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СОВЕТ АДВОКАТОВ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Бронз И. Л. 

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ АДВОКАТОВ: 
ВПЕРЕД ЗА ЗНАНИЯМИ, КОЛЛЕГИ, 

А НЕ ТОЛЬКО ЗА СЕРТИФИКАТАМИ!

2016 год – это начало нового учеб-
ного цикла, в течение которого адво-
катам необходимо получить за период 
2016-2018 годов 30 баллов (не менее 
10 баллов за каждый год), что уста-
новлено решением Совета адвокатов 
Украины от 16.02.2013 г. №85, с по-
следующими изменениями, внесен-
ными решениями Совета адвокатов 
Украины от 27.09.2013 г. №219 и от 
26.02.2016 г. № 67.

Следует отметить, что некоторые 
адвокаты вовсе не так озабочены по-
лучением необходимых знаний для 
повышения своей квалификации, как 
необходимостью «заработать» нуж-
ное число баллов для предоставления 

отчетности о повышении своего профессионального уровня.
Ажиотаж вокруг проводимых Советом адвокатов Одесской области конферен-

ций и семинаров в последнее время оказался настолько высоким, что не все адвока-
ты были в состоянии дозвониться до канцелярии Совета и записаться на очередное 
мероприятие.

Некоторые наши коллеги, не успевшие своевременно это сделать, выражают 
свое недовольство весьма активно, как например, один из таких адвокатов с порога 
канцелярии Совета заявивший: «Я зараз буду з вами лаятися з приводу того, що не 
мав можливості потрапити на семінар!».

Недовольный коллега не смог попасть на семинар, проходивший в Хозяйствен-
ном суде (его проводили судьи Хозяйственного суда по вопросам корпоративного 
права), только потому, что само помещение было рассчитано всего лишь на 120 
человек. 

 Вопросами корпоративного права, как нам известно, занимается ограниченное 
число адвокатов, однако, на сей раз желающих присутствовать на семинаре было 
достаточно много, что создало определенные трудности, как для членов Совета, 
которые помогают судьям в организации мероприятия, так и для самих судей, ко-
торые выслушали претензии по поводу отсутствия достаточного количества мест 
в зале.

Для того, чтобы избежать обязательного посещения всех семинаров, которые 
мы проводим как самостоятельно, так и с другими структурами (судами, юриди-
ческой Академией), адвокаты должны определить: необходимо ли им посещение 
того или другого семинара для получения определенных знаний или же их заин-
тересованность исключительно в получении сертификата, чтобы потом в отчете 
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изобразить наличие необходимого количества баллов?!
Четкого понимание адвокатами цели посещения семинаров с ограниченным ко-

личеством мест, а так же отсутствие у Совета адвокатов, к большому нашему сожа-
лению, возможности допускать к участию в семинарах всех желающих, уменьшит 
ажиотаж и поможет избежать в конфликтов в дальнейшем.

 К сожалению, концертно-выставочный комплекс Одесского морского вокзала 
на сегодняшний день находится в стадии ремонта, в связи с чем проведение семи-
наров без заранее оговоренного количества слушателей, сами понимаете, в настоя-
щее время не представляется возможным.

Имеющиеся помещения, в которых могут расположиться до 300 адвокатов, при 
явке на семинар значительно большего их количества, будет создавать определен-
ные проблемы и неизбежно приводить к конфликтам. Вот почему мы вынуждены 
проводить предварительную запись, на что не следует так обижаться, а попросту 
принимать с пониманием такой подход к организации семинаров. 

Кроме того, количество ежегодно проводимых мероприятий по повышению 
профессионального уровня позволяет адвокатам получить без особого напряжения 
необходимый объем баллов для последующего отчета. 

При этом адвокатам также рекомендуется использовать возможности публика-
ций различного рода статей в Вестнике НААУ, Вестнике Одесской адвокатуры, в 
журнале «Адвокат» и других изданиях, а также активнее практиковать выступления 
по телевидению и на радио, в Интернет-изданиях, для дальнейшего включения про-
деланной работы в общий объем данных для отчета о повышении квалификации.

Прошедший отчетный период показал, что большинство адвокатов приняли 
участие в проводимых семинарах и успешно справились с вопросами приобрете-
ния необходимого количества сертификатов для включения их в отчет.

Наступающий трехгодичный образовательный цикл при посещении адвока-
тами проводимых плановых мероприятий, при активном их участии в написании 
статей в журналы (об адвокатской практике, о проблемных вопросах адвокатской 
деятельности…), поможет каждому повысить свой профессиональный уровень. И 
тем более не сложно будет потом составить блестящий отчет! 

*Примечание: более подробно деятельность, которая 
 принимается как повышение квалификации адвокатов,
 опубликована в решении Совета адвокатов Украины
 от 26 февраля 2016 г. № 67 (дополнение №1)

Иосиф Бронз,
Председатель Совета адвокатов Одесской области
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

С 30-летием!
Постникова  Михаила Артемовича  
Торган Лилию Николаевну
Деминскую Камиллу Витальевну
Згоду Юлию Анатольевну
Бессараба Павла Анатольевича
Пономаренка Дениса  Васильевича

С 40-летием!
Вронского Сергея Валентиновича
Ильченко Наталью Станиславовну
Муконина Александра Викторовича
Дубовку Сергея Анатольевича
Блажиеву Елену Александровну
Кивалову Татьяну Сергеевну
Соколянского Дмитрия Викторовича
Черного Алексея Витальевича
Нещадина-Шевцова Роберта Александровича
Дигуляр Василия Васильевича
Перебендюка Константина Александровича
Тимченко Оксану Ивановну
Терзи Татьяну Александровну

С 50-летием!
Медведева Анатолия Леонидовича
Лаврову Карину Михайловну
Ганчук Ирину Николаевну
Глазунову Ирину Валерьевну
Куницкую Марину Вячеславовну

С 60-летием!
Анастасова Владимира Викторовича
Сиротенка Валерия Владимировича
Чебаненка Андрея Николаевича
Гальченко Любовь Михайловну
Эльчибекян Игоря Мелконовича
Домбровского Станислава Ивановича
Калашникова Александра Васильевича
Немченка Николая Васильевича
Реваку Виктора Николаевича
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Андрею Николаевичу Чебаненку – 60!
 
Совет адвокатов Одесской области, Квалифи-

кационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры 
Одесской области и Президиум Одесской областной 
коллегии адвокатов поздравляют адвоката Чебанен-
ка Андрея Николаевича с юбилеем.

Юбиляр 23 ноября 1993 года получил свидетель-
ство о праве на занятие адвокатской деятельностью, 
а в 1997 году вступил в Одесскую областную колле-
гию адвокатов.

Нашего опытного коллегу отличают добросо-
вестное отношение к выполнению профессиональ-
ных обязанностей, тщательная подготовка к выпол-
нению поручений граждан и организаций, умелое 
использование судебной практики Украины и Евро-
пейского суда по правам человека, постоянное повы-
шение своего профессионального уровня, участие 

во всех семинарах и конференциях Одесской области.
Длительное время Андрей Николаевич является членом дисциплинарной па-

латы Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Одесской области. 
К выполнению обязанностей члена дисциплинарной палаты юбиляр относится ис-
ключительно добросовестно и выполняет значительный объем работы по подготов-
ке к рассмотрению жалоб, заявлений, представлений и других документов.

Андрей Николаевич принимает активное участие в общественной жизни ад-
вокатуры Одесской области, публикуя статьи по вопросам адвокатской деятельно-
сти в Вестнике Национальной ассоциации адвокатов Украины, Вестнике адвокатов 
Одесской области и других изданиях, постоянно повышает свой профессиональ-
ный уровень, участвуя во всех семинарах и конференциях Одесской области.

В этот торжественный день желаем Андрею Николаевичу крепкого здоровья, 
успехов в адвокатской деятельности, личного счастья и всегда хорошего настрое-
ния.

По поручению коллег 
Председатель Совета адвокатов Одесской области,

Председатель Президиума ОА
«Одесская областная коллегия адвокатов» Бронз И.Л.

Председатель квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры
 Одесской области Рудницкая Н.А.

Чебаненко А. Н.
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Станислав Иванович, с юбилеем Вас!

 Станислав Иванович Домбровский свой путь в адвокатуре начал в 1986 году, 
имея уже до этого опыт работы преподавателя права после окончания юридическо-
го факультета Одесского государственного университета.

С начала работы в качестве адвоката, Станислав Иванович проявил себя как 
добросовестный и ответственный специалист, постоянно повышающий свой про-
фессиональный уровень.

 В коллегии адвокатов с 1972 года действует школа молодого адвоката, в кото-
рой наши коллеги в течение года повышают свои профессиональные знания, одна-
ко Станислав Иванович эту школу адвокатов посещал на протяжении длительного 
времени, получая все новые знания от опытных преподавателей-адвокатов, прово-
дивших занятия в этой школе.

 Следует также отметить и активное участие С.И. Домбровского в проведении 
различного рода конференций и семинаров, на которых он постоянно выступал с 
различного рода предложениями по проблемам адвокатской деятельности.

Отмечая профессионализм и ответственное отношение адвоката Домбровского 
к поручениям граждан, искренне желаем Станиславу Ивановичу в день его славно-
го 60-летия крепкого здоровья и успехов в адвокатской деятельности.

По поручению коллег 
Председатель Совета адвокатов Одесской области,

Председатель Президиума ОА
«Одесская областная коллегия адвокатов» Бронз И.Л.

Председатель квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры 
Одесской области Рудницкая Н.А.

Дорогие друзья!

Если Вы горите желанием поздравить кого-либо из коллег с юбилеем, удач-
ной практикой, блестящей защитой, с интересной публикацией или другим 
приятным событием в его жизни, а также, если хотите вспомнить добрым 
словом того, кого рядом с нами уже нет,– просьба заранее обращаться в редак-
цию журнала, чтобы все вовремя прочитали об этом.
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Перелік осіб,
які отримали свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю у I кварталі 2016 року

1. Григор`єв Віктор Вікторович 
2. Досковська Вікторія Геннадіївна
3. Клименко Станіслав Юрійович 
4. Музиченко Олена Анатоліївна
5. Нєганова Юлія Євгеніївна
6. Підгородинська Анастасія Вікторівна
7. Серек-Басан Юрій Валерійович 
8. Торгованов Олег Володимирович 
9. Форостенко Олександр Олександрович 
10. Чос Маргарита Вячеславівна
11. Чумаченко Денис Олександрович 
12. Стадник Олександр Іванович 
13. Бучко Олег Сергійович 
14. Волошина Владлена Костянтинівна
15. Деріволкова Крістіна Сергіївна
16. Лисун Сергій Петрович 
17. Настас Ганна Андріївна
18. Станкевич Світлана Зіновіївна
19. Танасогло Олександр Михайлович 
20. Штирбулов Євген Степанович 
21. Булах Ірина Георгіївна
22. Вершиніна-Запісна Карина Віталіївна
23. Гайса Андрій Михайлович
24. Григоренко Юрій Сергійович
25. Ковальчук Ірина Юріївна
26. Козачок Олена Валентинівна
27. Ліхунжан Наталія Борисівна
28. Племениченко Геннадій Вячеславович 
29. Саєвський Максим Олегович
30. Строкова Антоніна Григорівна
31.Федоренко Юрій Миколайович 
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ЕКСПЕРТНЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ 
«ПРО АДВОКАТУРУ ТА АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ»

25 березня 2016 року в Києві відбулося публічне експертне обговорення про-
екту змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

Захід було організовано і проведено Національною асоціацією адвокатів України 
за участю представників Адміністрації Президента України, членів Робочої групи 
з законодавства про адвокатуру та безоплатну правову допомогу при Раді з питань 
судової реформи, керівників та представників усіх регіональних та вищих органів 
адвокатського самоврядування. В обговоренні законопроекту взяли участь Голова 
Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Ізовітова Л.П., 
заступник голови Адміністрації Президента та координатор Ради питань судової 
реформи Філатов О.В., Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Дроз-
дов О.М., члени Вищої ради юстиції Гречківський П.М. та Лесько А.О, член Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України Луцюк П.С., голови комітетів НААУ, голо-
ви рад адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, інші 
члени органів адвокатського самоврядування.

У вступному слові Голови НААУ йшлося про те, що «ми маємо розрахову-
вати на розуміння адвокатів, коли проходить наш профільний закон, який дійсно 
потребує змін на користь адвокатури та суспільства. Коли дискутують, чи потрібно 
виключне право адвоката в суді, ми повинні виходити перш за все не з професії, а з 
захисту прав людей. Професійність у захисті повинна бути основоположною».

Головною ціллю реформи адвокатури, йшлося у виступах посадовців, є створен-
ня єдиної самоврядної правничої професії та підвищення якості правосуддя в цілому, 
через запровадження єдиних професійних та етичних стандартів, єдиних стандартів 
відповідальності, через ефективне забезпечення права та гарантій адвоката.

Експертне обговорення відбувалося у трьох сесіях, як от: 1) Професійні права 
адвоката. Гарантії адвокатської діяльності; 2) Адвокатське самоврядування; 3) До-
ступ до професії. Дисциплінарна відповідальність адвоката. 

Фахівці говорили про необхідність збереження позитивних, виправданих практи-
кою особливостей організації та діяльності адвокатури, завдячуючи яким інститутом 
адвокатури забезпечується захист прав і законних інтересів фізичних та юридич-
них осіб. Більшість учасників експертного обговорення визнали обґрунтованим і 
доцільним розширення переліку видів та гарантій адвокатської діяльності, закріплення 
виключного права адвокатів на здійснення судового представництва, що на практиці 
дозволить покращити якість надання правової допомоги, підвищити ефективність за-
хисту прав і законних інтересів осіб, які звертаються за правовою допомогою, а також 
сприятиме реалізації завдань усіх видів судочинства. 

Під час обговорення були підтримані пропозиції наділення адвоката професійними 
правами мати ідентифікований доступ до всіх державних реєстрів, у тому числі до 
ЄРДР та автоматизованої системи документообігу суду; безперешкодний доступ до 
приміщень судів, прокуратури, поліції, в яких перебуває його клієнт; участі у будь-
яких слідчих або процесуальних діях, до яких залучений клієнт адвоката, а також 
правом не розкривати адвокатську таємницю, навіть якщо на те є дозвіл клієнта.

Найбільш дискусійними стали питання щодо адвокатського самоврядування. 
Адвокати виступили із критичними зауваженнями стосовно змін до системи ад-
вокатського самоврядування, які, на їх думку, несуть ризики руйнування діючої 
ефективної системи.
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Представники органів адвокатського самоврядування Одеської області взяли 
активну участь в обговоренні проблемних аспектів запропонованих змін. 

Член Ради адвокатів Одеської області Джабурія Е.А. висловила пропозиції щодо 
вдосконалення порядку фінансування діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних 
комісій, звернула увагу на існуючи проблеми у фінансуванні цих комісій, запро-
поновувала змінити порядок розподілу коштів між органами адвокатського само-
врядування (ст.58 проекту Закону). Адвокат також обґрунтувала недоцільність 
запровадження посади «казначей», який за ст.58 законопроекту є розпорядником 
банківського рахунку Національної асоціації адвокатів України та відповідальною 
особою за розподіл коштів між Радою адвокатів України, Вищою кваліфікаційно-
дисциплінарною комісією адвокатури, Вищою ревізійною комісією адвокатури 
відповідно до затвердженого з’їздом адвокатів України бюджету. 

Секретар дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адво-
катури Одеської області Бакаянова Н.М. виступила з доповіддю про необхідність 
децентралізації в адвокатському самоврядуванні, а саме: передачу повноважень від 
загальнонаціональних органів адвокатського самоврядування до регіональних. Крім 
усього іншого, було запропоновано передбачити можливість участі у конференціях 
адвокатів регіону всіх профільних спеціалістів, адреса робочого місця яких знахо-
диться у відповідному регіоні та відомості про яких включено до Єдиного реєстру 
адвокатів України; при цьому закріпити в Законі обов’язок адвоката повідомити 
відповідну раду регіону про свою участь в конференції адвокатів регіону не пізніше, 
ніж за 15 днів до дати проведення конференції.

Вона також у своєму виступі звернула увагу на прогалини у чинному Законі, 
яким не визначено повноважень Голови КДК, у зв’язку з чим існує необхідність до-
повнення Закону ст.50 «Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури». 

Було винесено на обговорення й те, що принцип виборності в адвокатському 
самоврядуванні, встановлений ч.1 ст.43 Закону, обумовлює здійснення повноважень 
органів адвокатського самоврядування лише членами цих органів, які були обрані 
адвокатською спільнотою у встановленому законом порядку. Закон не передбачає 
здійснення самоврядних функцій особами, які призначаються радою адвокатів 
регіону або будь-яким іншим органом адвокатського самоврядування. Таким чи-
ном, члени комітетів та комісій, які діють при радах адвокатів регіонів, мають оби-
ратися на конференціях адвокатів регіонів.

При обговоренні законопроекту учасники заходу наполягали на відмові від 
скасування стажування, наданні Раді адвокатів права на встановлення строків ста-
жування, спрощеному доступі до професії для правників, які мають більше п’яти 
років стажу, забороні доступу до адвокатської професії для люстрованих слідчих, 
прокурорів та суддів тощо. 

У заключному слові Голова НААУ, РАУ Ізовітова Л.П. наголосила на тому, що 
адвокати готові долучитися до реформування адвокатури шляхом у тому числі й 
адаптації європейських стандартів та змін до законодавства, та запропонувала роз-
ширити склад робочої групи, включивши до неї відомих адвокатів. 

Підсумковим документом дискусії адвокатів з приводу змін до профільного За-
кону стала Резолюція, в якій було викладено всі зауваження адвокатського корпусу і 
яка була скерована до робочої групи з реформування законодавства про адвокатуру 
та безоплатну правову допомогу при Раді з питань судової реформи.
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ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 11-ГО СТИПЕНДИАЛЬНОГО КОНКУРСА 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ «АНК»

18 марта 2016 года в Одесском Доме ученых состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей 11-го стипендиального конкурса именных стипен-
дий и стажировок Юридической фирмы «АНК». 

