значно глибинніше, ніж канди‑
датів, яких, наприклад, набирали до  національної 
поліції. Були використані чотири блоки тестів. Деякі 
з них були застосовані при доборі в поліцію, наБУ, 
у  реформі місцевих прокуратур та ГПУ, але така 
комплексна, глибока методика використовувалася 
вперше в Україні. наприклад, один із тестів мав 128 
шкал, де‑які тести налічували по 500 питань. зазна‑
ченими тестами визначалася емоційна стабільність 
кандидата, схильність до зловживань, комунікативні 
здібності, інтелектуальний рівень (йдеться не про IQ, 
а про здатність ефективно реагувати на повсякденні 
задачі та ситуації). До  речі, Україна стала першою 
країною в  Європі, яка запровадила повне психоло‑
гічне тестування для всіх кандидатів у судді.

Саме на цьому етапі, я вважаю, члени ВККС мо‑
гли суб’єктивно впливати на  рейтинг кандидатів, 
«правильно» враховуючи результати психологічно‑
го тестування при заповненні фінальної таблиці 
для підрахунку балів кожного. результати цих тестів 
разом з аналізом досьє кандидата, висновком ГрД 
(або без нього) лягали в  основу співбесіди —  най‑
відповідальнішого етапу конкурсу. Вага співбесіди 
найбільша і за змістом, і за кількістю балів —  мак‑
симальні 750  балів із 1000 можливих за всі етапи  
конкурсу.

Тому саме тут слід поставити риторичне питан‑
ня: «а судді —  хто?» Хто ж є тими 16  членами Ви‑
щої кваліфікаційної комісії суддів, які приймали 
такі доленосні рішення, виставляючи на свій розсуд 
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остаточні бали конкурсантам? Окрім професора‑ін‑
телігента і за сумісництвом голови комісії Сергія 
Козьякова, з  яким ототожнюється ВККС, а  також 
двох нещодавно додатково призначених молодих 
членів, комісія нараховує ще 13 осіб, переважна біль‑
шість із яких —  судді, обрані з’їздом суддів. Очевидно, 
в  такому складі Комісія не поспішала голосувати з 
припинення участі в  конкурсі чинних суддів, а  до 
кандидатів з‑поза системи ставилася, м’яко кажу‑
чи, обережно. це логічно —  кожен тією чи іншою 
мірою на виборній посаді виконує волю виборців з 
суддійського корпусу. Крім того, на  сайті «ЧеСнО. 
Фільтруй суд», який від початку до  кінця слідив за 
перебігом конкурсу, склавши та оприлюднивши свої 
досьє на всіх кандидатів, нещодавно було оприлюд‑
нено дослідження «а судді над суддями хто», в якому 
була звернута увага громадськості на те, що де‑які 
члени ВККС, ще працюючи суддями, також брали 
участь в  обмеженні прав на  мирні зібрання, не за‑
вжди зазначали майно в деклараціях або ж, навпаки, 
задекларували чималу кількість коштовного майна. 
Після цього Громадська рада доброчесності закликала 
цих членів ВККС заявляти самовідводи в аналогічних 
справах щодо кандидатів до ВС, як того вимагає за‑
кон. але, як кажуть, у чужому оку соринку помічаю, 
а  у  свому бревна не бачу… При тому що майже 
кожен з членів ВККС отримує 225 000  грн зарпла‑
ти щомісяця, механізмів їхньої відповідальності за 
прийняті рішення закон не встановлює практично 
жодних. Більше того, навіть мінімуму персональної 
відповідальності за подолання висновків ради добро‑
чесності Комісія взяти на себе не наважилася, вирі‑
шивши голосувати анонімно за зачиненими дверима.

Отже з огляду на викладене, після оприлюднення 
ВККС фінального рейтингу кандидатів можна зроби‑
ти наступні висновки:

— систему суддійської клановості та поруки ро‑
зірвано не було, про що свідчить велика кількість 
людей із судової системи та осіб, пов’язаних з тепе‑
рішніми та колишніми політиками, які потрапили 
у прохідні місця, незважаючи на негативні висновки 
щодо їх доброчесності та професійної етики, нада‑
ні ГрД;

— кандидати з‑поза меж суддійської системи, 
у  своїй переважній більшості адвокати, слугували 
лише ширмою та статистами на конкурсі, для того 
щоб придати йому в  очах суспільства демократич‑
ність та прозорість, та опинились внизу рейтин‑
гового списку при тому, що після кваліфікаційних 
іспитів значна кількість мала вищі бали за тих, хто  
пройшли;

— ВККС допустила маніпуляції щодо підрахунку 
балів конкурсантів, що підтверджується раптовим 
рішенням ВККС змінити порядок підрахунку балів 

за кваліфікаційні завдання, повернувши до  участі 
в  конкурсі 43  кандидатів, серед яких були ті, хто 
у  фінальному рейтингу попав у  120  переможців. 
результат розподілу оцінок виявився статистично 
малоймовірним, що також може свідчити про ма‑
ніпуляції;

— ВККС не виконала вимоги закону щодо про‑
зорості конкурсу, зокрема, відкритості суддівських 
досьє. Крім того, неоприлюднення результатів пси‑
хологічних тестів дало ВККС можливості для  мані‑
пулювання фінальним рейтингом кандидатів, підтя‑
гуючи до прохідних місць необхідних та опускаючи 
небажаних…

— ВККС не погодилась з 82 % негативних висно‑
вків Громадської ради доброчесності, пропустивши 
до наступного етапу конкурсу 115 кандидатів з сум‑
нівами в доброчесності і професійній етиці, значна 
кількість з яких потрапили до прохідних місць.

І на останнє. Громадський рух «ЧеСнО. Фільтруй 
суд» за місяць до оприлюднення ВККС рейтингу кан‑
дидатів запустив онлайн‑голосування, аби дізнатися 
думку громадськості, хто з нових облич на конкурсі є, 
на їхню думку, найдостойнішим місця у Верховному 
Суді. Станом на 13 липня у голосуванні за науковців 
взяло участь 4174 користувачі, а за адвокатів —  6365. 
Тобто більше 10  тисяч людей взяли участь у  голо‑
суванні, що свідчило про серйозний запит українців 
на зміни і зацікавленість людей у оновленні системи. 
за результатами голосування автор статті посів серед 
адвокатів друге місце, набравши 1520 голосів. При‑
тому, що два адвокати, які потрапили у рейтингову 
30‑ку прохідних місць до цивільної палати у складі 
Верховного Суду, куди обирався і я, отримали разом 
лише 555 голосів. Про де‑яких місцевих науковців 
з нУ «ОЮа» і годі говорити. набравши на онлайн‑го‑
лосуванні 40—50  голосів та маючи кваліфікаційні 
бали нижчі, чим у  мене, якоюсь «невідомою впли‑
вовою рукою» вони були підняті до прохідних місць 
у  відповідних палатах Верховного Суду. звісна річ, 
що даний рейтинг не був абсолютно об’єктивним 
відображенням стану речей, але ж засвідчив став‑
лення громадян —  користувачів Інтернету до судової 
реформи та конкретних кандидатів. на жаль, позиція 
пересічних громадян України, які вкрай потребують 
оновлення судової влади в  країні і мають консти‑
туційне право на  справедливий суд, не збіглася із 
позицією ВККС…

але незважаючи на все, я закликаю всіх адвокатів, 
які впевнені у своїх силах, приймати участь у таких 
конкурсах, так як це дає поштовх для підвищення рів‑
ня вашої професійної кваліфікації, підносить на від‑
повідний рівень авторитет адвокатської спільноти 
та надає можливість приймати безпосередню участь 
у реформуванні судової системи України.
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иван николаевич Варгараки,
адвокат

НекОтОРые АСПекты ПОНятий 
«ПРедлОжеНия и ПРиНятия 

иСПОлНеНия ОбязАтельСтВА» 
ПО ГРАждАНСкОмУ ПРАВУ 

УкРАиНы

Жизнь современного человека насыщена сделка‑
ми, что приводит даже к такому положению, когда 
человек, не задумываясь, выполняет некоторые дей‑
ствия, подразумевая, что он реализовывает свои 
права либо исполняет обязанности, хотя в действи‑
тельности это не так. естественно, это влечет часто 
неблагоприятные последствия для  сторон самой 
сделки и даже окружающих, что делает необходимым 
глубокое понимание самого процесса исполнения 
обязательства. адвокатам достаточно часто прихо‑
дится сталкиваться с  ситуациями, когда стороны 
обязательств, одной из которых является их клиент, 
в  силу поверхностного знания теории обязатель‑
ственного права и  самой нормативной базы, не 
понимают до  конца сложность и  многогранность 
ситуации, в  которой они находятся, и  становятся 
участниками конфликта. и именно здесь приходит 
на  помощь тот большой пласт знаний и  опыта, ко‑
торые адвокат накапливает в процессе своей работы 
и постоянного самообучения, и позволяет прояснить 
ситуацию, повлияв на стороны конфликта в лучшую 
сторону с целью его дальнейшего разрешения.

Практика позволяет говорить о  том, что сами 
стороны обязательства в большинстве случает стре‑
мятся к  исполнению самого обязательства путем 
исполнения своих обязанностей, но запутываются 
в самом процессе исполнения указанных обязанно‑
стей, иногда невпопад совершая действия, полагая, 
что поступают правильно, но при этом затрудняют 
исполнение обязательства в целом. В данном случае 
адвокату следует помогать сторонам, разъясняя суть 
обязательства и особенности его исполнения, показав, 
что представляют собой предложение исполнения 
обязательства и принятие исполнения такового.

Проблематикой исполнения обязательства, учи‑
тывая ее древнюю и  долгую историю, занимались 

многие ученые прошлого и  современности. Сре‑
ди таковых можно выделить труды Г. Дернбурга, 
О. иоффе, л. лунца, О. Подцерковного, Я. Шевченко. 
а сложность самого исследования исполнения обяза‑
тельства была обусловлена постоянной тенденцией 
развития практической базы и правового поля, свя‑
занного с пониманием обязательства как такового. 
не возможно добиться качественного исследования 
явления исполнения обязательства, не углубившись 
в саму природу обязательства.

Украинский законодатель, закрепив в  Граждан‑
ском кодексе Украины (далее —  ГК Украины) основу 
понимания обязательственного правоотношения 
в целом, определил границы поведения сторон дан‑
ных правоотношений, учитывая признанные им 
принципы, в  словесной формуле «Обязательства 
должны выполняться надлежащим образом согласно 
условиям договора и ГК Украины, других актов гра‑
жданского законодательства, а из‑за отсутствия таких 
условий и требований —  согласно обычаям делового 
оборота или других требований,  которые обычно 
устанавливаются (ст. 526 ГК Украины) и в установ‑
ленный срок».

Отсутствие четкого определения «исполнения 
обязательства» заменяет существующая формула, 
называемая «Общими положениями», из  которой 
можно синтезировать понятие «исполнения», облада‑
ющее универсальным характером, о чем говорилось 
ранее. нормы статей ГК Украины по  своей сути 
составляют «специальную, универсальную формулу». 
Таким образом, стороны согласовывают, используя 
указанную специальную универсальную формулу, 
условную модель поведения, которая первоначаль‑
но не подразумевает изменений, потому что лю‑
бое изменение в  самой модели меняет ее природу 
и структуру на иную. изначально подразумевается 
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только одно исполнение и оно является надлежащим 
и подлежит исполнению. исполнение подразумевает 
собой действия в соответствии с оговоренным или 
подразумеваемым алгоритмом, где одним из  эле‑
ментов может выступать исполнение обязательства 
путем передачи вещи.