Почетным гостем мероприятия стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Фе-
деративной Республики Германии в Украине д-р Кристоф Вайль. В Торжественной 
церемонии приняли участие ректор Одесского национального университета им. 
Мечникова проф. Коваль И.Н., проректор по международным связям НУ «Одесская 
юридическая академия» проф. Туляков В.А., старший преподаватель кафедры мор-
ского права НУ «Одесская морская академия» Вишневский В.Л., старший препода-
ватель кафедры гражданского и трудового права Одесского национального морско-
го университета Данилова И.А., председатель Квалификационно-дисциплинарной 
комиссии адвокатуры в Одесской области, Вице-президент Союза адвокатов Украи-
ны Бронз И.Л. и управляющий партнер ЮФ «АНК», Почетный консул ФРГ на Юге 
Украины Александр Кифак. 

В своем приветственном слове Посол Германии в Украине д-р Вайль отметил 
очевидную пользу стипендиальных конкурсов, которые дают возможность студен-
там реализовать себя в юридической профессии. 

Согласно Решению стипендиальной комиссии от 22 февраля 2016 года, побе-
дителем 11-го стипендиального конкурса стала студентка Одесского национально-
го университета им. Мечникова Наталья Булат. Второе место заняла студентка НУ 
«Одесская морская академия» Наталия Хамалич. Третье место выборол студент НУ 
«Одесская юридическая академия» Юрий Швец. Специальный приз стипендиаль-
ной комиссии в виде стажировки в юридической фирме «АНК» вручили студентке 
ОНУ им. Мечникова Елене Коч. 

Призеры стипендиального конкурса получили именные стипендии ЮФ «АНК» 
в размере 1500 гривен (1-е место), 1200 гривен (2-е место) и 1000 гривен (3-е ме-
сто), которые будут выплачиваться студентам в течение шести месяцев, и право 
пройти стажировку в ЮФ «АНК» во время летних каникул. 

Кроме того, каждому призеру вручили Юридический справочник «Shipping & 
International Trade Law», соавтором которого выступили юристы ЮФ «АНК», а так-
же именные сертификаты и памятные календари.
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ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – ЛЕГКО В ЗАЩИТЕ!

Около 500 адвокатов, в том числе и из сельских 
районов нашей области, приняли участие в семинаре, 
посвященном практике Европейского Суда по правам 
человека в области производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, уголовного и граждан-
ского судопроизводства, т.е. в тех сферах, где трудится 
подавляющее большинство наших коллег.

Мероприятие было организовано Советом адвока-
тов Одесской области при участии судей Верховного 
Суда Украины Б.Н. Пошвы, В.И. Гуменюка, а также су-
дьи Апелляционного суда Одесской области в отставке 
А.Ф. Фадеенко. 

Судья Верховного Суда Украины Б.Н. Пошва свой 
доклад посвятил практике Европейского Суда по правам 
человека в области производства по делам об админи-

стративных правонарушениях и уголовного судопроизводства.
Анализируя решение Суда по такому делу, как «Гурепка против Украины» (2005 

год), докладчик довольно подробно остановился на установленных Судом наруше-
ниях ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод и ст. 2 Про-
токола № 7 к ней, выраженных, в частности, в том, что у заявителя, подвергнутого 
административному аресту сроком на 10 суток за неуважение к суду, отсутствовали 
эффективные средства правовой защиты на национальном уровне. А оно было вы-
ражено в следующем.

В действовавшей в период до 2005 года редакции Кодекса об административ-
ных правонарушениях Украины вообще не было предусмотрено механизма апел-
ляционного обжалования постановления судьи районного (городского) суда о при-
менении административного ареста.

Пересмотр такого постановления в порядке судебного надзора председателем 
соответствующего апелляционного суда, а также председателем Верховного Суда 
Украины либо его заместителями производился уже после того, как заявитель фак-
тически отбыл эту меру взыскания.

Что же касается дела «Швыдка против Украины» (2011 год), то у заявительни-
цы, подвергнутой административному аресту сроком на 10 суток постановлением 
судьи Шевченковского районного суда г. Киева по ст. 173 КОАП Украины за то, что 
она отрезала часть мемориальной ленточки на венке от экс-Президента Украины 
при возложении венков к памятнику Т.Г. Шевченка в Киеве, отсутствие эффектив-
ных средств правовой защиты на национальном уровне состояло в том, что при 
своевременно поданной ее адвокатом апелляционной жалобе на это постановление, 
апелляционная жалоба была рассмотрена уже после того, как заявительница факти-
чески отбыла эту меру взыскания.

Анализируя вместе с докладчиком оба дела при всей их схожести и различиях, 
можно придти к выводу о том, что отсутствие эффективных средств правовой за-
щиты на национальном уровне по делам об административных правонарушениях 
вызвано отсутствием в КОАП Украины процедуры безотлагательного рассмотре-
ния судом апелляционной инстанции апелляционных жалоб на постановления су-

Чебаненко А. Н.
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дей первой инстанции по делам об административных правонарушениях, где при-
меняется такая мера административного взыскания, как административный арест, 
который по своей тяжести применения в практике Суда рассматривается в качестве 
меры наказания не за административное, а за уголовное правонарушение.

Отсутствие такой процедуры и порождает системные нарушения требований 
ст. 5 Конвенции, т.е. права каждого лица на свободу и личную неприкосновенность 
в этой сфере со стороны судебной власти Украины.

Говоря об эффективных средствах правовой защиты на национальном уровне, 
следует отметить, что, судя по характеру задаваемых докладчику вопросов и вы-
ступлений участников семинара, далеко не все из наших коллег усвоили три сово-
купных критерия этого понятия в практике Суда, состоящие в следующем.

Средство правовой защиты считается эффективным, если оно может предот-
вратить нарушение, прекратить его существование и обеспечить лицу справедли-
вую сатисфакцию за причиненный вред. 

Перейдя к изложению практики Суда в сфере уголовного судопроизводства и 
анализируя такие дела, как «Елоев против Украины», «Харченко против Украины», 
«Чанев против Украины», докладчик обратил внимание участников семинара на 
то, что одним из проблемных вопросов как прежде действующего УПК 1960 года, 
так и ныне действующего УПК, является отсутствие четкого процессуального ме-
ханизма, позволяющего исключить незаконное содержание лица под стражей, т.е. 
без какого-либо судебного решения на этапе передачи уголовного дела, а в настоя-
щее время обвинительного акта от органов досудебного расследования, прокурора 
в суд.

Отсутствие такого механизма порождает системные нарушения требований ст. 
5 Конвенции, т.е. права каждого лица на свободу и личную неприкосновенность 
как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны судебной власти 
Украины.

В связи с этим следует заметить, что подобная проблема длительное время су-
ществовала и в уголовном процессуальном законодательстве иных стран – участ-
ников Конвенции, таких, как Румыния (решение Суда по делу «Панти против Ру-
мынии»), Польша (решение Суда по делам «Кудла против Польши», «Барановски 
против Польши») и других до тех пор, пока на законодательном уровне она не была 
устранена.

Вторым докладчиком семинара был судья Верховного Суда Украины В.И. Гу-
менюк. Он говорил о судебной практики по делам о наследовании и о наследствен-
ном договоре.

В ходе освещения этой темы докладчик остановился на решении Суда по делу 
«Кривицкий и Кривицкая против Украины».

В этом деле Суд установил нарушения ст. 6 Конвенции и ст. 1 Протокола № 1 
к ней, состоящие в том, что выселение заявительницы вместе с малолетним ребен-
ком из однокомнатной квартиры в Киеве без предоставления другого жилья из-за 
признания завещания на эту квартиру недействительным вследствие душевной бо-
лезни наследодателя, не отдававшего себе отчет в своих действиях и не имевшего 
возможности руководить ими с последующим обращением этой квартиры в доход 
государства, является явным дисбалансом между целью законодателя по защите 
права собственности, средствами ее достижения и правом каждого на мирное вла-
дение своим имуществом.
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Первая половина работы семинара завершилась выступлением председателя 
Совета адвокатов Одесской области И.Л. Бронза, посвященным вопросам соблю-
дения адвокатами Правил адвокатской этики в сферах взаимоотношений между со-
бой, а также в сферах взаимоотношений адвокатов с клиентами, органами досудеб-
ного расследования, судом, органами адвокатского самоуправления с приведением 
конкретных практических ситуаций и оптимальных путей их разрешения.

Судья Апелляционного суда Одесской области в отставке А.Ф. Фадеенко до-
кладывала по вопросам применения Конвенции, Протоколов к ней, практики Суда 
украинскими судами в сфере гражданского судопроизводства.

Освещая эту довольно непростую тему, докладчик подробным образом остано-
вилась на проблеме юрисдикционных конфликтов между судами Украины разных 
юрисдикций.

Логическим последствием наличия этой проблемы явились такие дела, как 
«Мосендз против Украины», «Буланова и Купчик против Украины», в которых Суд 
неоднократно устанавливал нарушение требований ст. 6 Конвенции, т.е. права на 
справедливый и беспристрастный суд, определенный законом, который имел бы 
надлежащие полномочия на рассмотрение дел заявителей на национальном уровне 
в течение разумного срока.

Практика Суда позволяет при наличии пробелов в национальном законодатель-
стве эффективно осуществлять защиту и представительство законных прав и инте-
ресов каждого из наших клиентов не только на национальном уровне, но и в самом 
Суде также, как это было сделано нашим коллегой – адвокатом Злати Д.С. в ходе 
защиты интересов клиента Чанева, в результате чего Суд присудил этому клиенту с 
ответчика– государства Украина 4500 евро справедливой сатисфакции за незакон-
ное содержание под стражей без какого-либо судебного решения в следственном 
изоляторе г. Измаила Одесской области в период с 28 февраля по 15 апреля 2013 
года.

Анализируя практику Суда по делам, связанным с защитой профессиональных 
прав адвокатов, таким, как дело адвоката «Нимица против Германии», дело нашего, 
к сожалению, уже покойного, коллеги– донецкого адвоката «Сергея Салова против 
Украины» и другим, докладчик выступила с предложением разместить эти дела 
отдельным блоком на сайте Совета адвокатов Одесской области, которое участни-
ками семинара было воспринято с одобрением.

Подводя итоги работы семинара, можно сказать о том, как важно иметь возмож-
ность учиться на практике своих коллег, как важно вообще каждому из нас повы-
шать свой профессиональный уровень.

Андрей Чебаненко,
адвокат
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ГРАЖДАНСКОМУ И СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ 
СОВЕТА АДВОКАТОВ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

17 марта 2016 года в помещении конференц-зала Апелляционного суда Одес-
ской области по адресу ул. Гайдара 24-а в городе Одессе состоялось Совместное за-
седание Комитета по гражданскому и семейному праву Совета адвокатов Одесской 
области и Апелляционного суда Одесской области. 

Стоит отметить, что это уже четвертое мероприятие по повышению квалифика-
ции адвокатов, которое проводится в рамках работы Комитета по гражданскому и 
семейному праву Совета адвокатов Одесской области. 

Количество участников по сравнению с первым заседанием значительно воз-
росло, что на наш взгляд является положительной практикой. 

Участие в семинаре приняли адвокаты не только из г. Одессы, но и из Одесской 
области.

Открыл заседание и поприветствовал всех участников заместитель предсе-
дателя Совета адвокатов Одесской области Костин А.Е. Он отметил, что целью 
мероприятия является профессиональная дискуссия на тему защиты права соб-
ственности. Андрей Евгеньевич сделал акцент на том, что вопросы защиты права 
собственности касаются огромного количества людей и являются крайне важными 
для всех собственников не зависимо от стоимости имущества, которое находится у 
них в собственности.

В рамках заседания состоялось также официальное оглашение решения Сти-
пендиальной комиссии и торжественное награждение победителей Второго кон-
курса на получение именных стипендий ЮФ «Юрлайн».
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Директор ЮФ «Юрлайн», адвокат Панова С.И. поприветствовала присутству-
ющих в зале судей, адвокатов, а также победителей конкурса. Она отметила, что 
такие мероприятия дают возможность будущим юристам, почувствовать себя ча-
стью профессионального сообщества адвокатов, получить практический опыт и 
применить полученные в университете теоретические знания, пробовать свои силы 
разных сферах юридической практики и определить для себя то, чем они хотят за-
ниматься в будущем.

Панова С.И. поздравила победителей конкурса и вручила им именные дипло-
мы ЮФ «Юрлайн». Согласно решения Стипендиальной комиссии победителями 
Конкурса стали студент 5 курса Национального университета «Одесская юридиче-
ская академия» Присяжнюк Владимир (первое место), студентка 5 курса Одесско-
го национального университета имени И.И. Мечникова Коч Елена (второе место), 
студентка 4 курса Национального университета «Одесская юридическая академия» 
Брежнева Юлия (третье место). Победители конкурса получат именные стипендии 
в размере 10 000 грн. – первое место, 8 000 грн. – второе место и 6 000 грн. – третье 
место, а также право прохождения стажировки в ЮФ «Юрлайн».

Поощрительный приз в виде книги «Гражданский кодекс Восточной Галиции 
1797г.». выпущенной под редакцией руководителя Центра исследования права им. 
Савиньи Кутателадзе О.Д и доцента кафедры гражданского права Национально-
го университета «Одесская юридическая академия», управляющего партнера ЮФ 
«Юрлайн» Зубаря В.М. и права прохождения стажировки в ЮФ «Юрлайн» полу-
чил студент 5 курса Национального университета «Одесская юридическая акаде-
мия» Костюченко Станислав.

После торжественного поздравления победителей заседание продолжили Се-
кретарь Судебной палаты по рассмотрению гражданский дел Апелляционного суда 
Одесской области Дришлюк А.И. и судья Апелляционного суда Одесской области 
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Процик М.В., которые выступили с докладами в рамках темы заседания, посвящен-
ной судебной практике по защите права собственности. 

Судья Процик М.В. очертила наиболее важные особенности вещных исков о 
защите права собственности. В частности, по вопросу истребования имущества у 
добросовестного приобретателя, она отметила, что если вещь выбыла из владения 
собственника по решению суда, то считается, что она выбыла помимо его воли и 
может быть истребовано у владельца. 

Также, докладчик отметила, что важным условием для подачи виндикационно-
го иска является то, что имущество, которое истребует истец, должно находится во 
владении ответчика. Судья Процик М.В. привела пример, когда после изъятия иму-
щества правоохранительными органами собственник подал к ним виндикационный 
иск. Но в связи с тем, что на момент подачи иска правоохранительные органы не 
владели спорным имуществом, суд правомерно отказал в удовлетворении иска. 

Процик М.В. обратила внимание также на то, что если вещь была уничтожена, 
то защищается только имущественный интерес.

 Дришлюк А.И. отметил, что истец сам выбирает способ защиты, поэтому для 
эффективной защиты прав собственника важно понимать особенности и случаи 
применения отдельных способов защиты. В своем докладе он детально описал осо-
бенности применения норм статей 405, 406, 331 Гражданского кодекса Украины, в 
частности вопросы защиты права собственности, которые не связаны с лишением 
владения. 

Докладчик отметил, что малоэффективными являются способы защиты, свя-
занные с требованием обязать ответчика осуществить определенные действия.

Также Дришлюк А.И. очертил основные моменты, связанные с защитой права 
собственности при разделе общего имущества, а также защитой прав на объекты 
незавершенного строительства. 

Заседание Комитета завершилось оживленной дискуссией в рамках которой ад-
вокаты смогли обсудить проблемные вопросы из их практики.
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Заседание круглого стола по вопросам состояния и проблем 
правового регулирования ареста судов по морским требованиям 
в Украине, усовершенствования законодательства и возможных 

вариантов урегулирования выявленных проблем 
на законодательном уровне

04 февраля 2016 года в Николаеве был 
проведён II совместный куглый стол Колле-
гии юристов морского права Украины и Хо-
зяйственного суда Николаевской области с 
целью продолжения обсуждения состояния 
и проблем правового регулирования ареста 
судов по морским требованиям в Украине, 
усовершенствования законодательства и 
возможных вариантов урегулирования выяв-
ленных проблем на законодательном уровне.

Проведение ворого круглого стола яв-
ляется продолжением изучения практики 
Коллегии юристов морского права Украины 
в рамках изучения вопросов правового регу-
лирования ответственности за неправомер-
ный арест, которое проводится Международ-
ным морским комитетом (Comité Maritime 
International), а также дополнительным из-
учением вопросов, которые обсуждались 
на првом куглом столе, который проводился 

15 октября 2015 года на базе Национального 
Университета «Одесская национальная мор-

ская академия» в рамках проведения плана мероприятий Коллегии на 2015-2016 гг..
В работе ворого куглого стола приняли участие судьи Хозяйственного суда Ни-

колаевской области и общих судов города Николаева, представители Прокуратуры 
региона, представители юридических фирм и компаний, которые работают в сфере 
торгового мореплавания, а также студенты профильных вузов.

В ходе работы обсуждались следующие вопросы:
1. Подсудность и подведомственность ареста судов по морским требованиям 

хозяйственным и общим судам.
2. Порядок обращения и рассмотрения заявления об аресте судна по морским 

требованиям судебными органами в Украине.
3. Продолжительность ареста судна по морским требованиям и освобождение 

из-под ареста.
4. Ответственность за неправомерный арест судна.
5. Арест судов по морским требованиям на внутренних водных путях.
Во время заседания было проанализировано состояние и проблематика право-

вого регулирования ареста судов по морским требованиям в Украине, а также воз-
можные варианты урегулирования проблем на законодательном уровне. Особенное 
внимание участники мероприятия уделили обсуждению о порядке обращения с за-

Евгений Сукачёв
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явлением об аресте судна, вопросам длительности ареста судна по морским тре-
бованиям и освобождению от ареста, а также ответственности за неправомерный 
арест судна.

Проведение круглого стола по проблемным вопросам ареста судна стало следу-
ющим шагом для Коллегии юристов морского права Украины в проведении таких 
мероприятий и получение ценной информации для подготовки проекта.

С первых минут собрания началось интереснейшая дискуссия между участни-
ками, и почти три часа обсуждений пролетели незаметно для всех, а вопросы, ко-
торые обсуждались, решено дорабатывать и обсуждать в дальнейшем при совмест-
ном участии как судей, так и частных практиков Николаевского региона.

В завершение мероприятия председатель Хозяйственного суда Николаевской 
области Василяка К. указал, что проведение данного круглого стола стало очеред-
ным этапом Хозяйственного суда Николаевской области на пути повышения ква-
лификации судей и юристов Николаева, а также отметил, что коллектив суда будет 
и в дальнейшем принимать активное участие в мероприятиях Коллегии юристов 
морского права Украины.

Несомненно, результат второго круглого стола показал эффективность и це-
лесообразность проекта Коллегии юристов морского права Украины по изучению 
вопросов правового регулирования ответственности за неправомерный арест, ко-
торое проводится в рамках членства в Международном морском комитете (Comité 
Maritime International), и быть частью колоссального проекта по имплементации 
национального законодательства и норм международного права в сфере морского, 
экологического и транспортного права, а также защите прав украинских моряков.

В очередной раз организаторы мероприятия благодарны коллективу Хозяй-
ственного суда Николаевской области за помощь в проведении круглого стола, а 
также всем участникам за проявленный интерес и сотрудничество.

Евгений Сукачёв,
адвокат, член правления

Коллегии юристов морского права Украины
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АДВОКАТЫ КОМПАНИИ «ЮРЛАЙН» ПРИЗНАНЫ МЕЖДУНАРОДНЫМ 
РЕЙТИНГОМ LEGAL 500

13 апреля 2016 г. опубликован ежегодный международный рейтинг The Legal 
500 Europe, Middle East & Africa 2016.

По результатам рейтинга Юридическая фирма «Юрлайн», а также партнеры 
фирмы адвокат Зубарь Владимир Михайлович и адвокат Черкес Виталий Алек-
сандрович были отмечены и рекомендованы в отраслях «Корпоративное право» и 
«Разрешение споров» в Украине.

The Legal 500 – ведущее международное издание, которое ежегодно прово-
дит исследование юридического рынка более чем в 100 странах мира, начиная с 
1987 года. Рейтинг юридических фирм составляется по различным отраслям права: 
судебные споры, антимонопольное право, трудовое право, корпоративное право, 
банковское и финансовое право, морское и транспортное право, энергетика и при-
родные ресурсы, интеллектуальная собственность, недвижимость и налоги. Оцен-
ки и рекомендации справочника основываются на независимых исследованиях и 
анкетировании юридических фирм, а также опросе их клиентов и представителей 
конкурирующих фирм.

С полным рейтингом юридических фирм Украины, рекомендованных в дан-
ном году рейтингом Legal 500 можно ознакомиться по ссылке: http://www.legal500.
com/c/ukraine.

АДВОКАТУРА ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ПОМНИТ 
ВЕЛИКОГО ЦИВИЛИСТА

В честь 150-летия со дня рождения Е. В. Васьковского был проведен ряд на-
учно-практических мероприятий в Украине и зарубежом, в ходе которых адвокаты 
Одесской области приняли активное участие в обсуждении роли наследия этого 
великого ученого в сфере гражданского процесса и права, автора «Курса граждан-
ского процесса» и «Цивилистической методологии. Учение о толковании и приме-
нении гражданских законов».

В частности, 8 апреля 2016 года  в НУ «Одесская юридическая академия» со-
стоялась Международная научно-практическая конференция «Методологические 
основы усовершенствования гражданского процессуального права», посвященная 
великому цивилисту Е. В. Васьковскому. На конференции были затронуты многие 
вопросы, которые неоднократно поднимал в своих трудах Е. В. Васьковский, а так-
же рассмотрен вопрос применения идей ученого к актуальным проблемам права в 
Украине. С докладом выступил в том числе председатель Совета адвокатов Одес-
ской области Бронз Иосиф Львович, а также адвокат Зубарь Владимир Михайлович.  

Ранее, 22 января 2016 года, прошла конференция по случаю 150-летия со дня 
рождения Е. В. Васьковского в Варшавском университете. Данный научный симпо-
зиум собрал представителей научного сообщества разных стран, а именно предста-
вителей Варшавской, Вильнюсской, Московской, Казанской и Одесской правовых 
школ. Участники конференции вспомнили жизненный и научный путь Васьковско-
го Е. В., который начался в Новороссийском (Одесском) университете и закончился 
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в Варшаве, а также обсудили влияние идей Васьковского Е. В. на гражданский про-
цесс и адвокатуру. Одесская правовая школа была представлена адвокатом Зубарем 
Владимиром Михайловичем. 

Необходимо отметить, что в ходе проведенных конференций основным лейтмо-
тивом стал призыв, адресованный представителям адвокатуры, изучать научное на-
следие Васьковского Е.В., поскольку оно не может не оказать позитивное влияние 
на современный гражданский процесс и гражданское право, кроме всего прочего, 
будучи еще не до конца исследованным.

Адвокат Зубарь В. М. (слева) и модератор Prof. dr hab. Jan Błeszyński (справа) в ходе 
конференции по случаю 150-летия со дня рождения Е. В. Васьковского 

в Варшавском университете
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АДВОКАТСКАЯ ПРАКТИКА

НЕОБЫЧНОЕ… ОБЫЧНОЕ ДТП

18 мая 2013 года на подъезде к Одессе со стороны Николаева не поделили до-
рогу автомобили «ВАЗ» и «Хюндай». Казалось, обычное ДТП. Все бы ничего, но 
спустя час после прибытия на место сотрудников ГАИ и начала оформления мате-
риалов происшествия, проезжавший по этой дороге водитель автомобиля «Мит-
субиши» отвлекся от управления и совершил столкновение со стоящими посреди 
дороги автомобилями. При этом автомобиль «Хюндай» откинуло на его хозяина, 
который стоял рядом с ним, вследствие чего тот получил телесные повреждения 
средней тяжести.

В суде водитель автомобиля «Митсубиши» свою вину признал, был приговорен 
к штрафу. Гражданский иск потерпевшего был удовлетворен, но позже приговор 
в этой части был отменен, а иск был передан на рассмотрение в гражданском по-
рядке.

Представлял интересы водителя автомобиля «Митсубиши» я – адвокат Любчик 
Дмитрий Олегович, учредитель адвокатского объединения «Авто-юст».

В исковом заявлении потерпевший просил взыскать в его пользу понесенные 
им затраты исключительно с водителя автомобиля «Митсубиши». Они включали 
в себя затраты на медикаменты, на санитарно-курортное лечение, утерю товарной 
стоимости автомобиля, утраченный за период реабилитации доход предпринима-
тельской деятельности, а также на правовую помощь адвоката.

В своих возражениях на заявленные исковые требования адвокат обратил вни-
мание суда на то, что гражданско-правовая ответственность водителя «Митсуби-
ши» застрахована в СК «УОСК», которая уже выплатила потерпевшему 49 тысяч 
гривен возмещения на ремонт автомобиля, поэтому оплату и медицинских затрат, 
и утраченного дохода истца должна производить страховая компания. Возмещение 
утери товарной стоимости не может быть возложено на ответчика, поскольку эта 
утеря возникла после первого столкновения (автомобилей «ВАЗ» и «Хюндай»), а 
второй раз утеря товарной стоимости не рассчитывается, поскольку автомобиль 
уже побывал в ДТП.
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Кроме того, нельзя было согласиться с требованием истца о взыскании поне-
сенных им ранее затрат на правовую помощь по уголовному делу в рамках этого 
гражданского процесса, ведь большая часть действий, указанных в расчете гонора-
ра, относилась именно к ранее рассмотренному уголовному делу.

Поскольку фактически произошло два ДТП, а гражданско-правовая ответствен-
ность виновника первого столкновения была застрахована в СК «Княжа», часть за-
трат на ремонт автомобиля должна была понести эта страховая компания. В мате-
риалах дела отсутствовали сведения о таком возмещении, поэтому адвокатом был 
отправлен запрос страховщику. И каково же было удивление адвоката, когда в ответ 
на его запрос поступили сведения о том, что истцу уже давно выплачено страховое 
возмещение в сумме 49 тысяч гривен. Это обстоятельство истец попытался скрыть. 
Получалось, что потерпевший получил два страховых возмещения по 49 тысяч гри-
вен, что само по себе превышало полную стоимость ремонта автомобиля. 

К сожалению, суд первой инстанции оставил без внимания возражения адво-
ката, взыскав с ответчика более 88 тысяч гривен, тем самым, удовлетворив все ис-
ковые требования, кроме взыскания утери товарной стоимости. Решение суда было 
обжаловано представителями обеих сторон.

Апелляционный суд Одесской области удовлетворил мою апелляционную жа-
лобу в интересах клиента, отменил решение районного суда, принял новое реше-
ние, которым отказал истцу в удовлетворении исковых требований в полном объ-
еме. Апелляционная жалоба представителя истца – отклонена.

Суд кассационной инстанции, в который обратился истец, в свою очередь ут-
вердил решение апелляционного суда, оставив его без изменений.

С полным текстом решения суда можно ознакомиться по ссылке: http://reyestr.
court.gov.ua/Review/44064129.

Дмитрий Любчик,
адвокат, учредитель адвокатского объединения «Авто-юст»
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ПРЕЮДИЦІЙНІ ФАКТИ: 
ОСОБЛИВОСТІ ФАКТИЧНИХ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН

Одними з основних гарантій законності та обґрунтованості судового рішення 
є повне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи, доведеність 
обставин, що мають значення для справи, правильне застосування норм проце-
суального права [1, ст. 213]. Особливої уваги як з боку наукового співтовариства, 
так і практиків, заслуговує проблема неоднаковості застосування частини 3 статті 
61 Цивільного процесуального кодексу України в процесі розгляду судових справ, 
предметом яких є майнові права та обов’язки осіб, які проживають однією сім’єю 
без реєстрації шлюбу. 

Відповідно до зазначеної норми, обставини, встановлені судовим рішенням у 
цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, 
не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або 
особа, щодо якої встановлено ці обставини [1, ст. 61]. В теорії права такі обставини 
визначаються як преюдиційні факти [2].

Так, суди першої та апеляційної інстанцій, вирішуючи справи про визнання 
права спільної сумісної власності фактичного подружжя, про поділ спільного май-
на фактичного подружжя, про визнання договорів по відчуженню нерухомого май-
на, придбаного за час перебування у фактичному шлюбі, недійсними та ін., не раз 
ухвалювали рішення, якими по суті вирішували майновий спір. При цьому, під час 
розгляду таких справ, суди не приділяли належної уваги дослідженню та не давали 
відповідної оцінки тим обставинам у справі, які стосувалися безпосередньо вста-
новлення фактичних шлюбних відносин учасників таких спорів. 

Наприклад, вирішуючи майновий спір, суди у своїх рішеннях посилалися як на 
преюдиційні факти на пояснення та доводи сторін, які вони давали суду у попередніх 
справах (про розірвання шлюбу, про стягнення аліментів, про зменшення розміру 
аліментів, тощо), зокрема про те, що сторони перебували між собою у фактичних 
шлюбних відносинах. 

Посилаючись на подібні пояснення, відображені в попередніх судових 
рішеннях, які набрали законної сили, суди, вирішуючи майновий спір між тими са-
мими сторонами, виходили з того, що факт перебування сторін у фактичних шлюб-
них відносинах вже встановлений рішенням суду, яке набрало законної сили, і по-
вторному доказуванню не підлягає згідно з ч. 3 ст. 61 ЦПК України. 

Із подібним застосуванням судами норм процесуального права не погоджується 
колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України, за-
значаючи, що «преюдиційність фактів, які відповідно до ч. 3 ст. 61 ЦПК України не 
підлягають доказуванню, ґрунтується на правовій властивості законної сили судо-
вого рішення і визначається його суб’єктивними (ті самі особи (особа) або правона-
ступники) і об’єктивними (предмет спору, предмет доказування) межами, за якими 
сторони чи інші особи, які брали участь у справі, а також їх правонаступники, не 
можуть знову оспорювати в іншому процесі встановлені судом в рішенні у такій 
справі факти і правовідносини» [3]. 

Так, наприклад, якщо предметом позову у справі буде матеріально-правова ви-
мога про розірвання шлюбу, то, виходячи зі змісту позовних вимог (предмету позо-
ву), відповідно до ст. 215 ЦПК України при ухваленні рішення підлягатимуть вста-
новленню обставини щодо сторін, часу і місця реєстрації шлюбу, час та причини 
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фактичного його припинення, мотиви, з яких суд визнає неможливість (можливість) 
збереження сім’ї та висновки щодо інших заявлених вимог (майнового спору, 
місця проживання дітей тощо). В процесі розгляду такої справи суди з урахуван-
ням змісту норм ст. ст. 27, 36, 105, 110, 112, 114 СК України, ст. ст. 214, 215 ЦПК 
України не можуть вирішувати питання щодо характеру правовідносин сторін, які 
мали місце до чи після його реєстрації (фактичних шлюбних відносин), оскільки 
відповідно до положень статей 10 і 11 ЦПК України суд розглядає цивільні справи 
в межах заявлених позивачем вимог. Звідси обставини, які не входили до предмету 
дослідження і оцінки суду, а саме факти перебування сторін у фактичних шлюбних 
відносинах до чи після реєстрації ними шлюбу, не можуть вважатися встановле-
ними – преюдиційними фактами, тобто такими, що не підлягають доказуванню в 
процесі розгляду наступної судової справи між тими ж сторонами про поділ майна. 
В цьому разі сторона, яка зацікавлена у визнанні судом факту проживання однією 
родиною без реєстрації шлюбу, має можливість звернутись до суду з окремою за-
явою про встановлення факту, що має юридичне значення в порядку, визначеному 
ст.ст. 256-259 ЦПК України. Вказані норми ЦПК України вимагають від заявника 
надати суду відповідні належні та допустимі докази, а від суду – дотримання про-
цедури їх дослідження та оцінки. Ухвалюючи рішення по такій справі, суд повинен 
виходити з досліджених та доведених обставин – фактів, встановлених в процесі 
розгляду такої заяви. Саме такі обставини будуть мати преюдиційне значення і 
будуть достатніми для правильного застосування ст. 74 СК України [4, ст. 74] у 
наступній справі.

При застосуванні ст. 74 СК України слід враховувати, що правило зазначеної 
норми поширюється на випадки, коли чоловік та жінка не перебувають у будь-
якому в іншому шлюбі і між ними склалися усталені відносини, які притаманні 
подружжю (спільне проживання, спільне ведення домашнього господарства та 
спільний бюджет, придбання майна для потреб сім’ї). При вирішенні спору про 
поділ майна необхідно ретельно, в порядку, визначеному законом, встановити як 
обсяг спільного нажитого майна, так і з’ясувати час та джерела його придбання. 
В даному випадку, рішення суду, яким встановлено факт проживання жінки та 
чоловіка однією родиною без реєстрації шлюбу, міститиме такі преюдиційні факти 
як: факт спільного проживання, строк спільного проживання, момент фактичного 
виникнення та фактичного припинення відносин тощо. Правильне застосування ч. 
3 ст. 64 ЦПК України в таких справах є гарантією захисту прав учасників подібних 
правовідносин.

Приймаючи до уваги викладене, можна зробити висновок про те, що 
преюдиційні факти – це такі юридичні факти, які встановлені ухвалою, рішенням 
чи вироком суду, що набрали законної сили та які не підлягають доказуванню при 
розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої їх 
встановлено.

Преюдиційність ґрунтується на правовій властивості законної сили судового 
рішення і визначається його суб’єктивними і об’єктивними межами, за якими сто-
рони та інші особи, які брали участь у справі, а також їх правонаступники не мо-
жуть знову оспорювати в іншому процесі встановлені судовим рішенням у такій 
справі правовідносини.

Не має преюдиційного значення оцінка судом конкретних обставин справи, які 
не були безпосередньо предметом судового розгляду та які сторонами не доводились. 
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Окремі фактичні обставини у справі, які не входили до предмету судового роз-
гляду, щодо яких сторонами не надавалось належних та допустимих доказів, оцінку 
яким ні сторони, ні суд при ухваленні рішення не давали, щодо яких в мотивувальній 
частині рішення не було застосовано норму матеріального права, яка регулює такі 
правовідносини, а також обставини, щодо яких не розглядалось питання на пред-
мет того, що вони були підтверджені певними засобами доказування, визначеним 
законом, і відповідно не підтверджувались іншими засобами доказування, не мо-
жуть вважатись такими, що були встановлені рішенням суду та не підлягають до-
казуванню відповідно до ч.3 ст. 64 ЦПК України.

 Отже преюдиційне значення можуть мати лише ті факти, щодо наявності або 
відсутності яких розглядався спір, і які були предметом доказування, були доведенні 
належними та допустимими доказами, оцінку яким давали сторони та суд при 
ухваленні рішення.
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МОНОПОЛИЯ ОБВИНЕНИЯ

Особенно в последние годы мы все: политики, юристы и просто граждане мно-
го говорим о судебной реформе. Создаются комиссии, идут обсуждения, мы до-
жили даже до изменений в Конституции страны. А воз и ныне там. Наполненные 
обещаниями и бравыми докладами о состоявшихся и грядущих изменениях эфиры, 
публикации никого уже не обманывают. Как только человек обращается в суд, он 
видит те же лица и те же правила игры. Добавилось лишь хаоса в систему .

Я, как адвокат уголовного процесса, уверен, что, прежде всего, изменения 
должны коснуться криминальной юстиции. Именно здесь заложены самые боль-
шие риски у людей и самая большая несправедливость. Особенно по результатам 
уголовных расследований люди видят бессилие и порочность действующей систе-
мы управления обществом. 