Процесс исполнения обязательства путем пере‑
дачи вещи состоит прежде всего из исполнения раз‑
личного рода обязанностей, а исполнение конкрет‑
ной обязанности по передаче вещи в свою очередь 
из  стадий. Данные стадии формируют механизм 
исполнения данной обязанности, который зави‑
сит от  качества и  сложности действий касательно 
предмета исполнения, и несет в себе первоэлемент 
в виде фактической передачи «из рук в руки» самой 
вещи, что можно именовать как способ исполнения 
данной обязанности. Когда мы говорим о передаче 
вещи, мы должны подразумевать и  ее принятие 
противной стороной.

заключение лицом договора об отчуждении вещи 
дает контрагенту право требовать передачи ему 
обусловленной вещи. наличие права требования 
вещи присуще кредитору ввиду сути самого обя‑
зательства, из  которой вытекает, что он условно 
приобрел право собственности или право владения 
вещью. естественно, такое право собственности или 
владения вещью приобретается кредитором только 
после того, как за ним такое право будет признано 
договором или законом. Вещь подлежит передаче 
кредитору как исполнение лежащей на  должнике 
обязанности по ее передаче.

исполнение обязанности по передаче вещи в обя‑
зательстве —  сложная система поведения. Условно 
можно определить основные компоненты указанной 
системы поведения. К ним можно отнести: действия 
по  вручению вещи и  действия по  принятию вещи, 
при этом здесь присутствуют понятия предложе‑
ния исполнения путем передачи вещи и  принятие 
исполнения путем согласия с  предложенным и  по‑
следующим принятием вещи.

изложенное в литературе мнение о том, что суще‑
ствуют только два элемента: предложение и принятие 
исполнения, возможно принять лишь условно, т. к. 
здесь не полно отражается глубина природы отно‑
шений. В данном случае следует углубиться, добавив 
в  предложенную систему кроме предложения еще 
и  действия, направленные на  реализацию предло‑
женного. Предлагать можно многое, но предложение 
будет носить на  столько декларативный характер, 
на  сколько будет отсутствовать внутренняя воля 
стороны на  ее реализацию, которая проявляется 
в действиях.

закон различает основание возникновения 
обязанности и  последующее совершение действия, 

вытекающего из  нее. Правда, действие должника 
в  различных нормах права названы по‑разному: 
передача, предоставление, сдача, представление и так 
далее, но суть его всегда одна —  предложением ис‑
полнения и соответствующими действиями должник 
создает другой стороне возможность получить вещь, 
которая ей причитается. Поэтому в  общем виде 
действие должника в соответствии с обязанностью 
является предложением исполнения и  действиями, 
направленными на реализацию исполнения.

В законодательстве наряду с возложением обязан‑
ности предложить нечто должнику предписывается 
и  совершение других действий, подтверждающих 
исполнение указанного. Только через такие поступки 
действительное исполнение обязательства будет при‑
знано сторонами удовлетворительным и возможным 
для реализации.

Кредитора, как правило, не интересует, что де‑
лает должник до предложения исполнения, лишь бы 
он передал все причитающееся в надлежащем виде 
и  способом, а  само явление передачи и  представ‑
ляет собой способ исполнения обязанности. В  то 
же время нельзя сказать, что кредитор совершенно 
безразличен к поведению должника до момента ре‑
ализации модели исполнения. Человеческая натура 
свидетельствует о возможности допущения ошибок, 
а значит, кредитору проще предупредить возможную 
ошибку, чем ликвидировать ее последствия. Вместе 
с тем, если со стороны должника совершены какие‑то 
ранее оговоренные действия, предшествующие бу‑
дущему исполнению, и  произведены необходимые 
для  этого затраты, а  затем обязанность в  установ‑
ленном порядке прекращена, кредитор, хотя вещь 
ему и не передана, возмещает расходы в той степени, 
в которой они признаны оправданными, так как это 
вытекает из модели обязательства.

Предложение исполнения и  соответствующие 
действия, направленные на  реализацию исполне‑
ния, представляют собой два элемента неразрывной 
системы. Они имеют юридическое значение лишь 
в той мере, в какой это прямо признается законом, 
договором или вытекает из существа обязательства. 
но сами по  себе они никогда не могут прекратить 
обязанность должника перед кредитором. До  при‑
нятия вещи право требования управомоченного 
не прекращается; не прекращается, следовательно, 
и обязанность другой стороны.

Таким образом, значение для  исполнения име‑
ет со стороны должника предложение и  действия, 
направленные на  осуществление последнего, пред‑
мета, обусловленного в  договоре или ином акте, 
на основе которого возникло данное обязательство. 
Указания закона или договора на  все другие дей‑
ствия в большинстве случаев излишни. Совершение 
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действий, направленных на реализацию предложения 
по исполнению, как правило, подразумевается, так 
как данное положение предусматривает как закон, 
так и правила делового оборота.

Сущность передачи вещи состоит в том, что долж‑
ник создает для  кредитора реальную возможность 
завладеть предметом долга, при этом таким способом, 
который вытекает из сути обязательства, в том числе 
закрепленной в договоре и подразумеваемой норма‑
тивно‑правовыми актами. Принятие кредитором того, 
что ему причитается, является очередным этапом 
исполнения. Данный этап условно можно опреде‑
лить как совокупность наличия желания принятия 
и действий, направленных на реализацию принятия, 
что находит свое подтверждение в  нормах части 2 
ст.  689 Гражданского кодекса Украины, которая 
предусматривает, что покупатель обязан совершить 
действия, которые, согласно требованиям, обычно 
выдвигаются и необходимы с его стороны для обес‑
печения передачи и получения товара, если другое 
не установлено договором или актами гражданского 
законодательства. В результате этого этапа кредитор 
«завладевает вещью должника». Кредитор реализует 
свое «право кредитора» путем его осуществления.

Под  осуществлением права понимается реали‑
зация тех возможностей, которые предоставляются 
законом или договором обладателю субъективного 
права. иными словами, осуществить субъективное 
гражданское право —  значит реально воспользо‑
ваться той юридической свободой, которая гаран‑
тирована субъекту государством. Субъективные 
гражданские права осуществляются прежде всего 
посредством собственных юридически значимых 
активных действий управомоченных лиц. Выбор 
способа осуществления права зависит не только 
от  усмотрения субъекта, но и  от конкретного со‑
держания субъективного права, о чем неоднократно 
упоминалось в научной литературе.

Должник, на  котором лежит обязанность пере‑
дать другому лицу обусловленную вещь, нередко 
заинтересован в ее передаче или т. н. «сбыте» по той 
причине, что он в результате такого сбыта снимает 
с  себя условное бремя перед кредитором и  обще‑
ством. Поэтому при заключении договора должник не 
только принимает на себя обязанность передать, но 
и приобретает право требовать принятия кредитором 
передаваемого ему исполнения, откуда, соответствен‑
но, вытекает, что другая сторона не только вправе 
требовать, но и обязана принять передаваемый «долг» 
(ст. 689 ГК). В ряде норм прямо предусматривается 
соответствующая обязанность, например, ст. ст. 698, 
712, 713 ГК. Данная обязанность позволяет оградить 
предполагаемый алгоритм исполнения обязательства 
от несправедливого подхода кредитора, у которого 

положение в  некоторых отношениях касательно 
должника можно назвать доминирующим.

Принятие долга всегда представляет собой завла‑
дение вещами, которые передает должник, как это 
имеет место. если при купле‑продаже, подряде 
на  капитальное строительство кредитор не только 
завладевает вещью, но и  может ею пользоваться 
и распоряжаться, то при аренде, комиссии —  креди‑
тор не получает полного спектра прав, составляющих 
содержание права собственности, но обязательно 
получает вещь во владение. Ввиду многообразия 
действий, посредством которых принимается долг 
и происходит реализация модели исполнения, сложно 
дать конкретное понятие, способное быть примени‑
мым в отдельных случаях, где присущи особенности 
и дополнения, вытекающие из общих предусмотрен‑
ных алгоритмов исполнения обязательства. Возможно 
указать, используя терминологию римского права, 
что при завладении вещами происходит своеобразная 
«манципация» при действительной передаче «из рук 
в руки» и условное принятие и передача, когда не‑
возможно передать из рук в руки (например, недви‑
жимость, некоторое количество жидкого топлива 
и другое). При последней же передаче «манципация» 
происходит условно, она включена в модель обяза‑
тельства и  является элементом реализации самого 
алгоритма исполнения.

если предложение исполнения —  создание воз‑
можности для принятия долга, то принятие исполне‑
ния —  волевое действие, посредством которого кре‑
дитор реализует эту возможность. Правда, принимая 
долг, соответствующее лицо выступает, скорее, не 
как кредитор. если на кредиторе лежит обязанность, 
время исполнения которой наступило, значит, он 
является уже обязанным субъектом, должником, а не 
кредитором. В литературе неоднократно отмечалась 
такая смена ролей участников правоотношения. Меж‑
ду рассматриваемыми обязанностями «предложить» 
и «принять» нет принципиальной разницы. но дей‑
ствия, совершаемые на их основе, фактически поро‑
ждают неодинаковый результат: передать —  значит 
уменьшить свое имущество, принять —  увеличить. 
Поэтому обязанность принять исполнение можно 
называть кредиторской, конечно же условно, тем 
более принимая во внимание само название «обя‑
занность», которая далека от «неизбежности».

Поскольку обязанность принять долг наступает 
всегда после предложения, исходящего от должника, 
имеются некоторые основания утверждать, что она 
лишь условие, необходимое для выполнения должни‑
ком обязанности, в то время как сама обязанность 
передать выступает в качестве самостоятельной.

Действия, направленные на реализацию, как ис‑
полнения, так и принятия исполнения, представляют 
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собой акты сторон. Указанные акты всегда носят 
волевой характер, направленный на  исполнение 
обязательства в  целом. Действия всегда должны 
соответствовать идеальной модели обязательства 
и алгоритму ее реализации, в противном случае —  их 
нельзя признать соответствующими и их выполнение 
не будет относиться к модели обязательства, а зна‑
чит, правовых последствий позитивного характера 
нельзя наблюдать.

Сторона, выполнившая действия с  волевым 
элементом, совершает одностороннюю сделку. По‑
следствия такой сделки должны быть приняты вто‑
рой стороной обязательства в силу договоренности 
сторон, в  виде договора, и  требования закона или 
сути обязательства и обычаев. При принятии сделки 
второй стороной последняя должна дать соответству‑
ющую оценку, исходя из требований обязательства, 
а также вытекающих из него условий, при которых 
способ исполнения, а также его механизм могут быть 
признаны соответствующими.

Волевые действия сторон носят общий характер 
действий, составляющих объект обязательства. Через 
последние проявляется их суть и  строгая последо‑
вательность, которые позволяют говорить о  пра‑
вильности выполнения таковых. Способ исполнения 
обязанности передать вещь включает в обязательном 
порядке действия, направленные на  реализацию 
и исполнения, и принятия исполнения.

Действия сторон в  обязательстве следуют одно 
за другим, взаимно заменимы, направлены на  до‑
стижение общего фактического результата, поэтому 
на первый взгляд они представляют собой единый 
акт сторон. Понятие «единый акт» подразумевается 
только для  характеристики самого обязательства 
как единого явления, но это понятие не может быть 
применимо при детальном анализе системы обяза‑
тельства ввиду ее сложности и наличия определен‑
ного количества элементов. Передача и  принятие 
редко «тесно» примыкают друг к  другу. здесь каж‑
дый из  участников правоотношения действует во 
исполнение разных обязанностей, имеет намерение 
вызвать разные юридические последствия, но все 
охватывается единой целью —  реализовать само 
обязательство.

Таким образом, на  наш взгляд, в  адвокатской 
деятельности ценность имеет понимание того, что 

передача вещи представляет собой определенный 
процесс человеческой деятельности, состоящий 
из перемещения определенного материального пред‑
мета (предметов) от  одного лица (лиц) к  другому 
лицу (лицам), а также соответствующего принятия 
данного материального предмета (предметов). Про‑
цесс же передачи имущества идентичен процессу 
передачи вещи по  своей структуре с  учетом содер‑
жания понимания самого имущества. Данный про‑
цесс является совокупностью действий, связанных 
единым умыслом на достижение нового положения 
вещей в  гражданском обороте, соответствующим 
идеи и сути обязательства. В данной системе следует 
понимать факт перемещения не только в  смысле 
перемещения предмета в пространстве, а и передачи 
предмета от одного лица к другому в юридическом 
смысле (с последствиями правового характера —  
правами и обязанностями).

Юридический смысл конструкции «исполнения 
обязательства путем передачи вещи» подразумевает 
в  себе деятельность на  создание новой картины 
окружающей действительности (через изменение 
положения, картины гражданского оборота), пере‑
дачу самой вещи от  должника к  кредитору вместе 
с соответствующими правами и обязанностями.

Описанная конструкция является механизмом 
способа исполнения (частью механизма исполнения) 
обязательства, первоэлементом которого есть простая 
передача, «физическое перемещение» определенной 
вещи в  пространстве. В  ряде случаев можно обой‑
тись и без «физического перемещения» самой вещи 
в  пространстве, тогда такое перемещение проис‑
ходит условно путем выполнения ряда действий, 
свидетельствующих о «передаче вещи» и «принятии 
вещи». Касательно передачи прав или обязанностей 
следует указать об аналогичной системе отношений, 
где вместо вещи (материального предмета) присут‑
ствуют права или обязанности с соответствующими 
особенностями предмета исполнения.

Все вышеописанное должно занять достойное 
место и  использоваться в  профессиональной среде 
для наилучшего понимания предложения и принятия 
исполнения обязательств в  гражданских правоот‑
ношениях, позволяя упростить отношения сторон 
и направить их в сторону правильного и благопри‑
ятного развития.

«с несПраведливостью либо сотрудниЧают, либо сражаются»

А .  К а м ю
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АдВОкАт без ГОНОРАРА и ГРимАСы 
ОдеССкОй бВПП

известно, что 9 июня 2017 года в г. Киеве состо‑
ялся очередной отчетно‑выборный съезд адвокатов 
Украины, среди делегатов которого были избранные 
нами на  конференции авторитетные и  уважаемые 
коллеги.

Среди принятых на  съезде решений была резо‑
люция относительно системы бесплатной вторичной 
правовой помощи (далее сокращенно —  БВПП).

Сущность принятой резолюции состоит в  фор‑
мировании независимости этой системы от государ‑
ства, в  частности, путем отмены дискриминацион‑
ных конкурсов для  адвокатов, определения четких 
критериев оказания БВПП гражданам, увеличения 
размера оплаты труда адвокатов, а также в передаче 
системы администрирования БВПП от  Координа‑
ционного центра системы Министерства юстиции 
Украины и его территориальных центров к советам 
адвокатов регионов.

Безусловно, что и  эта резолюция, равно как 
и  иные решения съезда, воспринимается по‑разно‑
му, однако ее актуальность и правильность в целом 
можно продемонстрировать всего лишь на двух при‑
мерах из повседневной практики.

Пример первый

В  феврале 2017 года автору этих строк одним 
из  местных одесских центров БВПП было выдано 
довольно банальное поручение, сущность которого 
состояла в  составлении процессуальных докумен‑
тов клиенту —  женщине‑пенсионерке, являющей‑
ся к  тому же инвалидом второй группы с  детства, 
для обращения в суд с исковым заявлением к одной 
из энергоснабжающих компаний об обязании совер‑
шить определенные действия.

Вполне понятно, что материалы искового заявле‑
ния были подготовлены и переданы для рассмотре‑
ния по существу в один из районных судов г. Одессы.

Однако получивший эти материалы судья, видимо 
не желая работать с данными материалами по тем 
или иным соображениям, постановил определение 
об  оставлении искового заявления без движения 
по  надуманным, очевидно взятым с  потолка, при‑
чинам, а  вскоре и  постановил второе определение 

о признании искового заявления неподанным и воз‑
врате заявительнице.

известно, что срок апелляционного обжалова‑
ния определения о  признании искового заявления 
неподанным довольно короткий, всего пять дней 
с  момента получения копии такого определения, 
а поэтому необходимо было уложиться в эти сжатые 
сроки для подачи апелляционной жалобы в апелля‑
ционный суд Одесской области на предмет отмены 
этого определения и  возвращения дела в  суд пер‑
вой инстанции для  решения вопроса об  открытии 
производства по нему.

Правда, судьи апелляционного суда Одесской 
области довольно быстро постановили определение 
об открытии апелляционного производства, рассмот‑
рели и удовлетворили апелляционную жалобу, отме‑
нив определение о  признании искового заявления 
неподанным и его возврате с последующим направ‑
лением дела в  суд первой инстанции для  решения 
вопроса об открытии производства по нему.

неоднократные обращения автора этих строк 
и  клиента к  чиновникам местного центра БВПП 
о  выдаче дополнительного поручения о  представи‑
тельстве интересов этого клиента в апелляционном 
суде были подобны гласу вопиющего в пустыне.

Полностью проигнорировав интересы клиента, 
они, образно говоря, и  глазом не моргнули, увлек‑
шись интригами кадровой аппаратной игры по смене 
очередного руководства.

но интересы клиента, как известно, являются 
приоритетными и  игнорировать такие требования 
Правил адвокатской этики, как компетентность и до‑
бросовестность, автор этих строк не имел права.

После окончания стадии рассмотрения этого дела 
в апелляционном суде автором этих строк были со‑
ставлены и поданы в местный центр БВПП отчетные 
документы для проведения оплаты гонорара.

Однако очередное, третье, за истекшие полгода 
руководство центра категорически отказалось их при‑
нять и рассмотреть, мотивируя отсутствием поруче‑
ния на представительство клиента в апелляционном 
суде, полностью игнорируя при этом удостоверенную 
их же предшественниками доверенность клиента, 
по которой автор этих строк был допущен судьями 
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апелляционного суда Одесской области к  предста‑
вительству интересов клиента.

результат вышеуказанной чиновничьей гримасы 
для автора этих строк оказался плачевным потому, 
что он до сих пор не получил причитающуюся ему 
оплату гонорара за выполненную работу по предста‑
вительству интересов клиента в суде апелляционной 
инстанции.

Поскольку дело было возвращено в  суд первой 
инстанции, по нему было открыто производство, то 
вследствие неоднократных обращений клиента авто‑
ру этих строк все же было выдано поручение на пред‑
ставительство интересов этого клиента в суде…

Пример второй

известно, что адвокаты, оказывающие БВПП 
по  уголовным производствам и  по делам об  адми‑
нистративных правонарушениях, в которых произво‑
дится задержание клиентов работниками правоохра‑
нительных органов, работают в режиме дежурства 
в соответствии с графиками дежурств, согласованны‑
ми с региональным центром БВПП Одесской области.

Так вот, во время работы в  режиме дежурства 
в  период с  19 сентября по  20 октября 2017 года 
автором этих строк было выполнено четыре поруче‑
ния, по результатам которых в региональный центр 
БВПП Одесской области своевременно были сданы 
отчетные документы на  оплату гонорара в  сумме 
4744,00грн.

Придя в конце октября 2017 года в банк для по‑
лучения причитающегося гонорара, автор этих строк 
с сожалением узнал о том, что ему перечислили ма‑
лую толику, всего лишь 286,00 грн за месяц работы, 
а  остальной суммы гонорара 4458,00 грн, образно 
говоря, и на горизонте не появлялось.

Обратившись в региональный центр БВПП Одес‑
ской области по вопросу разъяснения причин недо‑
платы гонорара за месяц работы в режиме дежурства, 

автору этих строк пришлось увидеть лишь безучастное 
пожимание плечами, опускание глаз вниз и услышать 
невнятные разъяснения равнодушных чиновников 
типа того, что «вы у нас в кредиторке».

Подав директору регионального центра БВПП 
Одесской области, которая в  свою очередь также 
является адвокатом, заявление о  временном при‑
остановлении дежурства до  проведения расчета за 
фактически выполненную работу, уходя из  этого 
учреждения с  горечью в  душе и  с болью в  сердце 
по  причине возникшего затруднительного матери‑
ального положения из‑за очередной чиновничьей 
гримасы, автор этих строк, долго не раздумывая, 
пошел в Совет адвокатов Одесской области.

Придя в недавно приобретенное и отремонтиро‑
ванное помещение нашего Совета на ул. Жуковско‑
го,14, которое за короткий промежуток времени 
стало для нас, одесских адвокатов, вторым родным 
домом, поведав коллегам о происшедшем, получив 
моральную поддержку и сочувствие, автор этих строк 
был вынужден подать заявление об оказании матери‑
альной помощи, надеясь на то, что избранные нами, 
адвокатским сообществом Одещины на  областной 
отчетно‑выборной конференции в  сентябре 2017 
года председатель и члены Совета, в отличие от без‑
участных чиновников БВПП, далеко не равнодушны 
и в беде коллегу не оставят.

Возвращаясь к  уже упомянутой в  начале этой 
статьи резолюции съезда, становится целиком оче‑
видным, что адвокатам с чиновниками не по пути, 
а  поэтому актуально коренное реформирование, 
по примеру остальных цивилизованных государств 
европы, системы БВПП и прежде всего путем пере‑
дачи ее администрирования от чуждого адвокатам 
бюрократически‑чиновничьего аппарата к советам 
адвокатов регионов, в частности, к Совету адвокатов 
Одесской области.

г. Одесса,
28 октября 2017 года
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зАхиСт ПРАВ СПОжиВАчА 
як СтОРОНи дОГОВОРУ 
фІНАНСОВОГО лІзиНГУ

Враховуючи численні скарги громадян, акту‑
альним постає питання про захист прав спожива‑
чів на  ринку фінансових послуг, коли споживачі 
фінансових послуг скаржаться на те, що їх ганебно 
ошукали шахраї на  ринку фінансових послуг, що 
призвело до втрати їх власних коштів. Поширений 
договір фінансового лізингу, відповідно до умов яко‑
го лізингодавець (лізингова компанія) бере на себе 
зобов’язання придбати предмет лізингу (автомобіль) 
у  власність та передати предмет лізингу у  корис‑
тування лізингоодержувачу (споживач) на  умовах, 
передбачених договором.