Мы, адвокаты, постоянно обращаем внимание общества на неравенство сто-
рон в уголовном производстве, прежде всего, на колоссальные права обвинения и 
мизерные права защиты. Малоэффективный адвокатский запрос против наружно-
го наблюдения, прослушивания, скрытой фиксации и других инструментов обви-
нительного расследования казалось бы, делает нас обреченными в этой конкурен-
ции. Но нет, мы выигрываем, и даже в тех делах, где цинично работает преступная 
«смычка» обвинения и суда. 

Как же так вышло? Что будет, если мы добьемся реального равенства сторон? 
В интересах ли общества бессильная прокуратура? Что привело к такой деграда-
ции когда-то мощный государственный институт? И что мы можем сделать сегодня 
для быстрого восстановления функций одной из ключевых составляющих системы 
правосудия?

Попробую изложить свою точку зрения по порядку. 
Причины упадка института обвинения объективны. Изменениями в Украине 

была разрушена логика и правила функционирования советской правоохранитель-
ной системы. Тогда все шли единым фронтом на борьбу с преступностью. Сле-
дователь, прокурор и судья были единой командой, которая реализовала государ-
ственную политику в отрасли правосудия. Адвокат был необходим как часть этой 
системы, ходячим доказательством соблюдения прав человека в СССР.

В системе коммерческих отношений молодого независимого государства Укра-
ина прокурор получил почти неконтролируемое право карать и миловать. Соблазн 
использовать такое положение дел в личных интересах, в интересах политической 
верхушки и не только, кем то был непреодолим. Так мы утратили часть системы 
правосудия и получили орган – чиновников, которые монополизировали власть над 
криминальным преследованием. Они решали и решают сегодня почти единолично 
кого привлекать, кого не привлекать к ответственности, кого карать, кого миловать. 
Все дела открываются и закрываются прокурорами. Кто дело не закрыл при досу-
дебном расследовании на 99,5%, – тот осужден. Такова реальность, такова стати-
стика.

В результате такой концентрации власти произошли моральная и профессио-
нальная деформация, искажение логики и мышления многих прокуроров. Они поте-
ряли честную конкуренцию и вместе с ней способность к самосовершенствованию. 
Сегодня у обвинения практически нет такой цели, как поиск объективной истины 
по делу. Поиск «крайних» для нужд действующих политиков заменил правосудие.
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В интересах ли народа Украины слабая прокуратура? Конечно же нет! Помо-
гут ли ей стать сильнее изменения в законах, вроде спец конфискации или заоч-
ного осуждения? Конечно же нет. Просто парламент признается в неспособности 
действующего репрессивного аппарата выполнять свои функции, в своем бессилии 
или нежелании изменить эту ветвь власти и берет на себя ответственность за все, 
уничтожая права человека… в нашей будто бы демократической стране. 

Что же делать? Я думаю, что есть несколько эффективных действий, которые 
способны изменить положение дел к лучшему.

Разворот акцентов (психология). 
Необходимо жестко напомнить, что институт обвинения живет за деньги нало-

гоплательщиков и его функции связаны с выполнением двух ключевых задач. Пер-
вая: это защита общих интересов граждан Украины по обеспечению их безопасной 
жизни и привлечению нарушителей закона к уголовной ответственности (обще-
ственный интерес). Вторая: защита прав потерпевшего от преступления (предста-
вительство жертвы).

Для этих целей термин уголовного процесса «государственное обвинение» дол-
жен быть заменен на термин «публичное обвинение». К сожалению, в менталь-
ности наших прокуроров термин «государство» (на латыни «республика») прямо 
ассоциируется с политическим аппаратом управления, заказы которого они с готов-
ностью сегодня выполняют. «Народ» (на латыни «публика»), который фактически 
щедро оплачивает их работу, уже не воспринимается как наниматель. Такое поло-
жение дел попросту недопустимо. 

Усилит, с моей точки зрения, эффект понимания своей роли в обществе у про-
курора, представление его в каждом процессе как защитника народа Украины. 
Каждый обвинительный акт должен формулироваться следующим образом: Народ 
Украины против обвиняемого гражданина. Каждый судебный процесс должен на-
чинаться с заявления судьи о том, что народ Украины в процессе представляет про-
курор такой-то. Гражданина – адвокат такой– то.

Прекращение монополии прокуроров на стадии досудебного расследования. 
Прежде всего, потерпевший в уголовном процессе должен стать стороной обви-
нения, а не просто жертвой. Предоставление адвокату, заключившему договор о 
защите потерпевшего, процессуальной роли частного обвинителя и самостоятель-
ной возможности регистрации частного обвинения в ЕРДР, равной с публичным об-
винением возможности проведения криминального расследования, квалификации 
преступления, обращения в суд с приватным обвинительным актом, прав частного 
обвинителя в уголовном процессе в суде. 

Возобновление процедуры возбуждения уголовного дела по факту или в отно-
шении лица. 

Очевидно, что глобальная регистрация в ЕРДР криминальных расследований 
не позволяет сторонам уголовного процесса защищать свои права и суду контро-
лировать законность и обоснованность проводимых мероприятий и в связи с ними 
ограничений прав граждан. Регистрация в ЕРДР криминальных производств в отно-
шении конкретных лиц в общественном сознании представляет их преступниками, 
хотя процессуально они даже не являются подозреваемыми в этом производстве. 
Необходимо, чтобы снова появилось возбуждение уголовного дела, оформляемое 
постановлением процессуального руководителя публичного обвинения при нали-
чии в криминальном производстве достаточных доказательств. Этот документ сто-
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роны могут обжаловать в суде на предмет обоснованности принятия такого реше-
ния.

Ключевая роль и наделение полноценными правами следственных судей на до-
судебном расследовании.

Сегодня, к сожалению, следственный судья практически не влияет на действия 
обвинения и защиты при досудебном расследовании. Необходимо кардинально из-
менить его роль и дать ему максимум полномочий, в том числе проверять обосно-
ванность возбуждения уголовных дел, предъявленных подозрений. Исключительно 
он должен иметь право закрыть уголовное дело при отсутствии состава или собы-
тия преступления, как по представлению обвинения, так и по жалобе защиты. Пу-
бличное, частное обвинение и защита должны получать разрешение следственного 
судьи на выполнение процессуальных действий, ограничивающих права граждан. 
Сам объем процессуальных прав должен быть для них по-настоящему равным.

Создание института государственных и частных детективов Министерства юсти-
ции. Ликвидация монополий проведения криминалистических и иных экспертиз.

Защита и частное обвинение должны иметь не только равное с публичным об-
винением право собирать доказательства, но и возможность реализовать это право. 
Сторона защиты не должна обращаться к стороне обвинения с челобитными о сборе 
своих доказательств. Обвинение не просит защиту собрать доказательства вины лица. 
К чему тогда процессуальная стадия вскрытия? Сейчас идут массовые сокращения 
работников правоохранительных органов, многие ушли на пенсию. У них есть зна-
ния и потенциал собирать доказательства и надо дать им возможность зарабатывать 
себе на жизнь, принося пользу обществу в сфере, которая им понятна. Министерство 
юстиции может давать им лицензии на частную детективную деятельность и создать 
свою службу государственных детективов для выполнения функций, которые нельзя 
передать в частные руки (к примеру, прослушивание и прочие технические меропри-
ятия с разрешения следственного судьи). Необходимо разрушить монополию госу-
дарственных экспертных учреждений на все виды экспертиз. 

Мы все знаем, что оценивая виновность в уголовном процессе, судом, под при-
сягой, может быть допрошен свидетель факта, личности и обладающий специаль-
ными знаниями. У нас же эксперты превратились в неприкасаемую касту, которая 
дает правовые оценки вместо свидетельских показаний специалиста, обладающего 
специальными знаниями. Нелепые инструкции, диктующие вопросы и ответы, вы-
ходящие далеко за область специальных знаний, выводы легли в основы всех пре-
ступных обвинений в политических делах. Эти эксперты давно утратили независи-
мость и вынуждены работать под диктовку обвинения и под заказы власти.

* Я понимаю, что многое из того, что я описал, не бесспорно. Точка зрения кол-
лег может быть иной. Но, исходя из собственного опыта и убеждений, я думаю, 
даже уверен, что нужно помочь нам и нашим процессуальным оппонентам. Защи-
щая права каждого гражданина, мы не можем оставить без внимания и защиту 
наших общих (публичных) прав, понимая простую истину, что мы – участники 
единого института правосудия Украины. 

Игорь Фомин,
адвокат
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НЕ ВІДКРИТТЯ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОТИЛЕЖНІЙ СТОРОНІ. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ

У цій статті пропоную проаналізувати положення ч. 12 ст. 290 КПК України. 
Здавалося б, все зрозуміло і нічого складного в положенні ч. 12 ст. 290 КПК 

України не має. Однак, на мій погляд, досить часто на практиці вказане положення 
КПК України застосовується (розуміється) не правильно, і ось чому.

Частина 12 ст. 290 КПК України встановлює: якщо сторона кримінального про-
вадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті, суд 
не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази. 

У більшості випадків суди вказують на те, що не відкриті матеріали є недопу-
стимими доказами, але чи вірно це? 

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаче-
ному цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд 
встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для 
кримінального провадження та підлягають доказуванню (ч. 1 ст. 84 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він 
отриманий у порядку, встановленим цим Кодексом. Тобто, якщо доказ отриманий у 
порядку, не встановленому КПК , він (доказ), є недопустимим.

Однак, для того, щоб будь-який доказ визнати недопустимим, необхідно певні 
матеріали визнати доказами, щодо не відкритих матеріалів кримінального провад-
ження згідно з ч. 12 ст. 290 КПК України «…суд не має права допустити відомості, 
що містяться в них як докази».

Із цього слідує, що відомості, які містяться у не відритих протилежній стороні 
матеріалах кримінального провадження, не можуть бути допущенними судом як 
докази, а як наслідок такі, не відкриті, матеріали не можуть вважатися недопусти-
мими доказами! 

Хочу звернути особливу увагу на словосполучення, яке використав законода-
вець в ч. 12 ст. 290 КПК: «відомості, що містяться в них».

Як ми бачимо, законодавець не вказав, що якщо сторона кримінального про-
вадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті, суд 
не має права допустити такі матеріали, як докази, а вказав саме «…відомості, що 
містяться в них як докази».

Що це означає та яке це має процесуальне значення? 
Розглянемо приклад із реальної справи, коли при відкритті матеріалів 

кримінального провадження стороні захисту було надано: 
- протокол огляду речових доказів, з якого, вбачається, що «були оглянуті 

штани темно-сірого кольору та спортивна куртка, які мають пошкодження та які 
постановою долучені до справи в якості речових доказів»;

- висновок експерта з фото таблицями, з якого, вбачається, що «на спортивній 
куртці виявлено 10 колото-різаних пошкоджень, які могли бути утворені плоским 
колючо-ріжучим предметом, типу ножа, який має обушок і лезо з максимальною 
шириною проникаючої частини клинка не більше 2,6 см. На передній поверхні 
штанів (справа) виявлено одне колото-різане пошкодження, яке могло бути утво-
рено предметом, типу ножа, який має обушок та лезо з максимальною шириною 
проникаючої частини клинка не більше 3,5 см.».

Однак при цьому стороні захисту не відкривалися вказані речі, а саме: шта-
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ни та куртка, тож як наслідок сторона захисту не мала можливості їх оглянути та 
відтворити.

За вказаних обставин адвокатом П., на судовому засіданні було заявлено кло-
потання про те, що відомості, які містяться і в протоколах, і в експертизі не можуть 
бути визнані судом, як докази, а як наслідок – на них не може ґрунтуватися будь-яке 
рішення суду.

Суд першої інстанції у своєму обвинувальному вироку (гр. Б був визнаний вин-
ним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України та ч. 1 ст. 
125 КК України і якому було призначено покарання у вигляді семи років позбавлен-
ня волі), з наведеного приводу прийшов до наступного висновку: «Вказані протоко-
ли та висновки експертів буди відкриті стороні захисту, а тому підстав для визнання 
їх недопустимими суд не знаходить».

Чи правильний висновок зробив суду першої інстанції у вказаній справі? 
Експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального про-

вадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, 
що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання 
(ч. 1 ст. 242 КПК України). 

Судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань 
матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини 
справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду (1 
Закону України «Про судову експертизу»).

Таким чином, ми можемо дійти висновку, що при проведені судової експер-
тизи експерт досліджує інформацію (відомості), яка міститься на певному об’єкті 
дослідження.

З урахуванням неможливості використання відомостей, які міститься в не 
відкритих речах, а саме штанах та куртці (ч. 12 ст. 290 КПК України), відомості, які 
містяться в протоколах відносно цих речей, а разом з тим і висновок експерта про 
ці речі не можуть бути допущенні судом, як доказ, так як вказане втратило доказове 
значення, однак у разі їх дослідження, результатом такого дослідження повинно 
бути визнання їх недопустимими.

Зазначене випливає з того, що відкриття вказаних протоколів та експертизи 
не є відкриття самих речей, які були закріплені в протоколі та досліджувались ек-
спертами – все це є похідним від речей які не були відкритті, тобто в протоколі та 
експертизі робляться посилання на відомості, які не відкривались стороні захисту, 
що в свою чергу заборонено ч. 12 ст. 290 КПК України. 

У зв’язку з чим висновок суду першої інстанції є помилковим. 
Апеляційна скарга захисника П. у цій справі була задоволена частково, вирок 

суду першої інстанції був скасований, а справа була направлена на новий розгляд 
до суду першої інстанції (щодо обвинувачуваного, то запобіжний захід у виді взяття 
під варту не обирався). 

Уривок тексту з апеляційної скарги захисника П.: 
«Щодо інших обставин недопустимості доказів, які суд першої інстанції по-

клав в основу вироку як докази вини та використання судом речей і документів, 
відомості відносно яких не можуть бути допущенні судом 

як докази (порушення ч. 12 ст. 290 КПК України).
У вироку суд першої інстанції посилається на недопустимі докази, які він в по-

рушення вимог КПК України поклав в основу вироку суду.
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У своєму вироку суд послався на: 
1. Протокол огляду речових доказів від ***** року, з якого, як вказує суд першої 

інстанції, вбачається, що були оглянуті штани темно-сірого кольору Б. та спортив-
на куртка Б., які мають пошкодження та які постановою від ***** року долучені 
до справи в якості речових доказів. Зазначений протокол не може бути доказом у 
справі, так як відповідно до положень ст. 103 та ст. 104 КПК України протокол – це 
не доказ, а форма фіксування кримінального провадження. 

Окрім цього, на що неодноразово наголошувала сторона захисту, вказані у 
протоколі речі стороні захисту відповідно до положень ст. 290 КПК України не 
відкривались, про що свідчать протоколи про відкриття матеріалів кримінального 
провадження, а як наслідок, відповідно до положення ч. 12 ст. 290 КПК України, 
суд не мав права допускати відомості, що містяться в них, як докази. Більше того, 
судом першої інстанції було допущено порушення ст. 23 КПК України, відповідно 
до якої, суд не міг посилатися на те, що було відображено в протоколі, як на доказ, 
оскільки він повинен був безпосередньо дослідити такі речі на судовому засіданні.

Не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, ре-
чах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім 
випадків, передбачених цим Кодексом (ч.2 ст. 23 КПК України). КПК України інших 
випадків не передбачає, і суд у своєму вироку на це не послався.

2. Висновок експерта № **** від **** року з фото таблицями, з якого, як вказує 
суд першої інстанції, вбачається, що на спортивній куртці ***** виявлено 10 колото-
різаних пошкоджень, які могли бути утворені плоским колючо-ріжучим предметом, 
типу ножа, який має обушок і лезо з максимальною шириною проникаючої частини 
клинка не більше 2,6. см. На передній поверхні штанів (справа) ****** виявлено одне 
колото-різане пошкодження, яке могло бути утворено предметом, типу ножа, який має 
обушок та лезо з максимальною шириною проникаючої частини клинка не більше 3,5 
см. є недопустимим доказом в силу ч. 12 ст. 290 та ч. 1, 2 ст. 23 КПК України.

На що неодноразово наголошувала сторона захисту, вказані в експертизі речі 
стороні захисту відповідно до положень ст. 290 КПК України не відкривались, про 
що свідчать протоколи про відкриття матеріалів кримінального провадження, і як 
наслідок, відповідно до положення ч. 12 ст. 290 КПК України суд не мав права допу-
скати відомості, що містяться в них, як докази. Більше того, судом першої інстанції 
було допущено порушення ст. 23 КПК України, відповідно до якої, суд не міг поси-
латися на те, що було відображено в експертизі, як на доказ, так як він повинен був 
безпосередньо дослідити такі речі на судовому засіданні.

3. Висновок експерта № *** від ******** року, як вказує суд першої інстанції, 
з якого видно, що на штанах ***** виявлено кров людини, також є не допустимим 
у зв’язку з аналогічних міркувань, тобто, не відкриття вказаного речового доказу 
стороні захисту (ч. 12 ст. 290 КПК України) та не дослідження такого доказу безпо-
середньо в суді.

4. Висновок експерта № *** від ***** року, як вказує суд першої інстанції, з 
якого видно, що на спортивній кофті Багно А.І. виявлено кров людини, походжен-
ня якої виключається від *******, теж є не допустимим у зв’язку з аналогічних 
міркувань, тобто, не відкриття вказаного речового доказу стороні захисту (ч. 12 ст. 
290 КПК України) та не дослідження такого доказу безпосередньо в суді.

Не дослідження вказаних речових доказів в судовому засіданні, тобто безпо-
середньо, підтверджується і самим вироком суду першої інстанції, а саме його ре-
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зулятивною частиною, де суд зазначив: «Речові докази по справі, які зберігаються в 
камері схову ******* РВ ГУМВС України в Одеській області…». 

Окрім того, звертаю увагу суду і на ту обставину, що вказані речі, в порушення ч. 
5 ст. 171 КПК України, не були повернуті особам, у яких вони були вилучені, так як 
слідчий, прокурор з клопотанням до слідчого судді, в порядку ст. 171 КПК України 
про арешт майна, не звертався і слідчий суддя, відповідний арешт не накладав. 