В мережі Інтернет споживач знайшов оголошення 
про продаж автомобіля, розміщене працівниками 
лізингової компанії, зателефонував менеджеру, який 
йому роз’яснив, що дійсно такий транспортний за‑
сіб є в  наявності. Приїхавши до  офісу компанії, де 
менеджер компанії пояснив, що споживач повинен 
спочатку сплатити передплату (аванс) за транспорт‑
ний засіб шляхом перерахування коштів на розрахун‑
ковий рахунок лізингової компанії, після чого з ним 
буде укладено договір лізингу і протягом декількох 
днів лізингова компанія передасть в  користування 
предмет лізингу.

Уважно прочитавши договір та додатки до  ньо‑
го, споживач розуміє, що його ошукали: за такою 
ціною авто немає, та в  кінцевому результаті, авто 
так і не отримав.

Представником не було роз’яснено призначення 
платежу, який виявився комісією за організацію 
угоди, тобто винагородою лізингодавцю за  органі‑
заційні заходи, пов’язані з підготовкою, перевіркою, 
розглядом та укладенням договору. Споживач же 
вважав, що це часткова оплата вартості транспорт‑
ного засобу (зі слів представника компанії та при‑
значення платежу в рахунку на оплату). В договорі 

це передбачено, але споживач детально не озна‑
йомився з умовами договору до  його підписання, 
так як представник компанії не надав достовірної 
інформації, завірив в  тому, що всі істотні умови 
договору пояснив та спонукав споживача підписати 
договір швидше, мотивуючи тим, що чекають інші 
особи, які бажають укласти договір лізингу. Крім 
цього, протягом обіцяних днів предмет лізингу так і 
не був переданий. Споживач неодноразово дзвонив 
до компанії, але вирішити питання так і не вдалося. 
Представник лізингової компанії сказав, що за такою 
ціною авто немає, і споживачу потрібно написати 
заяву на повернення коштів.

Таким чином, під час попередніх переговорів 
представником компанії введено споживача в оману 
щодо умов виконання договірних зобов’язань. Після 
підписання і вивчення змісту договору стало зрозумі‑
ло, що сплачені кошти не повернуть та можливості 
розірвати договір немає, оскільки договір зовсім 
не передбачає можливості розірвання з ініціативи 
лізингоодержувача без втрати грошових коштів, що 
є порушенням прав споживача.

законодавством щодо врегулювання відносин 
між кредиторами та споживачами фінансових послуг 
доповнена норма, за якою у  договорах за  участю 
фізичної особи —  споживача враховуються вимоги 
законодавства про захист прав споживачів.

При цьому слід зазначити, що згідно з  Поста‑
новою Пленуму ВСУ № 5 від 12.04.96 року при ви‑
рішенні справ суди мають виходити насамперед із 
положень закону України «Про захист прав спожи‑
вачів», який регулює відносини між споживачами 
товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями 
товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг 
різних форм власності, встановлює права спожива‑
чів, а також визначає механізм їх захисту та основи 
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реалізації державної політики у сфері захисту прав  
споживачів.

згідно з ч. 5 п. 1 ст. 4 зУ «Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових послуг» 
фінансовий лізинг вважається фінансовою послугою. 
Метою цього закону є створення правових основ 
для захисту інтересів споживачів фінансових послуг, 
правове забезпечення діяльності і розвитку конкурен‑
тоспроможного ринку фінансових послуг в Україні, 
правове забезпечення єдиної державної політики 
у  фінансовому секторі України. це означає, що зУ 
«Про захист прав споживачів» безпосередньо регулює 
відносини, що склались між сторонами договору. 
а умови договору фінансового лізингу у свою чергу 
не можуть суперечити положенням цього закону.

згідно зі ст.  806 цК України за договором лі‑
зингу одна сторона (лізингодавець) передає або 
зобов’язується передати другій стороні (лізингоодер‑
жувачеві) у  користування майно, що належить лі‑
зингодавцю на  праві власності і було набуте ним 
без попередньої домовленості із лізингоодержувачем 
(прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лі‑
зингодавцем у продавця (постачальника), відповідно 
до встановлених лізингоодержувачем специфікацій 
та умов (непрямий лізинг), на  певний строк і за 
встановлену плату (лізингові платежі).

згідно з  ч.  2 ст.  627 цК України у  договорах за 
участю фізичної особи —  споживача враховуються 
вимоги законодавства про захист прав споживачів.

Відповідно до закону України «Про захист прав 
споживачів», споживач має право на  одержання 
необхідної, доступної, достовірної та своєчасної ін‑
формації про продукцію, що забезпечує можливість 
її свідомого і компетентного вибору. Інформація по‑
винна бути надана споживачеві до придбання ним 
товару чи замовлення роботи (послуги). Права спо‑
живача вважаються в будь‑якому разі порушеними, 
якщо порушується принцип рівності сторін договору, 
учасником якого є споживач та який містить само‑
стійні підстави визнання угоди (чи її умов) недійсною.

У  разі визнання окремого положення договору, 
включаючи ціну договору, несправедливим може 
бути визнано недійсним або змінено саме це поло‑
ження, а  не сам договір. Тільки у  разі, коли зміна 
окремих положень або визнання їх недійсними зу‑
мовлює зміну інших положень договору на вимогу 
споживача, такі положення підлягають зміні або 
договір може бути визнаний недійсним у цілому.

застосовується поняття «несправедливі умови 
договору», якщо всупереч принципу добросовісності 
його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав 
та обов’язків на шкоду споживачу.

аналізуючи норму статті 18 закону України «Про 
захист прав споживачів», можна дійти висновку, 

що для  кваліфікації умов договору несправедли‑
вими, необхідна наявність одночасно таких ознак: 
по‑перше, умови договору порушують принцип до‑
бросовісності; по‑друге, умови договору призводять 
до істотного дисбалансу договірних прав та обов’язків 
сторін; по‑третє, умови договору завдають шкоди 
споживачеві.

несправедливі умови договору про: виключення 
або обмеження прав споживача стосовно продавця 
(виконавця, виробника) або третьої особи у  разі 
повного або часткового невиконання чи неналеж‑
ного виконання продавцем (виконавцем, вироб‑
ником) договірних зобов’язань, включаючи умови 
про взаємозалік, зобов’язання споживача з оплати 
та його вимог у  разі порушення договору з боку 
продавця (виконавця, виробника); встановлення 
жорстких обов’язків споживача, тоді як надання 
послуги обумовлене лише власним розсудом вико‑
навця; надання можливості продавцю (виконавцю, 
виробнику) не повертати кошти на оплату, здійснену 
споживачем, у разі відмови споживача укласти або 
виконати договір, без встановлення права споживача 
на одержання відповідної компенсації від продавця 
(виконавця, виробника) у зв’язку з розірванням або 
невиконанням ним договору.

Відповідно до умов договору фінансового лізингу, 
лізингоодержувач, який не сплатив лізингові платежі, 
що передбачені в  договором, та не отримав тран‑
спортний засіб, має право розірвати даний договір 
за власним бажанням. лізингова компанія розглядає 
заяву лізингоодержувача та надає письмову відповідь, 
в якій повідомляє про розірвання договору та про на‑
слідки його розірвання. Як правило в такому випадку 
поверненню підлягає 60 % від сплаченого авансового 
платежу та/або частини авансових платежів, 40 % 
лізингодавець утримує в якості штрафу за дострокове 
розірвання договору. Комісія за організацію угоди 
в такому випадку поверненню не підлягає.

Вказана умова договору суперечить положен‑
ням закону України «Про захист прав споживачів», 
оскільки надання можливості продавцю (виконавцю, 
виробнику) не повертати кошти за оплату, здійснену 
споживачем, у разі відмови споживача укласти або 
виконати договір, без встановлення права споживача 
на  одержання відповідної компенсації від продав‑
ця (виконавця, виробника) у зв’язку з розірванням 
або невиконанням ним договору, є несправедливою 
умовою договору.

таким чином, аналіз змісту договору фінансово‑
го лізингу, укладеного між сторонами, дає підстави 
прийти до висновку, що в договорі виключені та 
обмежені права лізингоодержувача як споживача 
стосовно лізингодавця у  разі неналежного вико‑
нання ним обов’язків, передбачених договором 
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та законом, звужені обов’язки лізингодавця, які 
передбачені в  Законі україни «Про фінансовий 
лізинг», положеннях Цк україни, повністю ви‑
ключена відповідальність лізингодавця за неви‑
конання або неналежне виконання обов’язків 
щодо передачі предмета лізингу та передачі цієї 
речі належної якості, одночасно значно розши‑
рені права лізингодавця, які суперечать вимогам 
чинного законодавства.

Отже, несправедливими є сплата комісії за орга‑
нізацію угоди, так як в графі «Визначення термінів» 
договору визначено, що комісії за організацію до‑
говору —  це першочерговий одноразовий платіж, 
який входить до  складу обов’язкових платежів, що 
підлягає сплаті лізингоодержувачем на  користь лі‑
зингодавця за перевірку, розгляд та підготовку до‑
кументів для  укладення договору, незалежно від 
назви призначення платежу у квитанції на сплату.

Частиною 2 ст. 16 закону України «Про фінансо‑
вий лізинг» визначено, що лізингові платежі можуть 
включати: а) суму, яка відшкодовує частину вартості 
предмета лізингу; б) платіж як винагороду лізинго‑
давцю за отримане у лізинг майно; в) компенсацію 
відсотків за кредитом; г) інші витрати лізингодавця, 
що безпосередньо пов’язані з виконанням договору 
лізингу.

з наведеного вбачається, що законодавством 
не передбачено, що лізинговий платіж пов’язаний 
з укладенням самого договору фінансового лізингу.

за змістом ст. 808 цК України, якщо відповідно 
до договору непрямого лізингу вибір продавця (по‑
стачальника) предмета договору лізингу був здійсне‑
ний лізингоодержувачем, продавець (постачальник) 
несе відповідальність перед лізингоодержувачем за 
порушення зобов’язання щодо якості, комплектності, 
справності предмета договору лізингу, його доставки, 
монтажу, запуску в  експлуатацію тощо. Якщо ви‑
бір продавця (постачальника) предмета договору 
лізингу був здійснений лізингодавцем, продавець 
та лізингодавець несуть перед лізингоодержувачем 
солідарну відповідальність за зобов’язанням щодо 
продажу (поставки) предмета договору лізингу.

Однак у договорах лізингу відсутні будь‑які ві‑
домості про продавця товару, його найменування 
та місцезнаходження, куди має завертатись спо‑
живач у випадку порушення якості, комплектності 
та інших умов з продажу товару.

Відповідно до  п.  5 ч.  1 ст.  4 закону України 
«Про  фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг», фінансовий лізинг є фі‑
нансовою послугою.

Фінансова послуга —  це операції з фінансовими 
активами (коштами, цінними паперами, боргови‑
ми зобов’язаннями та правом вимоги боргу, що 

не віднесені до  цінних паперів), що здійснюються 
в  інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за 
рахунок цих осіб, а  у випадках, передбачених за‑
конодавством, і за рахунок залучених від інших осіб 
фінансових активів, з метою отримання прибутку або 
збереження реальної вартості фінансових активів.