Не звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на 
майно та відсутність відповідного судового рішення вказують на порушення 
Конституційних гарантій (ст. 41 Конституції України), а як наслідок, відповідно до 
ч. 1 п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК України, вказує на недопустимість вказаних доказів. За та-
ких обставин, в силу ч. 2 ст. 86 КПК України вказаний протокол та експертизи втра-
тили свою доказову значимість та є недопустимими, що в свою чергу і виключає 
можливість суду посилатись на них.

А відтак посилання суду першої інстанції на те, що вказані речові докази є до-
пустимими, як і посилання на них у вказаних документах у зв’язку з тим, що вони 
постановою слідчого були визнані речовими доказами, є неспроможними. 

Із вказаних міркувань є хибним і таке посилання суду першої інстанції: 
«Вказані протоколи та висновки експертів буди відкриті стороні захисту, а тому 
підстав для визнання їх недопустимими суд не находить», так як відкриття вка-
заних протоколів та експертизи не є відкриття самих речей, які були закріплені в 
протоколі та досліджувались експертами – все це є похідним, від речей які не були 
відкритті, тобто в протоколі та експертизах роблять посилання на відомості, які 
не відкривались стороні захисту, що в свою чергу заборонено ч. 12 ст. 290 КПК 
України. Вказані протоколи та експертизи, в силу ч. 12 ст. 290 КПК України, взагалі 
не повинні були сприйматися судом першої інстанції як докази по справі.

Окрім цього, суд першої інстанції взагалі не мав права посилатися на будь-які 
письмові докази по справи, так як вони не були дослідженні останнім в судовому 
засіданні.

Протоколи слідчих (розшукових) дій та інші долучені до матеріалів 
кримінального провадження документи, якщо в них викладені чи посвідчені 
відомості, що мають значення для встановлення фактів і обставин кримінального 
провадження, повинні бути оголошені в судовому засіданні за ініціативою суду або 
за клопотанням учасників судового провадження та пред’явленні для ознайомлення 
учасникам судового провадження, а у разі необхідності – також іншим учасникам 
кримінального провадження (ч. 1 ст. 358 КПК України).

Суд першої інстанції вказаних в ч. 1 ст. 358 КПК України дій не здійснив, та 
взагалі не досліджував будь-які докази в судовому засіданні, а лише вирішував пи-
тання про долучення документів, які надавав прокурор до матеріалів справи, що 
підтверджується аудіо записом судового процесу.

Разом з тим не виконання судом першої інстанції вимог ч. 1 ст. 358 КПК 
України виключає можливість посилання судом на вказані докази в силу ст. 23 КПК 
України». 

Досить часто наведені вище приклади виникають у справах пов’язаних з: нар-
котичними речовинами; контрабандою; отримані неправомірної винагороди т. і.

Денис Пономаренко,
адвокат 
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ЗАХИСТ ПРАВА НА ЧЕСТЬ, ГІДНІСТЬ ТА ДІЛОВУ РЕПУТАЦІЮ 
У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Свобода слова і думки – одне із основоположних прав людини, яке 
проголошується на міжнародному рівні та гарантується громадянам їх державами, 
є стовпом сучасного демократичного суспільства[1]. Проте, кожне право має обме-
ження щодо своєї реалізації.

Вислів Михайла Бакуніна – «свобода однієї людини закінчується там, де 
починається свобода іншої людини» – дуже чітко описує проблематику питань, 
пов’язаних із реалізацією права на свободу слова та думки у мережі Інтернет. 

З одногу боку, можливість вільного висловлювання в мережі користувачам 
гарантовано Конституцією, а саме ст. 34 гарантовано право на свободу думки та 
слова, вільне висловлення своїх поглядів і переконань, що кожен має право вільно 
збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або 
у інший спосіб – на свій вибір [2]. 

Відповідно до Закону України «Про інформацію», інформацією є будь-які 
відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або 
відображені в електронному вигляді[5].

Однак інформація повинна поширюватися із дотриманням законодавчих норм: 
вона мусить бути достовірною, не паплюжити честі, гідності та ділової репутації 
інших осіб. Часто ці вимоги залишаються не поміченими. У таких випадках виникає 
логічне запитання: а як захистити свою честь, гідність та ділову репутацію у разі їх 
порушення у Всесвітній мережі Інтернет, та хто буде нести відповідальність за таке 
порушення?

Згідно зі ст. 55 Конституції України та ст. 15 ЦК України, кожна особа має право 
на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорю-
вання, яке може бути реалізоване в судовому та позасудовому порядку [3]. 

Розглянемо більш докладно судовий порядок захисту. Перше питання яке 
постає перед позивачем, – це виявлення належного відповідача. Відповідно до п. 
12 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах 
про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та 
юридичної особи» № 1 від 27.02.2009 р. належним відповідачем у разі поширен-
ня оспорюваної інформації в мережі Інтернет є автор відповідного інформаційного 
матеріалу та власник веб-сайту, особи яких позивач повинен встановити та зазна-
чити у позовній заяві. 

Якщо автор поширеної інформації невідомий або його особу та/чи місце проживан-
ня (місцезнаходження) неможливо встановити, а також коли інформація є анонімною 
і доступ до сайту – вільним, належним відповідачем є власник сайту, на якому 
розміщено зазначений інформаційний матеріал, оскільки саме він створив технологічну 
можливість та умови поширення недостовірної інформації. Дані про власника веб-
сайта можуть бути витребувані відповідно до положень ЦПК в «Українського мереже-
вого інформаційного центру» – адміністратора системи реєстрації та обліку доменних 
назв та адреси українського сегмента мережі Інтернет[6]. 

Проте до звернення до суду майбутньому позивачу слід звернутись до 
«Українського мережевого інформаційного центру» із запитом про надання 
інформації про власника веб-сайту. Тільки після отримання відмови в наданні такої 
інформації з посиланням на відсутність письмової згоди споживача своїх послуг – 
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власника веб-сайту, з’являється можливість застосування судової процедури.
Отримати дані щодо власника веб-сайту можливо опираючись на ч. 3 ст. 133 

ЦПК України, відповідно до якої звертатись до суду із заявою про забезпечення 
доказів до пред’явлення позову[4].

Слід зазначити, що в Україні на сьогоднішній день існує діаметрально проти-
лежна практика стосовно таких заяв, а саме:

1. Суд може постановити ухвалу про залишення без руху та надання часу для 
усунення недоліків з наступних підстав. В такому випадку, на думку суду, інформація 
щодо власників веб-сайтів та їх поштових адрес, до яких заявник має намір звер-
нутися з позовом про захист честі та гідності, не є доказом в розумінні ст. 57 ЦПК 
України[8];

2. Суд може задовольнити заявлену вимогу – зазначена інформація, на думку 
суду, буде стосуватись предмету доказу, оскільки позивач, за позовними вимога-
ми про захист честі, гідності та ділової репутації, зобов’язаний довести суду, що 
інформація, яку він бажає спростувати, розповсюджена саме відповідачем, до якого 
заявлено вимоги[9].

На мій погляд, законодавець мусить змінити закон таким чином, щоб інформація, 
яка є в «Українського мережевого центру» стосовно власників веб-сайтів, була 
відкритою, оскільки надання їй конфіденційного статусу створює умови для злов-
живання власником зареєстрованого веб-сайту своїми правами. 

Проте, постає питання, як дізнатися про власника домену, який зареєстровано 
за межами України?

У такому випадку можна скористатись інтернет-сервісом «Whois». Це мережевий 
протокол, який використовується для отримання реєстраційних даних власника домен-
ного імені. Він може надати інформацію стосовно дати реєстрації домену, компанію 
реєстратора доменного імені, контактні дані власника домену, адресу власника та іншу 
технічну інформацію[7]. На жаль, «Whois» має власні недоліки – він може використо-
вувати лише ту інформацію, яка знаходиться у вільному доступі реєстраторів доменних 
імен, тому для деяких доменів інформація може бути неповною або ж прихованою. Це 
пов’язано із налаштуваннями приватності конкретного домену.

Така прогалина у вітчизняному законодавстві створювала глухий кут та уне-
можливлювала подання позову за відсутності належного відповідача. Тому ВСУ у 
2009 році висловив наступну правову позицію з цього приводу: якщо Інтернет-сайт 
зареєстровано не в Україні та відомості про його власника встановити неможли-
во, то суд вправі за заявою зацікавленої особи встановити факт неправдивості цієї 
інформації та спростувати її в порядку окремого провадження[6].

У такому випадку постає інше питання – чи буде таке рішення суду відновлювати 
порушене право на честь та гідність по суті? Навіть ВСУ у вищезгаданій постанові 
вказує, що рішення лише констатує факт, що поширена інформація є неправди-
вою, та спростовує її. В той час як саму суть порушення права на честь і гідність 
складає саме поширення неправдивої інформації – ознайомлення певного кола осіб 
із цією інформацією. З цього випливає, що відновлення порушеного права зможе 
відбутися не тоді, коли неправдива інформація буде спростована, а коли коло осіб, 
ознайомлених із спростуванням, співпаде із колом осіб, ознайомлених із неправди-
вою інформацією. 

З огляду на вищевикладене, доходимо висновку, що для спрощення процедури 
отримання інформації щодо власника веб-сайту, домен якого зареєстровано в іншій 
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країні, доцільна була б співпраця адміністраторів систем реєстрації та обліку домен-
них назв та адрес різних країн під керівництвом «Інтернет корпорації з присвоєння 
імен та номерів» – міжнародна некомерційна організація, створена для регулюван-
ня питань, пов’язаних з доменними іменами, IP-адресами та іншими аспектами 
функціонування Інтернету (ICANN).

На нашу думку, ICANN могла б здійснювати міжнародну координацію та 
адміністрування питань, пов’язаних із запитами органів судової влади різних країн 
щодо власників сайтів, які знаходяться в інших країнах. 

Організаційно це може бути оформлено міжнародною багатосторонньою Уго-
дою між ICANN, з одного боку, та зацікавленими державами з іншого боку, метою 
якої буде міжнародне співробітництво у сфері вирішення доменних спорів. 

Таким чином, у рамках цієї Угоди суд однієї держави міг би постановити ух-
валу, якою зобов’язати місцеву організацію, що адмініструє національний сегмент 
мережі Інтернет, направити запит до ICANN щодо власника веб-сайту. ICANN у свою 
чергу отримав би інформацію щодо власника веб-сайту в місцевої організації, яка 
адмініструє сегмент мережі Інтернет, в якому зареєстровано відповідний веб-сайт. 

Актуальним також є питання доказів у справах про захист честі та гідності у 
мережі Інтернет. 

Питання, пов’язані із формою таких доказів в Українському законодавстві вре-
гульовано досі чинним п. 9 Інструктивних вказівок Державного арбітражу СРСР № 
И-1-4 від 29.06.1979 року «Про використання як доказів документів, підготовлених за 
допомогою електронно-обчислювальної техніки». Дані, що містяться на технічному 
носії (перфострічці, перфокарті, магнітній стрічці, магнітному диску тощо), мо-
жуть бути використані як докази в справі тільки у випадках, коли вони перетворені 
у форму, придатну для звичайного сприйняття і збереження в справі. Отже, з цього 
можна зробити висновок, що формою, придатною для звичайного сприйняття і збе-
реження в справі, може бути паперовий носій – роздруковані сторінки з Інтернету 
з посиланням на адресу сайту та автора статті, якщо ця інформація відома, а також 
дискета, що містить файли з цими сторінками. 

Проте надання до суду доказів у придатній для сприйняття формі, ще не є 
гарантією визнання таких доказів належними та допустимими. 

Частіш за все доказами, які надає позивач по такій категорії справ, є роздру-
кований прінтскрін (фото) викладеної на веб-сайті інформації, що принижує 
честь та гідність позивача. Технічно це виконується шляхом переходу на сторінку 
відповідного веб-сайту та збереженням потрібної інформації. Проте існує один важ-
ливий аспект: інформація з сервера, після відповідного запиту користувача, надхо-
дить на його комп’ютер і відображається на екрані у вікні браузера. Із цього момен-
ту користувач має технічну можливість змінювати код завантаженої веб-сторінки, а 
також, відповідно, її зовнішнє відображення. Тобто в браузері може бути показана 
інша інформація, аніж та, що знаходиться на сервері. 

Законодавча прогалина щодо вимог до форми доказів у такій категорії справ 
створює умови не тільки для фабрикування доказів з боку позивача, а й для 
недобросовісної поведінки відповідача. Складається ситуація, коли особа може 
надати суду роздруківку із веб-сайта, на якому було поширено недостовірну 
інформацію, а потім, після отримання позовної заяви, особа, що її поширила, 
може її з легкістю видалити, що унеможливить доведення її існування. Отже, по-
зивач на підтвердження своїх вимог зможе надати суду лише роздруківку із вже 
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недостовірною інформацією. В такому разі суди, найпевніше, відмовлятимуть у 
задоволенні позову за недоведеністю вимог.

Вищенаведені приклади свідчать про те, що в умовах швидкого розвитку 
технічного процесу та охоплення ним усіх сфер життєдіяльності людини, чин-
них законодавчих вимог щодо доказів по такій категорії справ недостатньо. Для 
здійснення ефективного захисту прав на честь та гідність в мережі Інтернет законо-
давець має передбачити наявність спеціальних засобів та механізмів доказування. 

Найбільш прийнятним способом доведення юридичного факту порушен-
ня чиїх-небудь прав у мережі Інтернет вважаємо завірення у нотаріуса Інтернет-
сторінок. Така процедура, наприклад, передбачена у законодавстві РФ. Зацікавлена 
особа має скласти на ім’я нотаріуса запит, у якому просить засвідчити факт знаход-
ження спірної інформації за певною адресою в Інтернеті. У такому запиті слід вка-
зати адресу сторінки, конкретні спірні фрази або вирази, обґрунтувати мету забез-
печення доказів. Нотаріус встановлює місце знаходження інформації в Інтернеті, 
роздруковує її на паперовому носії, перевіряє наявність запитуваної інформації в 
роздрукованому примірнику. Таким чином, він виконає кілька нотаріальних дій: от-
римання доказів і огляд цих доказів. Завіряючи огляд Інтернет-сторінки, нотаріус 
має вказати, яким чином він отримав доступ до інформації, описати послідовність 
своїх дій. Завірений роздрук буде належним письмовим доказом. 

Слід відмітити, що КМУ вже виступив із схожою ініціативою та зареєстрував 
законопроект №3353 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет» від 23.10.2015 
р. Хоча положення законопроекту спрямовані на захист прав суб’єктів авторських 
та суміжних прав, вони також спрямовані на надання нотаріусам права забезпечен-
ня доказів в Інтернеті шляхом складення нотаріусом відповідного протоколу, що 
містить опис інформації, розміщеної в Інтернеті, та до якого додаються документи, 
в яких зафіксована інформація, розміщена в Інтернеті. 

Також в якості доказів правопорушень в мережі Інтернет, на думку А.Власова 
та Т.Кесарева, можуть бути застосовані лог-файли хостинг-провайдерів (компанії, 
які надають послуги по утриманню сайту на власному сервері та надання доступу 
до веб-сайту)[11]. 

Лог-файли – це автоматичні щоденники серверу, в яких міститься інформація 
про всі дії, виконані із файлами на сервері та про осіб, що їх вчинили. Проте лог-
файли фіксують інформацію в обсязі, передбаченому технічними налаштуваннями 
серверу, тож із накопиченням нових даних старі автоматично зникають. 

Для спрощення процедури збору доказів було б доцільним законодавчо 
закріпити вимогу до хост-провайдерів копіювати вміст лог-файлів та зберігати 
таку інформацію впродовж обумовленого законодавчо часу, адже в разі виникнення 
спорів була б реальна можливість витребувати у хост-провайдерів роздруківки лог-
файлів та використати їх в якості письмових доказів.

Варто вказати на те, що законодавство багатьох країн вже містить в собі 
подібні положення. Держави-члени Євросоюзу активно запроваджують законодав-
ство по боротьбі із тероризмом та кіберзлочинністю, яке передбачає зобов’язання 
провайдерів зберігати лог-файли протягом тривалого часу. 

Так, у грудні 2001 року у Сполученому Королівстві Британії був прийнятий 
закон про безпеку та боротьбу із тероризмом[12]. Він, зокрема, передбачає доступ 
правоохоронних органів держави до лог-файлів інтернет-провайдерів. 
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В Італії з 2005 року діє закон «Про боротьбу із тероризмом», у відповідності з 
яким хост-провайдери зобов’язані безстроково зберігати лог-файли та інші дані, які 
стосуються трафіку користувачів[13].

У практиці росіян вже існує прецедент, коли роздруківки лог-файлів, використа-
них в якості доказів, допомогли позивачу довести факт порушення його авторських 
прав, у наслідок чого арбітражний суд Москви задовольнив його позовні вимоги[10].

Отже, ми дійшли висновку, що, не зважаючи на наявність судової практики у 
сфері захисту честі та гідності в мережі Інтернет, для ефективного захисту поруше-
ного права потрібна не лише вдосконалена національна законодавча база, але й вив-
чення та залучення міжнародного досвіду, тісного співробітництво із зарубіжними 
партнерами.
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ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ДОКАЗІВ, ЇХ АНАЛІЗУ 
ТА ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ В 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ, ЗАРЕЄСТРОВАНОМУ ЗА ФАКТОМ 
САМОВІЛЬНОЇ ПОРУБКИ ДЕРЕВ (СТАТТЯ 246 КК УКРАЇНИ) 

АБО ЗА ФАКТОМ ПОРУШЕННЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

Для Одеської області справи щодо самовільної порубки дерев є нетиповими, 
тому адвокати не часто беруть участь у справах зазначеної категорії.

Більшість справ щодо проведених порубок стосується порубок, проведених 
в захисних лісосмугах, отже, є необхідність у розгляді питань, які виникають під 
час участі захисника у зазначених справах та в окресленні основних проблем, які 
підлягають вирішенню. 