Фінансова установа —  це юридична особа, яка від‑
повідно до закону надає одну чи декілька фінансових 
послуг, а  також інші послуги (операції), пов’язані 
з наданням фінансових послуг, у  випадках, прямо 
визначених законом, та внесена до  відповідного 
реєстру в  установленому законом порядку. До  фі‑
нансових установ належать банки, кредитні спілки, 
ломбарди, лізингові компанії та інші юридичні 
особи, виключним видом діяльності яких є надання 
фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених 
законом, —  інші послуги (операції), пов’язані з на‑
данням фінансових послуг.

Діяльність з надання будь‑яких фінансових послуг, 
що передбачають пряме або опосередковане залу‑
чення фінансових активів від фізичних осіб, може 
здійснюватися лише фінансовими установами після 
отримання ними відповідної ліцензії від національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг.

наявність такої ліцензії може бути підтверджено 
записом в Державному реєстрі фінансових установ, 
доступ до якого є відкритим. Правочин юридичної 
особи, вчинений нею без відповідного дозволу (лі‑
цензії), може бути визнаний судом недійсним.

загальні правові та економічні засади фінансового 
лізингу визначені законом України «Про фінансовий 
лізинг», фінансовий лізинг —  це вид цивільно‑право‑
вих відносин, що виникають із договору фінансового 
лізингу. Відносини, що виникають у  зв’язку з дого‑
вором фінансового лізингу, регулюються положен‑
нями цивільного кодексу України про лізинг, найм 
(оренду), купівлю‑продаж, поставку з урахуванням 
особливостей, що встановлюються цим законом.

за договором фінансового лізингу лізингодавець 
зобов’язується набути у  власність річ у  продавця 
(постачальника) відповідно до  встановлених лізин‑
гоодержувачем специфікацій та умов і передати її 
у  користування лізингоодержувачу на  визначений 
строк не менше одного року за встановлену плату 
(лізингові платежі) (ч. 2 ст. 1 закону України «Про 
фінансовий лізинг»).

Статтею 806 цК України визначено, що за дого‑
вором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає 
або зобов’язується передати другій стороні (лізинго‑
одержувачеві) у користування майно, що належить 
лізингодавцю на праві власності і було набуте ним 
без попередньої домовленості із лізингоодержувачем 
(прямий лізинг), або майно, спеціально придбане 
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лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно 
до встановлених лізингоодержувачем специфікацій 
та умов (непрямий лізинг), на  певний строк і за 
встановлену плату (лізингові платежі). До договору 
лізингу застосовуються загальні положення про найм 
(оренду) з урахуванням особливостей, встановлених 
цим параграфом та законом. До відносин, пов’язаних 
з лізингом, застосовуються загальні положення про 
купівлю‑продаж та положення про договір поставки, 
якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 799 цК України, договір найму 
транспортного засобу укладається у письмовій формі 
та за участю фізичної особи підлягає нотаріальному 
посвідченню.

Виходячи з аналізу вищенаведених норм зако‑
нодавства, договір фінансового лізингу за своєю 
правовою природою є змішаним договором та міс‑
тить елементи договору найму (оренди) та договору 
купівлі‑продажу транспортного засобу, що випливає 
зі змісту договору відповідно до ст. 628 цК України.

Відповідно до частини першої ст. 220 цК України, 
у разі недодержання сторонами вимоги закону про 
нотаріальне посвідчення договору такий договір є 
нікчемним.

Таким чином, договір фінансового лізингу, пред‑
метом якого є транспортний засіб, укладений за 
участю фізичної особи, підлягає нотаріальному по‑
свідченню у  силу приписів ст.  2 закону України 

«Про фінансовий лізинг», ст. ст. 799, 806 цК України. 
У разі недодержання цієї вимоги такий договір вва‑
жатиметься нікчемним з огляду на приписи частини 
першої ст. 220 цК України.

аналогічної правової позиції дотримується Вищий 
спеціалізований суд України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ в ухвалах від 26 грудня 2012 року 
в  справі № 6‑42357св12, від 7  березня 2014  року 
в справі № 6‑4086ск14, від 6 квітня 2016 року в справі 
№ 6‑37315ск15.

за таких обставин, у  зв’язку із недотриманням 
нотаріальної форми при укладенні договору фінансо‑
вого лізингу такий договір слід вважати нікчемним.

Правова позиція щодо підстав визнання не‑
дійсним договору фінансового лізингу викладена 
у постанові Верховного суду україни від 16 грудня 
2015 року у  справі № 6‑2766цс15 про перегляд 
ухвали Вищого спеціалізованого суду україни 
з  розгляду цивільних і кримінальних справ від 
17 серпня 2015 року.

Таким чином, підсумовуючи вищенаведене, вра‑
ховуючи несправедливі умови договору фінансового 
лізингу, відсутність у лізингової компанії відповідної 
ліцензії для надання фінансових послуг та нотаріаль‑
ного посвідчення договору, можна прийти до висно‑
вку, що такий договір —  недійсний.

Використані матеріали нацкомфінпослуг (http://
nfp.gov.ua/news/1086.html)

П о Ч т и  с е р ь е з н о

  хороший адвокат — это тот, кто может доказать, Что в дан‑
ном конкретном слуЧае закон всемирного тяготения силы 
не имеет.

  я могу защитить вас от кого угодно, но защитить вас от вас 
 самих — это уже за отдельные деньги...
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сУдова практика

В помощь адвокатам при подготовке к ведению 
уголовных, гражданских, хозяйственных 

и административных дел
Выводы ВСУ, изложенные в  решениях, принятых по  ре‑

зультатам рассмотрения заявлений о  пересмотре судебных 
решений за 1‑е полугодие 2016 года.

Ограничение права на  свободу и  личную неприкосно‑
венность лица, в отношении которого проводится процедура 
задержания и выдворения

(ВВС, 2017 г., № 6 (202), с. 2)
Методология частного права Украины в  условиях инто‑

интеграции: применение и  толкование норм права, техника 
разрешения споров (с. 8)

Выводы Всу, изложенные в решениях, принятых по ре‑
зультатам рассмотрения заявлений о пересмотре судебных 
решений за 1‑е полугодие 2016 г.

(неодинаковое применение норм процессуального права, 
о правильном применении ст. 17 КаС в части пользования зе‑
мельными участками, выводы ВСУ о правильном применении 
положений ч. 1 ст. 2 и п.п. 1, 7 ст. 3, ст. 17 КаС и ст. 6 Конвенции 
в отношении рассмотрения административными судами споров, 
возникших по поводу применения дисциплинарных взысканий 
в виде приостановления права на занятие адвокатской деятель‑
ностью (с. 16), о банках и банковской деятельности, об аренде 
государственного и коммунального имущества, о применении 
ст. 6 Конвенции по жилищным правоотношениям, по земельным 
спорам, о  разграничении полномочий между административ‑
ными судами и  судами общей юрисдикции, осуществление 
исполнительного производства (с. 28)

Постановления, принятые по результатам рассмотрения 
споров по основаниям п. 4 ч. 1 ст. 355 ГПк украины

(о праве собственности и  другие имущественные права, 
о выполнении обязательств, о признании договоров недействи‑
тельными, о договорах займа и кредитных договорах)

 (ВВС, 2017 г., № 6 (202), с. 31)
Выводы ВСУ, изложенные в  решениях, принятых по  ре‑

зультатам рассмотрения заявлений о  пересмотре судебных 
решений за 2‑е полугодие 2016 года.

(ВВС, 2017 г., № 7 (203), с. 11)
Государственное регулирование
Предприятия и предпринимательская деятельность.
(общие вопросы, финансы и  кредит, налоги и  сборы 

(обязательные платежи), специальные налоговые режимы 
(с. 11—15)

Постановления, принятые по результатам рассмотрения 
споров по основаниям п. 1,2,4 ч. 1 ст. 355 ГПк украины за 
2‑е полугодие 2016 г.

(ВВс, 2017 г., № 7, с. 22)
(споры по банковским вкладам и банковским счетам, споры 

по  трудовым правоотношениям, споры по  земельным право‑
отношениям, споры о возмещении имущественного и мораль‑
ного ущерба, о признании торгов недействительными, споры 
по договорам страхования (с. 22—29).

Обобщение судебной практики применения судами 
украины законодательства об ответственности за админи‑
стративные правонарушения, которые посягают на  осу‑
ществление народного волеизъявления и  установленный 
порядок его обеспечения и  преступления против избира‑
тельных прав и свобод.

(ВВс, 2017 г., № 7 (203), с. 30).
(ВВс, 2017 г., № 8 (204), с. 30).

(ВВс, 2017 г., № 9 (205), с. 40)
агитационные материалы, ведение единого реестра изби‑

рателей, ответственность за нарушения прав граждан по озна‑
комлению с реестром избирателей, пользование помещениями 
во время выборов, за изготовление печатных материалов без 
ссылок на печатный орган и тираж

(ВВС, 2017 г., № 7, с. 30—41)
Выводы Всу, изложенные в решениях, принятых по ре‑

зультатам рассмотрения заявлений о пересмотре судебных 
решений за 2‑е полугодие 2016 года.

(ВВс, 2017 г., № 8, с. 6)
Государственное регулирование строительства,
градостроения и архитектуры.
Земельное законодательство, предоставление и изъятие 

земель, плата за землю, земельный налог, арендная плата 
(с. 6—13)

Государственное регулирование транспорта
тарифы, сборы, штрафы, льготы, бесплатный проезд 

(с.  13—14. Выводы Всу, изложенные в  постановлениях, 
принятых по результатам рассмотрения дел по основаниям, 
предусмотренным п.п.  1, 2, 4 ч.  1 ст.  355 ГПк украины за 
1‑е полугодие 2017 г.

(споры о  праве собственности и  других имущественных 
прав, о выполнении обязательств)

(ВВс, 2017 г., № 8 (204) с. 17—29)
Выводы Всу, изложенные в решениях, принятых по ре‑

зультатам рассмотрения заявлений о пересмотре судебных 
решений за 2‑е полугодие 2016 г.

(ВВс, 2017 г., № 9 (205), с. 1)
Публичная служба, ее прохождение,
увольнение с публичной службы (с. 1—5)
Государственное регулирование социального
страхования и социального обеспечения
(пенсионное обеспечение, исчисление и назначение пенсий, 

перерасчет пенсий, выплата пенсий с. 5—9.)
Выводы Всу, изложенные в  постановлениях, приня‑

тых по  результатам рассмотрения заявлений о  пересмот‑
ре судебных решений по  основаниям, предусмотренным 
п.п.  1, 2 ч.  1 ст.  111‑16 ГПк украины за 1‑е полугодие  
2017 года.

(ВВс, 2017 г., № 9 (205), с. 12)
Споры о  выполнении обязательств, применение исковой 

давности, о заключении, изменении и расторжении договоров, 
о  выполнении государственных обязательств, по  нарушению 
денежных обязательств, споров о праве требования, о договорах 
поставки, подряда, перевозки, найма, лизинга, об оказании услуг, 
из договоров страхования, займа, кредита, банковского вклада 
и банковского счета, споров, возникающих из корпоративных 
правоотношений, из земельных правоотношений, о банкротстве, 
о выполнении судебных решений (с. 12—28)

Выводы Всу, изложенные в постановлениях, принятых 
по  результатам рассмотрения дел по  основаниям, преду‑
смотренным п.п.  1, 2, 4 ч.  1 ст.  355 ГПк украины за 1‑е 
полугодие 2017 года.