Є кілька проблемних питань, які спробуємо висвітлити в даній статті:
1. Коло доказів, які необхідно зібрати, дослідити та проаналізувати у справах, 

пов’язаних із порушенням лісокористування та самовільними порубками. Прове-
дення експертних досліджень та залучення спеціалістів в справах, пов’язаних ыз 
самовільними порубками та іншими порушенням лісокористування:

2. Проблеми доведення чи спростування наявності об’єктивної сторони злочи-
ну, передбаченого статтею 246 КК України. 

Коло доказів, які необхідно зібрати та дослідити має відмінності, які залежать 
від особи підзахисного (суб’єкта злочину). 

Виділимо два суб’єкти: перший – це особа, яка жодним чином не пов’язана з 
лісовим господарством. Як правило, кількість зрубаних такими особами дерев є 
незначною, площа самовільної порубки не перевищує 0,010 га, тобто рубка не є 
суцільною та за більшістю критеріїв, аналіз яких буде наведено в наступній частині 
статті, наслідки порубки не відносяться до істотних; другий – працівник лісового 
господарства. В даному випадку або самовільні порубки вчинені за сприяння 
працівників лісового господарства, або має місце порушення лісокористування, 
вчинене безпосередньо працівниками лісового господарства.

Пропонуємо наступний перелік обов’язкових доказів, які захиснику слід зібрати 
та дослідити:

– Матеріали лісовпорядкування, які передбачені Лісовим кодексом України 
(глава 8). Досліджуючи матеріали лісовпорядкування, в обов’язковому поряд-
ку слід вивчити вступну частину, яка містить опис природно-кліматичної зони, 
особливості ґрунтів тощо та технічну картку лісонасадження, де відбулась 
самовільна порубка. Радимо також досліджувати технічні картки сусідніх 
лісонасаджень. В зазначених документах міститься інформація про стан лісу на 
момент його обстеження лісовпорядною організацією та запропоновані заходи з 
поліпшення лісонасадження. Як правило, лісовий масив створений в один і той 
же період часу, тож дослідження технічних карток сусідніх лісонасаджень убезпе-
чить від можливої підробки висновків про наслідки самовільної порубки або від 
підробки інших документів;

– Плани рубок та матеріали обстеження ділянки лісу, де відбулась самовільна 
порубка за поточний рік та минулі роки. У разі, якщо на ділянці лісу, де виявле-
но самовільну порубку, заплановано суцільну санітарну рубку або щільність 
лісонасадження за минулими оглядами була меншою ніж 0,7, можна стверджувати, 
що ліс і так підлягав вирубці і тому жодної шкоди довкіллю не спричинено (шкода 
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визначається виключно як матеріальна шкода, завдана лісокористувачеві, що не тяг-
не за собою кримінальної відповідальності); 

– Лісорубочні квитки, які були виписані на проведення рубок на ділянці, де ви-
явлено самовільну порубку, якщо такі виписувались в поточному чи минулому році 
та матеріали, які послужили підставою для виписки лісорубочних квитків (польо-
ва перелікова відомість, відомість матеріальної або матеріально-грошової оцінки), 
акти освідування місць рубок. Отримання копій зазначених документів убезпечить 
від ставлення в провину вашому підзахисному порушень, допущених під час про-
ведення попередніх рубок проведених співробітниками лісгоспу;

– Матеріали, які були складені за наслідками виявлення самовільної порубки 
працівниками лісового господарства та Протокол огляду місця події складений 
слідчим. 

Це загальний перелік документів, які слід зібрати та дослідити не залежно від 
суб’єкта.

У випадку, якщо до проведення самовільних порубок причетні працівники 
лісового господарства, як правило, рубка проводиться на підставі лісорубочного 
квитка, однак сторона обвинувачення вважає, що лісорубочний квиток незакон-
ний, ставить в провину співробітникам лісового господарства також підробку 
документів. В даному випадку сторона обвинувачення може кваліфікувати даний 
злочин також як посадовий (зловживання владою, халатність), що ускладнює робо-
ту адвоката із захисту, оскільки об’єктивна сторона зазначених злочинів чітко виз-
начена кримінальним кодексом України та залежить від розміру заподіяної шкоди.

За наведених обставин слід також дослідити накази про призначення на посаду, 
посадові обов’язки осіб, причетних до організації рубки, витребувати матеріали об-
стеження лісонасадження лісопатологом, або клопотати про таке обстеження шля-
хом огляду місця події із залученням лісопатолога, інших спеціалістів, у тому числі 
представників профільних ВНЗ.

Якщо сторона обвинувачення вважає, що незаконність проведеної рубки витікає 
із вимог законодавства, то необхідно проаналізувати належність застосованих сто-
роною обвинувачення нормативних актів: чи були вони доведені до підзахисного у 
передбаченому порядку, чи повинен він застосовувати їх у своїй роботі?

Якщо за документами жодних порушень вимог законодавства немає, однак 
сторона обвинувачення наполягає на тому, що фактично проведено рубку, яка не 
відповідає виду та способу рубки зазначеному в лісорубочному квитку та матеріалах 
відведення лісу в рубку (польова перелікова відомість, відомість матеріальної або 
матеріально-грошової оцінки, тощо), слід встановити, хто здійснював вимітку лісу в 
рубку, хто керував виміткою лісу в рубку, хто вносив записи до польової перелікової 
відомості, хто проводив розрахунки матеріальної оцінки (матеріально-грошової 
оцінки) запланованої рубки.. З’ясування зазначених обставин дозволить Вам обрати 
найкращий спосіб захисту клієнта та сприяти встановленню істини у справі.

Проведення експертних досліджень. 
Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення 

судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом МЮ України 
№53/5 від 08.1998 року (в редакції від 26.12.2012 року) передбачено проведення 
екологічної експертизи та зазначено перелік питань, які підлягають вирішенню під 
час проведення екологічної експертизи.



41 АДВОКАТСКАЯ ПРАКТИКА

Із питань, які передбачені зазначеними методичними рекомендаціями та які 
можливо поставити на вирішення експертам, наведемо наступні:

1. Який період часу потрібен для відновлення екологічної рівноваги, порушеної 
внаслідок конкретного негативного антропогенного впливу на навколишнє середо-
вище?

2. Яка причина зниження біологічної різноманітності (наприклад, зменшення 
рибних запасів або усихання й загибель дерев) у межах локальної земельної ділянки 
або водного об’єкта?

3. Яким був стан (здорові/хворі) вирубаних дерев?
4. Який розмір збитків від забруднення навколишнього природного середо-

вища, пошкодження або знищення об’єктів тваринного та рослинного світу, що 
відбулося внаслідок ведення бойових дій та/або застосування військової техніки та 
озброєння?

Як бачимо, методичні рекомендації в частині, яка стосується злочину, передба-
ченого статтею 246 КК України, не враховує необхідності вирішення експертами 
питання погіршення породного складу лісонасадження, його якості, захисних, водо-
охоронних й інших екологічних властивостей лісу; питання складності заліснення 
місця самовільної порубки тощо, які є обов’язковими для кваліфікації за статтею 
246 КК України. 

Тому є ціла низка питань, на які експерти-екологи не надають відповіді, але які 
підлягають з’ясуванню.

Найтяжче визначитись із колом питань у разі, якщо рубку проведено за участі 
співробітників лісового господарства та за наявності лісорубочного квитка.

Пропонуємо перелік питань, які слід поставити перед спеціалістами та експер-
тами, якщо порубка проведена співробітниками лісового господарства:

1.  Чи відповідає вид, спосіб рубки зазначеної в лісорубочному квитку, фактич-
но проведеному виду, способу рубки?

2.  Якщо вид, спосіб рубки зазначений в лісорубочному квитку не відповідає 
фактично проведеному, то який вид рубки проведено та яким способом проведено 
рубку?

3.  Чи була необхідність у проведенні встановленого виду рубки встановленим 
способом, якщо ні – то чи потягла рубка погіршення породного складу, якості, захис-
них, водоохоронних й інших екологічних властивостей, та у чому це виразилось?

4.  Якщо проведений вид рубки не передбачений законодавством України чи 
потягла проведена рубка погіршення породного складу, якості, захисних, водоохо-
ронних й інших екологічних властивостей, то у чому це виразилось?

5.  Якою є мета рубки, чи досягнута мета рубки, зазначена в лісорубочному 
квитку (у разі проведення санітарних рубок, рубок освітлення, спеціальних рубок 
тощо)?

6.  Якщо мета рубки не досягнута чи спричинено проведеною рубкою погіршення 
захисних, інших властивостей лісонасадження, та в чому це виражається?

7.  Чи вірно визначено матеріально-грошову (матеріальну) оцінку рубки, якщо 
ні, то в чому помилка?

8.  Якщо матеріально-грошову (матеріальну) оцінку рубки проведено невірно, 
то занижено чи завищено вихід лісопродукції, яка дійсна матеріально-грошова 
(матеріальна) оцінка проведеної рубки?

9.  Чи відповідають матеріали відведення лісонасадження в рубку фактично 
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проведеній рубці (кількості зрубаних дерев, породам дерев, діаметру зрубаних де-
рев, кількості заготовленої лісопродукції)?

10. Якщо матеріали відведення лісонасадження в рубку не відповідають фак-
тично проведеній рубці, то чи має місце зрубування дерев зверх передбаченого в 
лісорубочному квитку, якщо так, то скільки саме дерев зрубано зверх зазначеного в 
лісорубочному квитку, якої породи, який розмір матеріальної шкоди заподіяно?

11. Чи є необхідність у залісненні місця самовільної порубки (рубки), якщо так, 
то яким способом, на якій площі?

12. Яка розрахункова вартість проведення заліснення на місці порубки?
13. Якщо є необхідність у залісненні місця самовільної порубки, то чи викликає 

зазначене заліснення труднощі, якщо так, то у чому саме полягають труднощі у 
відтворенні заліснення?

Всі тонкощі вирощування лісу, догляду за лісонасадженнями та проведення ру-
бок опанувати неможливо, тому доцільним є залучення спеціалістів.

А оскільки в Одеській області більшість лісонасаджень складають лісосмуги, 
доцільно було б звертатись щодо питань захисних лісосмуг до навчального інституту 
лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і 
біокористування України за адресою: Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 
15. У зазначеному навчальному закладі діє кафедра лісової меліорації і оптимізації 
лісоаграрних ландшафтів, метою якої є підготовка спеціалістів у галузі захисного 
лісорозведення.

Після отримання адвокатом від спеціаліста відповіді з поставлених запитань, 
виникає можливість визначитись із обсягом питань, які слід поставити перед ек-
спертом.

Власна практика свідчить, що експерти-екологи залишають без відповіді 
більшість наведених в статті питань та відповідь надають лише щодо розміру 
матеріальної шкоди, заподіяної самовільною порубкою, що не є підставою для при-
тягнення до відповідальності за статтею 246 КК України. 

У разі, якщо надані експертом відповіді розходяться із висновком спеціаліста, 
є необхідність допитати експерта щодо вірності вибору методики проведено-
го дослідження та правильності висновків, допит можна проводити за участі 
спеціаліста.

Після того, як адвокат витребував необхідні документи, скористався допомо-
гою спеціаліста, дослідженнями та вивченнями, виникає можливість визначитись 
із позицією захисту у кримінальному провадженні, яка залежить від наявності чи 
відсутності об’єктивної сторони злочину, передбаченого статтею 246 КК України. 

Таким чином, переходимо до другого питання «Проблеми доведення чи спро-
стування наявності об’єктивної сторони злочину, передбаченого статтею 246 КК 
України».

Постановою пленуму ВСУ №17 від 10.12.2004 року «Про судову практику у 
справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля» встановлено, що 
шкода визнається істотною, коли були знищені певні види дерев у тій чи іншій 
місцевості; погіршилися породний склад, якість, захисні, водоохоронні й інші 
екологічні властивості лісу; виникли труднощі у відтворенні заліснення в певній 
місцевості; знизилась якість атмосферного повітря; змінились ландшафт місцевості, 
русло річки; сталась ерозія ґрунту тощо. 

На практиці сторона обвинувачення у якості основного критерію наявності чи 
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відсутності істотної шкоди застосовує розмір шкоди, розрахований відповідно до за-
тверджених методик. У кращому випадку слідчі беруть у держлісгоспах довідки про 
те, що порубку проведено в степовій чи лісостеповій зоні, що ускладнює відновлення 
заліснення, призвело до погіршення породного складу насадження тощо.

Відсутність чітких критеріїв, за якими можливо визначити наявність чи 
відсутність істотної шкоди, призводить до того, що справи, в яких обвинуваче-
ний користується допомогою захисника, розглядаються роками та закриваються у 
зв’язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК України).

Наведемо короткий аналіз критеріїв наявності чи відсутності істотної шкоди, 
зазначених в Постанові пленуму ВСУ №17 та особливостей їх практичного засто-
сування:

1. Знищені певні види дерев у тій чи іншій місцевості.
Зазначений критерій на практиці може стосуватись особливо цінних порід де-

рев, яких досить мало, хоча зрубування особливо цінних дерев саме по собі вже є 
ознакою того, що заподіяно істотну шкоду. Проблемним також є визначення по-
няття «тієї чи іншої місцевості», оскільки важко уявити, щоб самовільна порубка 
призвела до знищення розповсюдженої породи дерева навіть на території однієї 
дільниці (урочища) лісогосподарства або на територій одного лісгоспу. Можливе 
застосування наведеного критерію, якщо рубка дерев суцільна та проводиться на 
підставі незаконно виписаного лісорубочного квитка, при цьому вирубці підлягає 
увесь масив лісонасадження (урочище, квартал, тощо).

2. Погіршився породний склад. 
Як правило, про зазначений наслідок можна говорити лише у випадку, якщо 

лісонасадження складається з декількох порід дерев, та дерева, які були самовільно 
зрубані, відноситься до породи, яка є головною відносно дерев, які залишились ро-
сти. Складність у застосуванні зазначеного критерію полягає також у тому, що зрубу-
вання навіть одного дерева погіршує породний склад, однак сторона обвинувачення 
мусить довести, що це погіршення є істотним. Якщо сторона обвинувачення робить 
ставку саме на цей критерій, не слід затягувати розгляд справи, адже лісгоспи не 
поспішають проводити лісовідновлювальні роботи або заліснення, а місце порубки 
може зарости породами дерев, не зазначеними в технічній карточці лісонасадження 
(кленами та акаціями). Таким чином, надається перевага стороні обвинувачення.

3. Зниження якості лісонасадження, захисних, водоохоронних та інших інші 
екологічних властивостей лісу. 

Зазначений критерій потребує порівняльних досліджень стану якості, захис-
них властивостей до здійснення порубки та після. У разі відсутності відповідних 
досліджень стороні обвинувачення важко довести, що порубка призвела до 
погіршення захисних властивостей лісу, крім випадків, коли самовільна рубка є 
суцільною на значній площі. 

Навіть якщо вимірювання проводились, то у випадку, якщо порубка проведена 
в лісосмузі, яка є снігозахисною, виникає необхідність у дослідженні снігомірних 
ліній в зимовий період протягом кількох років. Враховуючи безсніжність зим в 
Одеському регіоні, стороні обвинувачення проблематично буде довести погіршення 
захисних функцій лісонасадження. З власної практики можна стверджувати, що 
вимірювання якості повітря, снігомірні лінії, тощо в більшості випадків відсутні, 
тому відсутній об’єкт порівняння «краще-гірше». Із зазначених причин сторона об-
винувачення не може застосувати вказаний критерій при кваліфікації злочину за 
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статтею 246 КК України.
4. Виникнення труднощів у відтворенні заліснення. 
Щодо даного критерію варто запам’ятати, що за загальним правилом хвойні 

дерева (сосни) не підлягають поросльовому відновленню та на місці вирубки 
хвойних дерев слід заново проводити їх посадку. У випадку проведення суцільної 
самовільної порубки хвойних дерев цей критерій може бути підставою для визнан-
ня заподіяної шкоди істотною.

Листяні породи дерев підлягають поросльовому відновленню та в більшості 
випадків того ж року чи наступної весни дають поросльове відновлення, тож жод-
них труднощів у їх відновленні не існує. При застосуванні зазначеного критерію 
не рекомендую затягувати процес, оскільки може статись так, що поросльове 
відновлення слабке (в силу несприятливих погодних умов, або в силу того, що 
зрубані дерева були вражені хворобами та шкідниками, тощо), тож у разі затягуван-
ня процесу це може надати зайвий доказ стороні обвинувачення. 

5.  Щодо зміни ландшафту місцевості, русла річки, ерозії ґрунту, то автору не 
доводилось зустрічатись із випадками порубок, які б могли призвести до зазначе-
них наслідків, однак наявність зазначених критеріїв також має підтверджуватись 
висновками експертиз або спеціальних досліджень, які б доводили причинно-
наслідкові зв’язки між самовільною порубкою та наслідками.

У справах, де порубки здійснені в захисних лісосмугах, наявність чи відсутність 
істотної шкоди пропонуємо визначати за головним призначенням лісосмуги 
(снігозахисна, вітрозахисна, тощо). Якщо лісосмуга виконує своє призначення та 
забезпечує затримку снігу, захист від вітру позицію сторони обвинувачення щодо 
наявності істотної шкоди слід ставити під сумнів та наполягати на виправданні об-
винуваченого. Лісосмуга, як правило, належним чином виконує своє снігозахисне 
та вітрозахисне призначення, якщо залишився один ряд дерев та два ряди кущів з 
обох боків.

Зазначений огляд питань у справах, пов’язаних із самовільними порубками та 
порушенням лісокористування, свідчить про широкі можливості для здійснення за-
хисту, пов’язані в першу чергу із невизначеністю критерію, за яким визначається 
наявність чи відсутність істотної шкоди.

Запропонований перелік питань, які адвокату слід дослідити, не є вичерпним, 
тому не слід забувати й про інші питання в справах зазначеної категорії:

1. Належність земель, де проведено порубку до земель лісів. Порубка дерев, 
які виросли на землях, призначених для товарного сільськогосподарського вироб-
ництва, в будь-якому випадку не може кваліфікуватись за статтею 246 КК України.

2. Форма вини підзахисного.
3. Належність та допустимість поданих стороною обвинувачення доказів, 

тощо. 
Ця стаття окреслює лише основні питання, з якими захисник стикається у спра-

вах за фактами самовільної порубки дерев або іншого порушення лісокористування 
та окреслює шляхи їх вирішення, однак в кожній конкретній справі коло доказів, які 
необхідно дослідити, найкращий спосіб захисту визначається виключно адвокатом, 
який бере в ній участь. 

Віталій Колосович,
адвокат
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УКРАИНСКИЕ МОРСКИЕ БРОКЕРЫ СТАЛИ ЧЛЕНАМИ FONASBA

22 января 2016 года Федерация национальных Ассоциаций морских брокеров и 
агентов (FONASBA) приняла в члены Клуб морских брокеров Украины (Морской 
Бизнес Клуб). 

FONASBA основана в апреле 1969 года, её головной офис находится в Лон-
доне, Великобритания. Основная цель организации – поощрять и защищать про-
фессиональных судовых брокеров и агентов по всему миру. Членами Федерации 
национальных Ассоциаций морских брокеров и агентов являются представители 
49 стран. Из них 43 – национальные Ассоциации, 6 партнёров и кандидатов в члены 
Федерации.

FONASBA в качестве одной из своих основных задач ставит поощрение среди 
ее членов справедливой и равной практики профессий морского брокера и агента 
судна. FONASBA также призывает все национальные Ассоциации к достижению и 
соблюдению самых высоких профессиональных стандартов в своей деятельности. 
Она поощряет Ассоциации, которые придерживаются норм национального зако-
нодательства страны, в которой находятся, и норм международного права, а также 
строго соблюдают принципы добросовестного ведения бизнеса.

Клуб морских брокеров Украины (Морской Бизнес Клуб) намерен использовать 
поддержку и знания FONASBA для имплементации их в практику местных специ-
алистов с привлечением иностранных профессионалов и в тесной работе с государ-
ственными органами, проводя соответствующие совместные мероприятия.

«Мы очень рады тому, что Украина присоединилась и стала членом ещё одной 
авторитетной международной организации, – сказано в сообщении представителей 
FONASBA в Украине. – Это несомненно будет сказываться на улучшении отно-
шений между отечественными и иностранными участниками морского бизнес-со-
общества».

Данное событие подтверждает тот факт, что, не смотря на все политические и 
экономические перипетии, которые происходят в нашей родной стране, междуна-
родное сообщество с большой надеждой и перспективой сотрудничает с украин-
скими специалистами.

Евгений Сукачёв
адвокат, старший партнёр Black Sea Law Company

Александр Варваренко
Представитель FONASBA в Украине
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ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ДОКАЗІВ, ЇХ АНАЛІЗУ 
ТА ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ В 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ, ЗАРЕЄСТРОВАНОМУ ЗА ФАКТОМ 
САМОВІЛЬНОЇ ПОРУБКИ ДЕРЕВ (СТАТТЯ 246 КК УКРАЇНИ) 

АБО ЗА ФАКТОМ ПОРУШЕННЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

Для Одеської області справи щодо самовільної порубки дерев є нетиповими, 
тому адвокати не часто беруть участь у справах зазначеної категорії.

Більшість справ щодо проведених порубок стосується порубок, проведених 
в захисних лісосмугах, отже, є необхідність у розгляді питань, які виникають під 
час участі захисника у зазначених справах та в окресленні основних проблем, які 
підлягають вирішенню. 

Є кілька проблемних питань, які спробуємо висвітлити в даній статті:
1. Коло доказів, які необхідно зібрати, дослідити та проаналізувати у справах, 

пов’язаних із порушенням лісокористування та самовільними порубками. Прове-
дення експертних досліджень та залучення спеціалістів в справах, пов’язаних ыз 
самовільними порубками та іншими порушенням лісокористування:

2. Проблеми доведення чи спростування наявності об’єктивної сторони злочи-
ну, передбаченого статтею 246 КК України. 

Коло доказів, які необхідно зібрати та дослідити має відмінності, які залежать 
від особи підзахисного (суб’єкта злочину). 

Виділимо два суб’єкти: перший – це особа, яка жодним чином не пов’язана з 
лісовим господарством. Як правило, кількість зрубаних такими особами дерев є 
незначною, площа самовільної порубки не перевищує 0,010 га, тобто рубка не є 
суцільною та за більшістю критеріїв, аналіз яких буде наведено в наступній частині 
статті, наслідки порубки не відносяться до істотних; другий – працівник лісового 
господарства. В даному випадку або самовільні порубки вчинені за сприяння 
працівників лісового господарства, або має місце порушення лісокористування, 
вчинене безпосередньо працівниками лісового господарства.

Пропонуємо наступний перелік обов’язкових доказів, які захиснику слід зібрати 
та дослідити:

– Матеріали лісовпорядкування, які передбачені Лісовим кодексом України 
(глава 8). Досліджуючи матеріали лісовпорядкування, в обов’язковому порядку слід 
вивчити вступну частину, яка містить опис природно-кліматичної зони, особливості 
ґрунтів тощо та технічну картку лісонасадження, де відбулась самовільна порубка. 
Радимо також досліджувати технічні картки сусідніх лісонасаджень. В зазначе-
них документах міститься інформація про стан лісу на момент його обстеження 
лісовпорядною організацією та запропоновані заходи з поліпшення лісонасадження. 
Як правило, лісовий масив створений в один і той же період часу, тож дослідження 
технічних карток сусідніх лісонасаджень убезпечить від можливої підробки 
висновків про наслідки самовільної порубки або від підробки інших документів;

– Плани рубок та матеріали обстеження ділянки лісу, де відбулась самовільна 
порубка за поточний рік та минулі роки. У разі, якщо на ділянці лісу, де виявле-
но самовільну порубку, заплановано суцільну санітарну рубку або щільність 
лісонасадження за минулими оглядами була меншою ніж 0,7, можна стверджувати, 
що ліс і так підлягав вирубці і тому жодної шкоди довкіллю не спричинено (шко-
да визначається виключно як матеріальна шкода, завдана лісокористувачеві, що не 
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тягне за собою кримінальної відповідальності); 
– Лісорубочні квитки, які були виписані на проведення рубок на ділянці, де ви-

явлено самовільну порубку, якщо такі виписувались в поточному чи минулому році 
та матеріали, які послужили підставою для виписки лісорубочних квитків (польо-
ва перелікова відомість, відомість матеріальної або матеріально-грошової оцінки), 
акти освідування місць рубок. Отримання копій зазначених документів убезпечить 
від ставлення в провину вашому підзахисному порушень, допущених під час про-
ведення попередніх рубок проведених співробітниками лісгоспу;

– Матеріали, які були складені за наслідками виявлення самовільної порубки 
працівниками лісового господарства та Протокол огляду місця події складений 
слідчим. 

Це загальний перелік документів, які слід зібрати та дослідити не залежно від 
суб’єкта.

У випадку, якщо до проведення самовільних порубок причетні працівники 
лісового господарства, як правило, рубка проводиться на підставі лісорубочного 
квитка, однак сторона обвинувачення вважає, що лісорубочний квиток незакон-
ний, ставить в провину співробітникам лісового господарства також підробку 
документів. В даному випадку сторона обвинувачення може кваліфікувати даний 
злочин також як посадовий (зловживання владою, халатність), що ускладнює робо-
ту адвоката із захисту, оскільки об’єктивна сторона зазначених злочинів чітко виз-
начена кримінальним кодексом України та залежить від розміру заподіяної шкоди.

За наведених обставин слід також дослідити накази про призначення на посаду, 
посадові обов’язки осіб, причетних до організації рубки, витребувати матеріали об-
стеження лісонасадження лісопатологом, або клопотати про таке обстеження шля-
хом огляду місця події із залученням лісопатолога, інших спеціалістів, у тому числі 
представників профільних ВНЗ.

Якщо сторона обвинувачення вважає, що незаконність проведеної рубки витікає 
із вимог законодавства, то необхідно проаналізувати належність застосованих сто-
роною обвинувачення нормативних актів: чи були вони доведені до підзахисного у 
передбаченому порядку, чи повинен він застосовувати їх у своїй роботі?

Якщо за документами жодних порушень вимог законодавства немає, однак 
сторона обвинувачення наполягає на тому, що фактично проведено рубку, яка не 
відповідає виду та способу рубки зазначеному в лісорубочному квитку та матеріалах 
відведення лісу в рубку (польова перелікова відомість, відомість матеріальної або 
матеріально-грошової оцінки, тощо), слід встановити, хто здійснював вимітку 
лісу в рубку, хто керував виміткою лісу в рубку, хто вносив записи до польової 
перелікової відомості, хто проводив розрахунки матеріальної оцінки (матеріально-
грошової оцінки) запланованої рубки.. З’ясування зазначених обставин дозволить 
Вам обрати найкращий спосіб захисту клієнта та сприяти встановленню істини у 
справі.

Проведення експертних досліджень. 
Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення 

судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом МЮ України 
№53/5 від 08.1998 року (в редакції від 26.12.2012 року) передбачено проведення 
екологічної експертизи та зазначено перелік питань, які підлягають вирішенню під 
час проведення екологічної експертизи.
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Із питань, які передбачені зазначеними методичними рекомендаціями та які 
можливо поставити на вирішення експертам, наведемо наступні:

1. Який період часу потрібен для відновлення екологічної рівноваги, порушеної 
внаслідок конкретного негативного антропогенного впливу на навколишнє середо-
вище?

2. Яка причина зниження біологічної різноманітності (наприклад, зменшення 
рибних запасів або усихання й загибель дерев) у межах локальної земельної ділянки 
або водного об’єкта?

3. Яким був стан (здорові/хворі) вирубаних дерев?
4. Який розмір збитків від забруднення навколишнього природного середо-

вища, пошкодження або знищення об’єктів тваринного та рослинного світу, що 
відбулося внаслідок ведення бойових дій та/або застосування військової техніки та 
озброєння?

Як бачимо, методичні рекомендації в частині, яка стосується злочину, передба-
ченого статтею 246 КК України, не враховує необхідності вирішення експертами 
питання погіршення породного складу лісонасадження, його якості, захисних, водо-
охоронних й інших екологічних властивостей лісу; питання складності заліснення 
місця самовільної порубки тощо, які є обов’язковими для кваліфікації за статтею 
246 КК України. 

Тому є ціла низка питань, на які експерти-екологи не надають відповіді, але які 
підлягають з’ясуванню.

Найтяжче визначитись із колом питань у разі, якщо рубку проведено за участі 
співробітників лісового господарства та за наявності лісорубочного квитка.

Пропонуємо перелік питань, які слід поставити перед спеціалістами та експер-
тами, якщо порубка проведена співробітниками лісового господарства:

1.  Чи відповідає вид, спосіб рубки зазначеної в лісорубочному квитку, фактич-
но проведеному виду, способу рубки?

2.  Якщо вид, спосіб рубки зазначений в лісорубочному квитку не відповідає 
фактично проведеному, то який вид рубки проведено та яким способом проведено 
рубку?

3.  Чи була необхідність у проведенні встановленого виду рубки встановленим 
способом, якщо ні – то чи потягла рубка погіршення породного складу, якості, захис-
них, водоохоронних й інших екологічних властивостей, та у чому це виразилось ?

4.  Якщо проведений вид рубки не передбачений законодавством України чи 
потягла проведена рубка погіршення породного складу, якості, захисних, водоохо-
ронних й інших екологічних властивостей, то у чому це виразилось?

5.  Якою є мета рубки, чи досягнута мета рубки, зазначена в лісорубочному 
квитку (у разі проведення санітарних рубок, рубок освітлення, спеціальних рубок 
тощо)?

6.  Якщо мета рубки не досягнута чи спричинено проведеною рубкою погіршення 
захисних, інших властивостей лісонасадження, та в чому це виражається?

7.  Чи вірно визначено матеріально-грошову (матеріальну) оцінку рубки, якщо 
ні, то в чому помилка?

8.  Якщо матеріально-грошову (матеріальну) оцінку рубки проведено невірно, 
то занижено чи завищено вихід лісопродукції, яка дійсна матеріально-грошова 
(матеріальна) оцінка проведеної рубки?

9.  Чи відповідають матеріали відведення лісонасадження в рубку фактично 
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проведеній рубці (кількості зрубаних дерев, породам дерев, діаметру зрубаних де-
рев, кількості заготовленої лісопродукції)?

10. Якщо матеріали відведення лісонасадження в рубку не відповідають фак-
тично проведеній рубці, то чи має місце зрубування дерев зверх передбаченого в 
лісорубочному квитку, якщо так, то скільки саме дерев зрубано зверх зазначеного в 
лісорубочному квитку, якої породи, який розмір матеріальної шкоди заподіяно?

11. Чи є необхідність у залісненні місця самовільної порубки (рубки), якщо так, 
то яким способом, на якій площі?

12. Яка розрахункова вартість проведення заліснення на місці порубки?
13. Якщо є необхідність у залісненні місця самовільної порубки, то чи викликає 

зазначене заліснення труднощі, якщо так, то у чому саме полягають труднощі у 
відтворенні заліснення?

Всі тонкощі вирощування лісу, догляду за лісонасадженнями та проведення ру-
бок опанувати неможливо, тому доцільним є залучення спеціалістів.

А оскільки в Одеській області більшість лісонасаджень складають лісосмуги, 
доцільно було б звертатись щодо питань захисних лісосмуг до навчального інституту 
лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і 
біокористування України за адресою: Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 
15. У зазначеному навчальному закладі діє кафедра лісової меліорації і оптимізації 
лісоаграрних ландшафтів, метою якої є підготовка спеціалістів у галузі захисного 
лісорозведення.

Після отримання адвокатом від спеціаліста відповіді з поставлених запитань, 
виникає можливість визначитись із обсягом питань, які слід поставити перед ек-
спертом.

Власна практика свідчить, що експерти-екологи залишають без відповіді 
більшість наведених в статті питань та відповідь надають лише щодо розміру 
матеріальної шкоди, заподіяної самовільною порубкою, що не є підставою для при-
тягнення до відповідальності за статтею 246 КК України. 

У разі, якщо надані експертом відповіді розходяться із висновком спеціаліста, 
є необхідність допитати експерта щодо вірності вибору методики проведено-
го дослідження та правильності висновків, допит можна проводити за участі 
спеціаліста.

Після того, як адвокат витребував необхідні документи, скористався допомо-
гою спеціаліста, дослідженнями та вивченнями, виникає можливість визначитись 
із позицією захисту у кримінальному провадженні, яка залежить від наявності чи 
відсутності об’єктивної сторони злочину, передбаченого статтею 246 КК України. 

Таким чином, переходимо до другого питання «Проблеми доведення чи спро-
стування наявності об’єктивної сторони злочину, передбаченого статтею 246 КК 
України».

Постановою пленуму ВСУ №17 від 10.12.2004 року «Про судову практику у 
справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля» встановлено, що 
шкода визнається істотною, коли були знищені певні види дерев у тій чи іншій 
місцевості; погіршилися породний склад, якість, захисні, водоохоронні й інші 
екологічні властивості лісу; виникли труднощі у відтворенні заліснення в певній 
місцевості; знизилась якість атмосферного повітря; змінились ландшафт місцевості, 
русло річки; сталась ерозія ґрунту тощо. 

На практиці сторона обвинувачення у якості основного критерію наявності чи 
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відсутності істотної шкоди застосовує розмір шкоди, розрахований відповідно до за-
тверджених методик. У кращому випадку слідчі беруть у держлісгоспах довідки про 
те, що порубку проведено в степовій чи лісостеповій зоні, що ускладнює відновлення 
заліснення, призвело до погіршення породного складу насадження тощо.

Відсутність чітких критеріїв, за якими можливо визначити наявність чи 
відсутність істотної шкоди, призводить до того, що справи, в яких обвинуваче-
ний користується допомогою захисника, розглядаються роками та закриваються у 
зв’язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК України).

Наведемо короткий аналіз критеріїв наявності чи відсутності істотної шкоди, 
зазначених в Постанові пленуму ВСУ №17 та особливостей їх практичного засто-
сування:

1. Знищені певні види дерев у тій чи іншій місцевості.
Зазначений критерій на практиці може стосуватись особливо цінних порід де-

рев, яких досить мало, хоча зрубування особливо цінних дерев саме по собі вже є 
ознакою того, що заподіяно істотну шкоду. Проблемним також є визначення по-
няття «тієї чи іншої місцевості», оскільки важко уявити, щоб самовільна порубка 
призвела до знищення розповсюдженої породи дерева навіть на території однієї 
дільниці (урочища) лісогосподарства або на територій одного лісгоспу. Можливе 
застосування наведеного критерію, якщо рубка дерев суцільна та проводиться на 
підставі незаконно виписаного лісорубочного квитка, при цьому вирубці підлягає 
увесь масив лісонасадження (урочище, квартал, тощо).

2. Погіршився породний склад. 
Як правило, про зазначений наслідок можна говорити лише у випадку, якщо 

лісонасадження складається з декількох порід дерев, та дерева, які були самовільно 
зрубані, відноситься до породи, яка є головною відносно дерев, які залишились ро-
сти. Складність у застосуванні зазначеного критерію полягає також у тому, що зрубу-
вання навіть одного дерева погіршує породний склад, однак сторона обвинувачення 
мусить довести, що це погіршення є істотним. Якщо сторона обвинувачення робить 
ставку саме на цей критерій, не слід затягувати розгляд справи, адже лісгоспи не 
поспішають проводити лісовідновлювальні роботи або заліснення, а місце порубки 
може зарости породами дерев, не зазначеними в технічній карточці лісонасадження 
(кленами та акаціями). Таким чином, надається перевага стороні обвинувачення.

3. Зниження якості лісонасадження, захисних, водоохоронних та інших інші 
екологічних властивостей лісу. 