(ВВс, 2017 г., № 9 (205), 29)
(О признании договора недействительным, по спорам, 

возникающим из договоров займа и кредитных отношений, 
с. 29—39)
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М. а. корнеев

иСтОРия кОллеГии

и з б Р А Н Н ы е  Э т Ю д ы

не пиши лишнего  
и не делись своими мыслями

1948 год. из членов коллегии исключен за юриди‑
ческую и политическую неграмотность адвокат В., об‑
ладавший неординарным юридическим мышле нием. 
В  частности, в  кассационной жалобе на  приговор 
районного суда г. Одес сы, которым была осуждена 
женщина, занимающаяся спекуляцией, адвокат ука‑
зывал, что подзащитная вышла на  рынок с  целью 
спекуляции впервые, а не занималась спекуляцией 
профессионально. В  связи с  этим обстоятельством 
действия подзащитной подлежит рассматривать как 
«случай», а практику суда, осудившего спекулянтку 
за спекуляцию, бессмысленно неправильной.

В кассационной жалобе адвокатом дословно ука‑
зано: «…признав осужденную спекулянткой, суд до‑
пустил преступное извращение закона, что яв ляется 
на руку вражеским элементам…»

В  кассационной жалобе на  приговор суда, ко‑
торым был осужден К. (1898 г.  р.), понудивший 
к вступлению с ним в половую связь мать девушки, 
подле жащей направлению на обязательные работы 
(трудовой фронт), освободив ший за это девушку 
от направления на эти работы, адвокат В. указал, что 
показания матери являются оговором и не заслужи‑
вают доверия, т. к. в этом случае его подсудимому 
было бы лучше понуждать к вступлению в половую 
связь саму девушку, а не ее мать.

ни одно доброе дело не остается 
безнаказанным

1981 г. Президиумом коллегии из членов послед‑
ней был исключен адво кат В. за передачу содер‑
жащемуся в  СизО подзащитному письма от  жены 
и сигарет.

Однако.
1986 г. Президиум коллегии своим постановле‑

нием запретил адвокату ЮК г. ильичевска В. про‑
водить какие‑либо дела в  Беляевском районном 
суде Одесской области в связи с многочисленными 
профессиональными на рушениями норм адвокатской 

этики и дисциплины при проведении им дел в ука‑
занном суде.

награда нашла героя

1956 г. из  коллегии исключен адвокат Ч., не 
последний человек в адвока туре Украины. В 1928 г. 
адвокат Ч., проживавший в  то время в  г. Перво‑
майске и  работавший адвокатом, принял актив‑
ное участие в  уничтожении част ных адвокатских 
контор и создании юридических консультаций, что 
было названо «переходом на новые формы работы». 
В справке‑характеристике 1928 г. было указано, что 
адвокат Ч. является основоположником‑фундатором 
Пер вомайского окружного коллектива адвокатов, за 
что им (?) была получена грамота и  портфель ко‑
жаный с серебряной монограммой. ничто не вечно 
под луной.

Президиум коллегии засомневался в подлинности 
нотариально удостоверенной копии диплома об окон‑
чании адвокатом Харьковского института народного 
хозяйства в  начале 30‑х  гг. Однако запрос в  архив 
г. Харькова ничего не дал, поскольку, согласно справ‑
ке, весь архив института был унич тожен в  период 
военных действий. но основоположник‑фундатор 
не учел серьезности намерений членов Президиума. 
на свет Божий был извлечен нотариус, заверявший 
копию диплома в 1945 г., который признал то обстоя‑
тельство, что фундатора (своего друга) он видел 
неоднократно, но копию дип лома об окончании им 
вуза он никогда не видел.

к сведению читателей бюллетеня

Жив курилка, и уже другой адвокат Ч. доказывает 
Президиуму факт окончания им юридического фа‑
культета Кишиневского университета. но это уже дру‑
гая история. адвокату нельзя бодаться с президиумом

двойник

1947 г. из коллегии адвокатов был исключен ад‑
вокат К., который «обго няя за рубль зайца в чистом 
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поле по  пахоте» одновременно составил процес‑
суальные документы по одному и тому же делу истцу 
и ответчику.

не воруй по мелочам

1986 г. из  членов коллегии исключен адвокат 
Г., задержанный на проход ной обслуживаемого им 
Савранского молочного завода работниками вневе‑
домственной охраны с  «поличным» —  2 кг масла 
и 3 литрами сметаны.

Получилось как в известной песне: «Хорошо тому 
живется, кто с молоч ницей живет, кто с молочницей 
живет, молочко ли попивает…»

К  чести адвоката Г. фамилии лиц, снабдивших 
его молочными изделия ми, названы им не были.

Предотвращение  
государственного переворота

1949 г. из  членов коллегии исключен «как не 
вызывающий доверия» ад вокат Г. Основанием к ис‑
ключению послужил факт его нахождения в  пери‑
од 1911—1917 гг. в  эмиграции в  англии, а  также 
плохое посещение адвокатом занятий по  изуче‑
нию классиков марксизма‑ленинизма (из 14  за‑
нятий было пропущено 9). Кроме того, адвокат 
неудовлетворительно сдавал зачеты по  марксист‑
ско‑ленинскому учению (из 4  тем сданы зачеты  
лишь по 2).

а мало не казалось

Судебные примеры действия Указа ПВС СССр 
от 04.05.1947 г.

1949 г. Президиумом коллегии отмечена как 
крайне удачная защита адвокатами коллегии двух 
советских колхозниц (вдов погибших на  фронте 
солдат) за хищение каждой из  них 3  кг семян под‑
солнечника, каждая же получила по 5 лет лишения 
свободы.

1952 г. Президиумом коллегии также отмече‑
на как удачная защита адвокатом Г. советской 
колхозницы, осужденной за хищение 6,5  кг ку‑
курузы и  одного центнера сена к  10 годам ли‑ 
шения свободы.

Знай с кем пить

1952 г. из  членов коллегии за участие в  после‑
дующем за проведением уголовного дела распитии 
спиртных напитков в чайной вместе с составом суда 
и  своим клиентом, а  также присвоении 70 рублей 
исключен адвокат Г.

Профилактика

1960 г. Президиумом коллегии по  представле‑
нию прокуратуры исключен из коллегии адвокат Г. 
(бывший работник прокуратуры), который помешал 
следователю прокуратуры в  возможности получе‑
ния последним «хорошего сармака» за смягчение 
участи попавшегося на «пересортировке» продавца 
магазина «рыба».

Таким образом, адвокат Г. фактически склонял 
следователя к получению взятки. Прокуратура вне‑
сла соответствующее представление в  президиум 
коллегии.

При этом из  представления усматривается, что 
прокуратура отказалась от организации изобличения 
адвоката путем задержания с поличным, а пре секла 
его действия на  стадии, исключающей уголовную 
ответственность ад воката. Сейчас такой «либераль‑
ной» прокуратуры уже нет.

не гавкай

1946 г. из коллегии исключен адвокат Г., который 
в помещении одной из ЮК г. Одессы в присутствии 
адвокатов и  клиентуры в  грубой и  циничной фор‑
ме оскорбил свою коллегу, заявив, что последняя 
«позорно бежала из  Одессы» до  оккупации послед‑
ней. адвокатесса В. действительно летом 1941 г. 
эвакуирова лась из  города с  двумя малолетними 
детьми. Муж адвокатессы в  указанный период на‑
ходился в действующей армии. Сам адвокат Г. после 
оккупации Одес сы, будучи евреем по национально‑
сти, вынужденно скрывался от  оккупантов у  своих 
знакомых, ни разу не выйдя на улицу за все время 
оккупации.

По  мнению адвоката Г., такое его поведение 
давало основание упрекать коллегу В. в эвакуации, 
с  чем не согласился орган управления, который 
счел невозможным нахождение Г. в коллегии после 
оскорбления им адвокатессы В.

награда нашла героя.
1948 г.

Юридическо‑женская логика  
адвокатессы X.

Довод кассационной жалобы в защиту подзащит‑
ной осужденной за притоносодержательство.

«…В комнате находилась поломанная кушетка, 
вследствие чего квартира Ма‑ной не являлась прито‑
ном разврата в полном смысле этого слова, а явля лась 
лишь местом для личных свиданий, в подробности 
которых Ма‑ная не вдавалась…»

1988 г.
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семен ария,
адвокат

зАщитА диССидеНтОВ

ч е т ы Р е  О ч е Р к А

Слово «диссиденты» давно получило права гра‑
жданства. русское «инакомыслящие» не отражает 
его подлинной сути. Вернее было бы —  «говорящие 
правду», потому что мыслили так почти все, но только 
они осмеливались открыто говорить.

их было ничтожно мало, намного меньше, чем 
декабристов в Северном и Южном обществах. Потому 
что те привлекали к  себе верой в  близкую победу 
над  злом в  сочетании с  уверенностью в  сохране‑
нии своей элитарности, у этих же не было никакой 
надежды на  развал угрюмого утеса, нависавшего 
над всеми, не было ничего, кроме неодолимого жела‑
ния выпрямиться, бросить в лицо режиму рвущиеся 
наружу слова правды о нем.

Они начали возникать вскоре после того, как со 
смертью тирана стало очевидным, что уже не верная 
и  немедленная гибель, а  всего лишь годы тюрьмы, 
ссылки или «психушки» угрожают за инакомыслие. 
Все они трезво оценивали, на  что обрекают себя, 
и  были готовы заплатить эту цену за глоток сво‑
боды слова.

Преследовали их нещадно. В  КГБ было создано 
специальное Главное управление по борьбе с движе‑
нием инакомыслящих. Самостоятельно мыслить мож‑
но было только без движения, то есть сидя. Процессы 
в 60‑х годах следовали один за другим. В некоторых 
из них —  Москве, риге, Харькове, Киеве, Горьком —  
мне пришлось принимать участие. есть что вспо‑
мнить. но каждый раз, когда я пытался заставить себя 
обратиться к этой теме, мне приходилось в тревоге 
и смущении останавливаться перед нею. независи‑
мо от того, что не все суждения моих подзащитных 
совпадали с моими, они духовно и гражданственно 
возвышались надо мной. Писать о  них в  том зани‑
мательно‑улыбчивом тоне, в каком написано здесь 
почти все остальное, я  был не вправе, я  не смел.

Кроме этической, останавливала еще и  другая 
трудность: не осталось ни выписок из  материалов 
по  этим делам, ни адвокатских разработок. При 
подготовке к  защите по  секретным делам (а все 
они имели этот гриф) у  адвокатов все их записи 
отбирались, хранились в  спецчасти и  выдавались 
только на  время процесса. Со мной остались лишь 
отрывочные воспоминания, а прошло так много лет…

и  все же… Я  попытаюсь записать то немногое, 
что осталось в памяти от этих примечательных про‑
цессов, потому что они составляли особенную, ни 
на что не похожую часть в моей адвокатской жизни, 
а возможно, и в истории Советской россии.

Круг адвокатов, принимавших на  себя защиту 
по делам диссидентов, был предельно узок. Причины 
этого не нуждаются в пояснениях. Что же побуждало 
нас соглашаться на  участие в  этих политических 
спектаклях, проходивших под строжайшим надзором 
КГБ и цК КПСС и по их сценариям? Всех нас пригла‑
шали для защиты друзья или родные обвиняемых, что 
позволяло узникам чувствовать рядом плечо и иметь 
средство общения с волей. и то и другое в их поло‑
жении было далеко не пустяком. Мы были к  тому 
же теми единственными образованными юристами, 
которым государство, скрипнув зубами, вынужденно 
позволяло противодействовать карательной машине, 
публично указывать на  несостоятельность обвине‑
ния и тем самым демонстрировать, что происходит 
расправа.

защита не была формальной. несмотря на то, что 
она была жестко ограничена правовыми вопросами 
дела, даже в этих рамках она осуществлялась нами 
достаточно активно и  настойчиво. Выбор точной 
границы, за которой начиналась поддержка полити‑
ческих взглядов подсудимых (а вместе с нею и конец 
адвокатской карьеры), был доступен только опытным 

Редакция журнала продолжает публикацию избранных очерков и этю-
дов из книги выдающегося адвоката современности Семена Львовича 
Ария «Жизнь адвоката»
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профессионалам, хорошо владевшим к тому же и гиб‑
ким русским, и эзоповым языком. напряженные или 
растерянные —  но не скучающие —  лица наших 
слушателей в этих процессах убеждали, что говорим 
мы все‑таки не зря. Свойством защитников по этим 
делам должно было быть не только сочувствие к об‑
виняемым, но и сочувствие к их побуждениям. Это 
было очевидным и  определяло отношение властей 
ко всей обойме адвокатов, принимавших участие 
в делах диссидентов.

В стремлении осуществить полновесную защиту 
и  в то же время не дать «компетентным органам» 
повода сожрать тебя за нее мне удалось тогда при‑
думать достаточно удачную, как казалось, систему 
изложения доводов. Было приятно, что я  создал 
спасательный круг, позволяющий плавать в шторм. 
но однажды возникла мысль посмотреть, как раз‑
решали ту же задачу адвокаты‑защитники в  поли‑
тических процессах XIX века. Прочитав речи проф. 
В. Д. Спасовича, защищавшего террористов‑наро‑
довольцев, я обнаружил, что изобрел велосипед: за 
сто лет до меня все это, вплоть до деталей, придумал 
и  блестяще применял он. С  той, однако, разницей, 
что мы рисковали бóльшим.

итак, не претендуя за давностью на  точность, 
попытаюсь припомнить обстоятельства четырех 
из числа проведенных мною дел диссидентов.

дело о «Белой книге»

Как известно, «диссидентские» дела начались 
с  процесса писателей андрея Синявского и  Юлия 
Даниеля в  1967 году. Видный профессор‑филолог 
и  поэт в  течение нескольких лет отводили душу, 
печатая за границей под псевдонимами язвительную 
сатиру на  нашу жизнь. Книги их почти не были 
известны в СССр.

авторов вычислили и  арестовали органы госбе‑
зопасности. Суд над ними было решено превратить 
в показательную гражданскую казнь, предназначен‑
ную для  устрашения слишком уж что‑то осмелев‑
шей интеллигенции. Так и сделали. звон устроили 
первоклассный. Советская пресса захлебывалась 
от  возмущения. Теперь об  их книгах и  о  содержа‑
нии таковых знали почти все в  стране и  в  мире. 
злодеям‑писателям дали одному 7, другому 5  лет 
и вписали их имена в позорную историю режима.

Устрашения не получилось. Возмущение полу‑
чилось. Мировая пресса клеймила расправу над 
литераторами. В Москве четверо молодых людей —  
Галансков, Гинзбург, Добровольский, лашкова —  
решили выразить свое несогласие с  приговором 
созданием «Белой книги» —  собрания публикаций, 
осуждавших неправосудную расправу. за несколько 

месяцев напряженной работы ими был собран и отпе‑
чатан в нескольких экземплярах объемистый сборник, 
убедительно свидетельствовавший: мир —  против 
позорного приговора. Один экземпляр был от имени 
составителей направлен в цК КПСС, один —  в КГБ 
и один —  в Париж для публикации. Это был созна‑
тельный и дерзкий вызов гонителям свободы слова.

реакция не заставила себя ждать: все четверо 
были тут же арестованы и заключены в лефортовскую 
тюрьму.

Год велось следствие. Был быстро сломлен ра‑
нее уже сидевший за такие же дела Добровольский, 
и с его помощью создание «Белой книги» было изоб‑
ражено как оплаченная из‑за границы идеологиче‑
ская диверсия против СССр. Кроме «Книги», всем 
четверым вменялось хранение и  распространение 
другой «антисоветской» литературы, в  том числе 
«Письма монахов Почаевской лавры» —  о разгроме 
монастыря и  избиении монахов комсомольцами; 
статьи академика Варги —  с расчетами грандиозных 
убытков, понесенных экономикой страны от  рево‑
люции и «российского пути построения социализма», 
и других.

В  январе 1968 года дело было передано в  суд. 
Процесс был открытым. Обширный зал на третьем 
этаже Мосгорсуда (тогда он помещался на Каланчев‑
ской улице, 43) с 8 часов утра заполнялся каменно 
сидевшей спецпубликой, отфильтрованной тройным 
кольцом оцепления. В  коридорах с  озабоченными 
лицами стояли и ходили молодые люди с прекрасной 
выправкой. Публика подлинная робкими стайками 
толпилась на улице, у подъезда. Время от времени 
ее фотографировали сверху: всех потом определили 
и уволили с работы.

Я был защитником лашковой, Верочки —  малень‑
кой, худой лаборантки МГУ с детскими веснушками 
и недетским твердым взглядом серых глаз. Гинзбур‑
га защищал Борис золотухин, Галанскова —  Дина 
Каминская. адвокатом Добровольского был Влади‑
мир Швейский. намеренно перечисляю защитников, 
поскольку современные описания процесса грешат 
странными ошибками в этой части.

Председательствовал судья лев Миронов, оста‑
вивший по  себе тяжелую память. Процесс он вел, 
всячески демонстрируя отсутствие каких‑либо прав 
у  подсудимых, а  также острый дефицит времени 
у  себя лично. ни одному из  подсудимых не была 
дана возможность связно изложить свои объяснения 
относительно вмененной им диверсии мысли. Миро‑
нов был груб и пренебрежителен не только с ними, 
но и  со свидетелями. Он всячески показывал тем, 
от  кого полностью зависел, что он им «свой». его 
полуприличная манера ведения процесса, показная 
ненависть к  подсудимым не вызывали одобрения 
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даже у  сановной публики, сидевшей впереди. Пер‑
вый зам. Генерального прокурора Союза Маляров, 
партийные чины из  цК кривились или опускали 
глаза при каждой грубости Миронова. им остались 
недовольны, его повышенная услужливость не была 
оценена.

В  один из  своих подходов к  столу, за которым 
на  возвышении восседал суд, кто‑то из  нас, защит‑
ников, тихо спросил Миронова:

— Что вы так гоните?
Столь же тихо он ответил:
— нам дано ограниченное время.
— Кем дано?
Он выразительно промолчал. Можно было до‑

гадаться, что команда такого рода была вызвана 
нараставшей волной протеста против комедии суда 
над диссидентами. С осуждением процесса выступили 
ассоциации писателей Швеции, Дании, Финлян‑
дии, свой протест выразили столь крупные деятели 
культуры, как Стравинский, Пристли, Бертран рассел, 
Халдор лакснесс, резкие передовицы были опублико‑
ваны в газетах «Таймс», «Гардиан» и даже в комму‑
нистической «Морнинг Стар». Смелые люди внутри 
страны обращались с  коллективными петициями 
к  Политбюро. Среди копий таких писем, направ‑
лявшихся и  адвокатам, у  меня сохранилось резкое 
обращение, подписанное В. аксеновым, П. анто‑
кольским, В. Войновичем, Ф. искандером, В. Кавери‑
ным, Ю. Казаковым, н. Коржавиным, н. Матвеевой, 
К. Паустовским, М. рощиным и  многими другими 
известными писателями. Эту копию прислал мне 
К. Г. Паустовский. люди утрачивали страх. Это было 
тревожно и опасно. Страх надо было поддержать, воз‑
обновить. Поэтому вопреки здравому смыслу процесс, 
подгоняемый глухим ворчанием сверху, продолжался.

В один из его дней прокурор Г. Терехов с гордо‑
стью сообщил суду об  очередном и  очень своевре‑
менном успехе «органов»: в аэропорту Шереметьево 
прямо у трапа самолета был только вчера вечером 
арестован прилетевший из Парижа секретный агент 
нТС николас Брокс‑Соколов. Он был обыскан. 
С  него был снят нательный шпионский пояс, на‑
битый враждебными листовками о  нашем процес‑
се —  для распространения в СССр, а также деньгами 
для финансовой поддержки подсудимых и их защи‑
ты. Брокс‑Соколов раскаялся и готов показать суду 
об этой акции заграничных хозяев подсудимых. его 
оснащение будет также представлено суду.

Мы, защитники, молча смотрели на  прокурора, 
ничего не понимая.

несмотря на  свою озабоченность сроками, суд 
согласился выслушать нового свидетеля. Брокс‑Соко‑
лов вместе с амуницией был тут же доставлен в про‑
цесс и  на ломаном русском языке подтвердил все 

вышеизложенное, включая и свое глубокое раскаяние. 
на  другой день все центральные газеты в  Москве 
гневно осудили очередную диверсию врагов совет‑
ского народа и их агентов в лице подсудимых.

Явление Брокс‑Соколова народу имело для меня 
свое неожиданное продолжение. Через несколько 
месяцев я  случайно, вместо заболевшего парторга, 
попал на закрытый семинар обкома партии по идео‑
логическим вопросам, проходивший в  гостинице 
«Юность». В  числе лекторов оказался и  полковник 
абрамов, начальник оперативного отдела УКГБ Моск‑
вы и  области. рассказывая избранной аудитории 
о  нашем процессе, абрамов, в  частности, поведал:

— некоторые удивляются странной своевремен‑
ности засылки Брокс‑Соколова с уликами в Москву. 
а мы и не скрываем от вас, что его приезд был на‑
шим оперативно‑чекистским мероприятием. здесь 
я могу это сказать.

В перерыве абрамов разминулся со мной в кори‑
доре. Остановился, посмотрел вслед. Думаю, потом 
наводил справки, как я попал на семинар.

Он мог бы, наверное, рассказать кое‑что еще 
об  одной акции: странным образом исчезли из  ма‑
шины возле суда приготовленные для  адвокатов 
цветы. Больше ничего не взяли. Этой акции была 
даже посвящена тогда шутейная песня «цветы для ад‑
вокатов», исполнявшаяся под гитару:

Вокруг суда стоит народ,
Там судят ренегатов,
а контра подлая несет
цветы для адвокатов…

и т. д.
Позже полковник вышел в  генералы, стал на‑

чальником упомянутого выше Главка по  борьбе 
с  инакомыслием. а  еще позже изготовитель улик 
оказался замом Генерального прокурора СССр, над‑
зирал за законностью в стране.