Зазначений критерій потребує порівняльних досліджень стану якості, захис-
них властивостей до здійснення порубки та після. У разі відсутності відповідних 
досліджень стороні обвинувачення важко довести, що порубка призвела до 
погіршення захисних властивостей лісу, крім випадків, коли самовільна рубка є 
суцільною на значній площі. 

Навіть якщо вимірювання проводились, то у випадку, якщо порубка проведена 
в лісосмузі, яка є снігозахисною, виникає необхідність у дослідженні снігомірних 
ліній в зимовий період протягом кількох років. Враховуючи безсніжність зим в 
Одеському регіоні, стороні обвинувачення проблематично буде довести погіршення 
захисних функцій лісонасадження. З власної практики можна стверджувати, що 
вимірювання якості повітря, снігомірні лінії, тощо в більшості випадків відсутні, 
тому відсутній об’єкт порівняння «краще-гірше». Із зазначених причин сторона об-
винувачення не може застосувати вказаний критерій при кваліфікації злочину за 
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статтею 246 КК України.
4. Виникнення труднощів у відтворенні заліснення. 
Щодо даного критерію варто запам’ятати, що за загальним правилом хвойні 

дерева (сосни) не підлягають поросльовому відновленню та на місці вирубки 
хвойних дерев слід заново проводити їх посадку. У випадку проведення суцільної 
самовільної порубки хвойних дерев цей критерій може бути підставою для визнан-
ня заподіяної шкоди істотною.

Листяні породи дерев підлягають поросльовому відновленню та в більшості 
випадків того ж року чи наступної весни дають поросльове відновлення, тож жод-
них труднощів у їх відновленні не існує. При застосуванні зазначеного критерію 
не рекомендую затягувати процес, оскільки може статись так, що поросльове 
відновлення слабке (в силу несприятливих погодних умов, або в силу того, що 
зрубані дерева були вражені хворобами та шкідниками, тощо), тож у разі затягуван-
ня процесу це може надати зайвий доказ стороні обвинувачення. 

5.  Щодо зміни ландшафту місцевості, русла річки, ерозії ґрунту, то автору не 
доводилось зустрічатись із випадками порубок, які б могли призвести до зазначе-
них наслідків, однак наявність зазначених критеріїв також має підтверджуватись 
висновками експертиз або спеціальних досліджень, які б доводили причинно-
наслідкові зв’язки між самовільною порубкою та наслідками.

У справах, де порубки здійснені в захисних лісосмугах, наявність чи відсутність 
істотної шкоди пропонуємо визначати за головним призначенням лісосмуги (снігозахисна, 
вітрозахисна, тощо). Якщо лісосмуга виконує своє призначення та забезпечує затримку 
снігу, захист від вітру позицію сторони обвинувачення щодо наявності істотної шкоди 
слід ставити під сумнів та наполягати на виправданні обвинуваченого. Лісосмуга, як пра-
вило, належним чином виконує своє снігозахисне та вітрозахисне призначення, якщо за-
лишився один ряд дерев та два ряди кущів з обох боків.

Зазначений огляд питань у справах, пов’язаних із самовільними порубками та 
порушенням лісокористування, свідчить про широкі можливості для здійснення за-
хисту, пов’язані в першу чергу із невизначеністю критерію, за яким визначається 
наявність чи відсутність істотної шкоди.

Запропонований перелік питань, які адвокату слід дослідити, не є вичерпним, 
тому не слід забувати й про інші питання в справах зазначеної категорії:

1. Належність земель, де проведено порубку до земель лісів. Порубка дерев, 
які виросли на землях, призначених для товарного сільськогосподарського вироб-
ництва, в будь-якому випадку не може кваліфікуватись за статтею 246 КК України.

2. Форма вини підзахисного.
3. Належність та допустимість поданих стороною обвинувачення доказів, 

тощо. 
Ця стаття окреслює лише основні питання, з якими захисник стикається у спра-

вах за фактами самовільної порубки дерев або іншого порушення лісокористування 
та окреслює шляхи їх вирішення, однак в кожній конкретній справі коло доказів, які 
необхідно дослідити, найкращий спосіб захисту визначається виключно адвокатом, 
який бере в ній участь. 

Віталій Колосович,
адвокат
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ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЗАХИСНИКА НА ОБВИНУВАЛЬНИЙ АКТ

Судовий розгляд в кримінальному процесі починається з оголошення прокуро-
ром обвинувального акту (ст. 347 КПК України).

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає (ст. 31), що 
кримінальне провадження у суді першої інстанції може розглядатись судом одноо-
собово (ч. 1), колегіально, у складі трьох професійних суддів, або судом присяжних, 
у складі трьох присяжних та двох професійних суддів                 (ч. 2). 

Деякі адвокати, в тому числі і адвокат Зейкан Я.П., висловлюються  про 
доцільність виступу адвоката після оголошення обвинувального акту прокурором з 
певним «виправдовувальним» актом, в захист свого клієнта.

Я повністю розділяю вказані думки.  
Однак, пропоную проаналізувати, яким механізмом реалізації адвокат може 

скористатися в цьому випадку і яку користь може мати така дія.
Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає прямого механізму 

виступу адвоката з «виправдовувальним» актом після оголошення обвинувального 
акту прокурором.

Натомість КПК містить принципи, за якими кримінальне провадження 
здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне одстоювання сто-
роною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і 
законних інтересів засобами, передбаченими КПК (ч. 1 ст. 22 КПК).

Разом з тим, КПК встановлює, що сторони кримінального провадження мають 
рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, кло-
потань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим 
Кодексом (ч. 2 ст. 22 КПК).

Однак, чи достатньо гарантій, вказаних в ст. 22 КПК, для реалізації адвокатом 
такого прийому, як виступ за «виправдовувальним» актом?

На мій погляд, у реаліях сучасного судочинства – ні! Головуючий у справі може 
просто, формально, заборонити адвокату виступити з такою промовою після ого-
лошення прокурором обвинувального акту, пославшись на те, що у параграфі 3, 
глави 28 КПК таке право не передбачене і свій виступ і всі свої «виправдовувальні» 
акти, він (адвокат) зможе оголосити в судових дебатах після закінчення судового 
розгляду. 

І формально головуючий буде правий, а відповідно до ст. 321 КПК України, 
адвокат буде змушений підкоритися розпорядженню головуючого. 

Звісно, можна заявити відвід головуючому, однак на практиці цей інститут май-
же не працює і в більшості випадків є неефективним. 

То яку форму повинен мати вказаний «виправдовувальний» акт?
Кримінальний процесуальний кодекс встановлює, що захисник користується 

процесуальними правами підозрюваного, обвинуваченого, захист якого він 
здійснює, окрім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо 
підозрюваним, обвинувачуваним і не може бути доручена захиснику (ч. 4 ст. 46 
КПК).

Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 42 КПК України підозрюваний і обвинувачуваний, 
а з урахуванням ч. 4 ст. 46 КПК України і його захисник, має право під час прове-
дення процесуальних дій подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку 
проведення дій. 
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Таким чином, вважаю, що вказаний «виправдовувальний» акт захисту необхідно 
викладати у формі заперечення на обвинувальний акт і правильно, на мій погляд, 
посилатися саме на ч. 1, ч. 2 ст. 22, п. 10 ч. 3 ст. 42, ч. 4 ст. 46 КПК України.

Погоджусь з тим, що в п. 10 ч. 3 ст. 42 КПК України вказано про заперечення 
саме щодо порядку проведення дій. Однак, ст. 42 КПК України не містить виключ-
ний перелік процесуальних прав підозрюваного, обвинуваченого, а також захис-
ника, і повністю консолідується з положеннями,  вказаними в ст. 22 КПК України. 

Що ж робити, якщо суд все ж таки відмовить адвокату у виступі з таким запере-
чення на обвинувальний акт?

На мій погляд, доцільним є написання такого заперечення на обвинувальний акт 
в письмовій формі, а після надходження обвинувального акту в суд і розподілення 
справи на суддю, ще до початку підготовчого засідання, подавати його через 
канцелярію суду.

Адже окрім обвинувального акту, реєстру матеріалів досудового розслідування, 
цивільного позову, якщо він був пред’явлений під час досудового розслідування, 
інших документів, передбачених п. 3, п. 4, п. 5 ч. 4 ст. 291 КПК України, у суду не 
має.

Виходячи із вказаних документів, суд не навмисно, однак суб’єктивно, виходячи 
з обвинувального акту, цивільного позову, тобто документів, які містять відомості 
не на користь клієнта, може сформувати свою суб’єктивну думку щодо обвинува-
чуваного, не говорячи вже про присяжних, які, як правило, не мають юридичної 
освіти, яку буде досить важко змінювати в ході судового розгляду. 

Більше того, в тому числі і з врахуванням інформації, яка міститься в обви-
нувальному акті, суд у підготовчому засіданні може сформувати рішення щодо 
запобіжного захисту, якщо такий застосований.

Тому я приходжу до висновку, що заперечення на обвинувальний акт є добрим 
інструментом адвоката у захисті свого клієнта.

Зі свого практичного досвіду скажу, що заперечення на обвинувальний акт я ви-
користовую, майже у кожній справі, де я є захисником,  і перепон від суду щодо його 
заявлення я не зустрічав. Більше того, заперечення на обвинувальний акт допомагає 
систематизувати свою позицію у справі, а відтак - допомагає обирати правильну 
тактику захисту. 

Денис Пономаренко, 
адвокат
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В ПОМОЩЬ АДВОКАТАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ВЕДЕНИЮ
 УГОЛОВНЫХ, ГРАЖДАНСКИХ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ

Статьи и выводы, опубликованные 
в Вестнике Верховного Суда Украины,

 разъясняющие применение действующего законодательства

* Выводы Верховного Суда Украины, изложенные в решениях, принятых по ре-
зультатам рассмотрения заявлений о пересмотре судебного решения по основаниям 
предусмотренным п.1, ч.1 ст. 445 УПК Украины(п.1 ч.1 ст. 400 12 УПК Украины 
1960 г.), за I полугодие 2015 г. 

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 1 (185), с.2-14)

* Выводы Верховного Суда Украины, изложенные в решениях, принятых по 
результатам рассмотрения заявлений о пересмотре судебных решений, за I полу-
годие 2015 г. 

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 1 (185), с.15 -28)

* Выводы Верховного Суда Украины, изложенные в решениях, принятых по ре-
зультатам рассмотрения заявлений о пересмотре судебного решения по основаниям 
предусмотренным п.1, 2 ч.1 ст. 11116 ГПК Украины, за I полугодие 2015 г. 

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 2 (186), с.7-16)
(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 3 (187), с.3-11)

* Выводы Верховного Суда Украины, изложенные в решениях, принятых по ре-
зультатам рассмотрения заявлений о пересмотре судебных решений за І полугодие 
2015 года.

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 2 (186), с.17-27)
(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 3 (187), с.12-23)

* Выводы Верховного Суда Украины по гражданским делам за ІІ полугодие 
2015 года.

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 3 (187), с.24-35)

* Анализ применения судами норм закона об уголовной ответственности за не-
законное изготовление, хранения и сбыт или транспортировку с целью сбыта по-
дакцизных товаров (некоторые проблемные вопросы (ст. 2014 УК))

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 12 (184), с.15-23)

* Решения по хозяйственным спорам. 
(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 12 (184), с.10-14)
(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 2 (186), с.3-6)
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* Проблемные вопросы применения законодательства, которое регулирует кор-
поративные правоотношения в аспекте перехода права собственности.

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 1 (185), с.29 -32)

* Особенности правоприменительной практики судов в земельных спорах.
(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 1 (185), с.33 -38)

* Основания пересмотра Верховным Судом Украины судебных решений по 
гражданским делам: законодательные новеллы. 

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 2 (186), с.28-38)

* Вещный интерес как объект защиты в гражданском праве Украины.
(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 12 (184), с. 24-29)

* Судебные функции Верховного Суда Украины: дискуссионные вопросы.
(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 12 (184), с. 30-38)

* Особенности привлечения в судопроизводство органов государственной вла-
сти – третьих лиц не заявляющих самостоятельных требований. 

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 2 (186), с.39-42)

* Спорные вопросы изложения вступительной части решения суда по граждан-
скому делу.

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 2 (186), с.43-46)

* Объединение должника и кредитора в одном лице как основание для прекра-
щения гражданского обязательства. 

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 3 (187), с.36-42)

* Недействительность завещания: поиск оптимальной модели сохранения по-
следней воли завещателя (о юридических последствиях удостоверения завещания 
вне нотариального округа). 

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 3 (187), с.43-48)
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НИ РАЗУ НЕ ПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

*** 
Нянечка в детском садy помогает 

мальчику зашнуровать ботиночки. То ли 
дело обувь на липучках: ррраз – и впри-
тык сидят на ножке! Но шнурки…

Когда, наконец, почти в испарине, 
нянечка справилась со вторым ботин-
ком, малыш тихо просопел:

 – А мы обули разные ножки!
Действительно, правый ботинок 

был на левой ноге, а левый пристроился 
на правой.

Снова расшнуровка и долгая возня с 
ботинками.

Когда обувка уже правильно сидела на 
ножках, козявка торжественно объявила:

 – Это не мои ботинки!
– Чего ж ты молчал?!
Когда обувь, наконец, была снята, мальчик, вздохнув, сказал:
– Это ботинки моего старшего брата. Теперь их ношу я…
Бедная нянечка снова терпеливо повозилась со шнурками, но когда мальчик 

поднялся, то не смог ступить и шага.
– Что такое?!– прошептала нянечка.
– Я запихал печеньки туда,– чуть не плача сказал мальчик, пальцем указывая на 

носки ботинок.

*** 
Эта история приключилась с моей доброй приятельницей, милейшей девушкой. 

Как то ей подарили чудного котеночка, которого она тотчас назвала Робертом. 
Подарок хороший, пушистый и ласковый, но вот как на такой «презент» отреа-

гируют родители?
Домой леди вернулась поздно, когда в окнах квартиры было темно. Однако на 

ключ в замочной скважине чутко отреагировала мама.
– Мамусь, познакомся: это Роберт!– с порога отрапортовала дочь.
Женщины полушепотом защебетали на кухне, зашипел чайник, недовольно 

приглашая домашних к ночному чаю. 
А через пару минут на пороге кухни… возник папа. Сияя лицом, в парадном 

костюме, при галстуке… и с коллекционной бутылкой коньяка в руке.

 

Чудновский М. З. 
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*** 
Как то раз мои друзья решили научить свою собаку лаять, реагируя на звонок в 

дверь. Естественно, что учили на личном примере!
Отец семейства, солидный состоятельный мужчина, стал на четвеpеньки возле 

двеpи. Его супруга выходила из квартиры и звонила в двеpь, после чего муж начи-
нал лаять, за что получал кусочек сыра и ласковое поглаживание по голове.

Потом ролями менялись, не нарушая сценария. 
Милый добрейший пес с интересом наблюдал за хозяевами, ну никак не желая 

им подражать.
Когда оба устали «подавать пример», почти охрипнув от лая, мол, бесполезно 

учить ленивого увальня, надо звать собачьего тренера, пес рванул на кухню за сво-
ей миской, где лежали остатки корма, поставил ее перед хозяевами и лег поодаль… 
как бы желая пpодолжения начатой интереснейшей игры.

*** 
Один не без чувства юмора американский социолог решил провести исследова-

ние на тему: «Отношение людей разных национальностей к чужой собственности».
Ученый ездил по городам мира, оставлял посреди вокзала свой престижного 

вида чемодан, незаметно исчезал, прятался и засекал время.
В результате: в Стокгольме к чемодану никто так и не притронулся; в Лондо-

не чемодан умыкнули через полчаса; в Париже он бесследно исчез минут через 
двадцать, в Риме – через десять; в Токио находку уже через пять минут здали в 
бюро находок; в Тель-Авиве через три минуты приехала полиция, оцепила вокзал 
и положила навзничь пару сотен пассажиров, после чего находка была погружена 
в бронированный фургон и увезена за город для подрыва; а вот в Одессе, говорят, 
эксперимент не удался: пока исследователь ставил чемодан, у него украли часы.

Последним в серии оказался эксперимент в Багдаде: там вместе с чемоданом… 
без шума и пыли похитили и самого американца.

 
Михаил Чудновский,

президент адвокатской компании «Чудновский и партнеры»
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ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ ДОКТОР
  
Китайский доктор не смог найти работу в американских больницах, поэтому 

решил открыть небольшую частную клинику. 
Перед входом он поместил рекламный плакат с надписью: «Получите лечение 

за 20$ – и мы вернем вам 100$, если болезнь не пройдет». 
Американский юрист решил, что это неплохая возможность легко подзарабо-

тать, и зашел в клинику. 
Произошел такой диалог. 
Юрист: «У меня пропал вкус». 
Доктор: «Сестра, принесите лекарство из коробки № 22 и дайте три капли в рот 

пациенту». 
Юрист: «Тьфу! Это же керосин!» 
Доктор: «Поздравляю, ваше чувство вкуса вернулось. С вас 20 долларов!». 
Раздраженный юрист расплатился, но снова пришел  через пару дней, чтобы 

вернуть свои деньги. 
Юрист: «Я потерял память. Ничего не могу вспомнить». 
Доктор: «Сестра, принесите лекарство из коробки № 22 и дайте три капли в рот 

пациенту». 
Юрист (недовольно): «Это же керосин. Вы давали его мне, когда я приходил 

сюда!». 
Доктор: «Поздравляю, к вам вернулась память. С вас 20 долларов!». 
Взбешенный юрист отдал ему деньги, но снова вернулся через неделю, чтобы 

попытаться заполучить 100 долларов. 
Юрист: «У меня совсем испортилось зрение. Я практически ничего не вижу». 
Доктор: «К огромному сожалению, у меня нет лекарства для лечения такого не-

дуга. Вот, возьмите свои 100 долларов». 
Юрист (уставившись на банкноту): «Но это ведь 20 долларов, а не 100!». 
Доктор: «Поздравляю, ваше зрение вернулось. С вас 20 долларов!». 

Владимир Маслов,
адвокат