но вернемся к финиширующему процессу. Для Бо‑
риса золотухина его речь в защиту Гинзбурга имела 
драматические последствия. Тотчас после нее был объ‑
явлен краткий перерыв, и он стоял сильно побледнев‑
ший, потупив глаза. Я подошел и спросил, что с ним. 
Он удрученно сказал: «Меня в одном месте понесло. 
Я отступил от плана». Он оказался прав. Когда изло‑
жение его речи было опубликовано в одной из запад‑
ных газет (источник остался для  меня загадкой), 
его исключили из партии и из коллегии адвокатов.

наши попытки отстоять его успеха не имели. 
и он вернулся в адвокатуру и в партию лишь через 
двадцать лет…

Моя защитительная речь не повлекла неприят‑
ностей. Правда, когда я  после нее сидел, приходя 
в  себя в  перерыве, ко мне через пустой зал вдруг 
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стремительно прошагал «комендант процесса» (был 
и такой!) подполковник циркуненко и с ходу реши‑
тельно спросил:

— а как ваше имя‑отчество, товарищ адвокат?
— а вы что, уже ордер на арест оформляете? —  

изумился я. циркуненко радостно засмеялся
— еще нет. Просто там прослушивают, аннота‑

ции составляют по  речам защитников. Так просят 
инициалы.

— Где прослушивают? Для кого аннотации?
— Прослушивают у нас. а аннотации туда. —  Он 

поднял палец вверх.
а я‑то считал, что наши микрофоны всего лишь 

для внутреннего вещания! а оказалось —  для внеш‑
него…

В ходе процесса Галансков и Гинзбург держались 
мужественно и стойко. Они получили: первый —  7 
(и не вышел на волю, погиб в колонии от аппенди‑
цита) и  второй —  5 лет. Добровольский —  2 года. 
Вере лашковой дали тот самый год, который она 
уже отсидела в тюрьме.

на  следствии она частично признала себя ви‑
новной. Поэтому перед процессом мы согласовали 
с  ней заготовку: я  спрашиваю ее, сожалеет ли она 
о  содеянном, она должна ответить —  «да». и  я ис‑
пользую это в  защите. Я  задал ей в  процессе этот 
вопрос. и она, помолчав, тихо сказала:

— нет. не сожалею. —  Я недооценил ее.
Мы общались после ее освобождения. Я пытался 

помогать ей, когда «органы» выселяли ее из Москвы.
Она живет в Твери и работает шофером тяжелого 

грузовика —  характер помогает.

Генрих алтунян

за исключением редких периодов бунта «бес‑
смысленного и  беспощадного», россиянам всегда 
была свойственна удивительная покорность судьбе 
и владыкам. «народ безмолвствует», —  этими слова‑
ми не зря заканчивает поэт великую драму «Борис 
Годунов». У Пушкина вообще нет ничего случайного. 
Как не случайно вдруг врывается в солнечный строй 
его стихов презрительно‑угрюмый «Сеятель»:

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
но потерял я только время.
Благие мысли и труды…

Паситесь, мирные народы!
Вас не пробудит чести клич,
К чему стадам дары свободы?
их должно резать или стричь.

Безмолвие царило на российских просторах и все 
годы тоталитарного режима. Страх всегда был глав‑
ной причиной. но —  не единственной. В обществе 
напрочь отсутствовала гражданственность —  стрем‑
ление гласно выразить свою оценку степени спра‑
ведливости и полезности действий самоизбранных 
правителей. Гласно выражать можно было только 
лояльность и одобрение.

именно гражданственностью —  этим редчайшим 
для  россии свойством —  отличались диссиденты. 
Примечательно, что не озлобление, не желание хоть 
гневным словом поквитаться с советской властью за 
личные беды и унижения, принесенные ею, двигало 
диссидентами в их отчаянном протесте, а только боль 
за судьбу страны и ущемленное гражданское досто‑
инство. Это проявлялось и в том, что в большинстве 
своем они принадлежали к числу вполне благополуч‑
ных и не обделенных материальными благами людей.

Достаточно характерен в этом отношении и слу‑
чай Генриха Оганесовича алтуняна, которого мне 
довелось защищать в 1969 году.

Подполковник Советской армии, доцент и завлаб 
ракетной военной академии в Харькове, растущий 
способный специалист. Жизнь сулила ему прямую 
и ясную дорогу к генеральским высотам. Все было 
по‑доброму и у него дома: дружная семья, двое ма‑
лышей. С чего бы ему роптать?

но вот с какого‑то времени его начали занимать 
и  будоражить вопросы о  причинах тех или иных 
акций партии‑правительства, представлявшихся ему 
ошибочными, несправедливыми или просто вредны‑
ми для страны. размышления сменились вопросами 
к окружающим, а окружали его офицеры академии. 
его начали сторониться. Ответов не было, были со‑
веты —  помалкивать. Он пренебрег: как гражданин 
и коммунист он был ведь вправе знать, что и для чего 
делается от  его имени? Так он мотивировал свои 
вопросы, задавая их уже на партийных собраниях.

С  ним беседовали, разъясняя неуместность 
и пагубность его опасного любопытства. Вызывали 
на малые и большие ковры, долго и терпеливо пы‑
тались утихомирить, стараясь сохранить для армии 
талантливого профессионала. но ответов не давали, 
и потому он все более укреплялся в своих крамольных 
сомнениях, переходивших в убеждения. Был, наконец, 
исключен из  партии и  уволен с  военной службы.

ладно, пошел инженером в некий гражданский 
трест. Жить стало хуже, но продолжал и там. завязал 
переписку с известным бунтарем, генералом Петром 
Григоренко, и  с другим Петром —  Якиром. Стал 
ездить к ним в Москву, участвовать в обсуждениях 
и осуждениях. Подписал «Обращение к Организации 
Объединенных наций» с резким протестом против со‑
ветских порядков и процессов над литераторами.
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После чего был арестован, —  чтоб не мелькал. 
Когда я к концу следствия приехал в Харьков читать 
его дело (тогда адвокаты допускались лишь с  этой 
стадии), следователи КГБ жаловались мне, что ал‑
тунян пытался дискутировать и  с  ними, склоняя 
в свою веру, но они устояли.

Обвинение его выглядело убого. Кроме подписи 
под  «Обращением к  ООн», ему вменялись «клевет‑
нические высказывания» о Сталине, о разбойничьем 
характере ввода войск в  Чехословакию и  о судах 
над  диссидентами. Один из  пунктов обвинения 
гласил, что алтунян распространил (давал читать) 
стенограмму публичной лекции академика аган‑
бегяна о  состоянии (плачевном) экономики СССр, 
прочитанной в одном из академических институтов. 
найдя при обыске у  алтуняна текст лекций, следо‑
ватель не поленился съездить в Москву и допросить 
академика по этому поводу. аганбегян подтвердил 
как факт чтения им такой именно лекции, так 
и  подлинность сообщенных в  ней мрачных сведе‑
ний о нашем хозяйстве. В состоянии задумчивости 
вернувшись в Харьков, следователь все‑таки вставил 
этот абсурдный пункт в обвинение. не пропадать же  
добру!

Следствие сочло нужным отразить в  деле обще‑
ственное мнение о  действиях алтуняна. Для  этого 
в тресте, где он работал последнее время, было прове‑
дено собрание коллектива для обсуждения информа‑
ции следователя и для последующих гневных прений. 
По  оплошности к  делу был приобщен не протокол 
этого собрания, а стенограмма. Она отражала, как ни 
странно, немало добрых слов об алтуняне, а также 
пару совсем уж ненужных для  дела выступлений. 
Один слесарь, например, заявил:

— У нас в стране за каждым смотрит надлежащий 
орган. Поэтому за браконьером смотрит рыбнадзор, 
за хулиганом —  милиция, за антисоветчиком —  КГБ. 
Так? а мы при чем? Что нам тут обсуждать? не наше 
это дело…

Другой рабочий сказал:
— Меня всегда интересует только одно: какие 

цены на рынке. цены высокие. на зарплату не про‑
живешь. Это безобразие. а  остальное, в  том числе 
и эти вот алтуняновские дела, мне —  до фени…

запись этого не очень гневного собрания все же 
к делу приобщили.

небольшого роста, худой и  пылкий алтунян 
на свидании сказал мне, что ему твердо был обещан 
условный приговор, если он признает свою вину 
и заявит о раскаянии.

— В чем мне раскаиваться?! —  горячо восклицал 
алтунян. —  В том, что я правду говорю?! не дождутся, 
не будет этого!

на том мы и расстались.

Через некоторое время я выехал в Харьков на про‑
цесс. Меня сопровождала группа поддержки, в  ко‑
торую входили П. Якир и Ю. Ким с женой ириной. 
Судя по всему, нам была оказана честь: в соседнем 
купе ехал почетный эскорт, поочередно дежуривший 
у окна в проходе. на перроне в Харькове нас тоже 
встречали. Фирма не считалась с затратами…

Обычной для  этих дел помпой был обставлен 
и сам процесс: привычный уже двойной кордон оцеп‑
ления областного суда, продуманный способ запол‑
нения зала, ненавязчивое сопровождение на улицах.

Судебное заседание длилось всего один день. 
Ярких впечатлений оно не оставило. алтунян смело 
излагал свои взгляды и ссылался на конституционное 
право излагать их. его не прерывали. Помню, что 
несколько свидетелей отмечали искреннюю веру 
алтуняна в  правильность его политических выска‑
зываний и лишь осуждали его смелость.

на  фоне весьма мирного течения процесса яв‑
ным диссонансом прозвучала неожиданно злобная, 
ожесточенная речь государственного обвинителя, 
заместителя прокурора области Т. алтунян был атте‑
стован им как особо опасный преступник, агент им‑
периализма, поднявший свою грязную лапу на что‑то 
там такое и т. д.

После моей защитительной речи и  последнего 
слова подсудимого, когда суд удалился в совещатель‑
ную комнату, прокурор обратился ко мне и попросил 
сесть рядом с ним. Я удивился, но сел.

— Я хочу вам сказать, —  тихо молвил он, —  да вы, 
наверное, и  сами догадываетесь, —  что речь свою 
писал не я. Мне ее в надлежащем месте набросали. 
Я лишь озвучил. Что касается лично меня, то мне ваш 
подзащитный глубоко симпатичен. Какой чистый, 
искренний, порядочный человек. Таких бы побольше.

несколько опешив, я внимал этой тираде. Смесь 
негодования и  жалости я  испытывал к  этому чело‑
веку, откровенно признающемуся в  своей рабской 
беспринципности. Однако и  возникшая у  него по‑
требность оправдаться, и то, что он доверился в этом 
совершенно незнакомому коллеге, —  тоже ведь были 
признаками смены времен.

алтуняну дали три года колонии. Выезд мой в Киев 
на кассационное рассмотрение дела ничего не изменил.

Отсидев и  выйдя на  волю, алтунян продолжал 
вещать истину и  активно разоблачать партию‑пра‑
вительство. его снова взяли. на  сей раз выехать 
я не мог: болел.

Когда рухнул СССр, известный правозащитник 
алтунян в незалежной Украине был избран депута‑
том Верховной рады и занимал в Харькове важные 
посты. Он был и остался несгибаемым (чуть не ска‑
зал —  большевиком…).

Продолжение следует...


