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Кожен новий закон сус-
пільство сприймає не 
лише як сукупність 

норм та правил, а й розгля-
дає його крізь призму осо-
бистості автора (авторів) да-
ної законодавчої ініціативи. А 
тому слабка публічна позиція 
законотворця, невміння ква-
ліфіковано пояснити сильні 
сторони та доцільність за-
кону дає змогу опонентам 
вирвати з контексту певні 
норми і видати людям черго-
вий політичний фільм жахів 
– такий, що повністю ніве-
люватиме ідею закону, якою 
б корисною вона не була.  

СЛОВО 
РЕДАКТОРА

І така практика поширена не 
лише у сфері законотвор-
чості. Що в такій ситуації за-
лишається бізнесу? Шукати 
висококваліфікованих прав-
ників, які допоможуть пере-
кладати закони та правила із 
мови юридичної на просту, 
та які зможуть пояснити, як 
чергові новації впливатимуть 
на бізнес-процеси. Саме такі 
фахівці підготували ґрунтов-
ні та цікаві статті у черговий 
номер журналу «Femida.ua». 

З повагою,  
головний редактор

Олена Ходос
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Тенденції останніх років 
свідчать, що все менше 
пар реєструють свій шлюб. 

Пояснень цьому явищу декілька. 
Ми все більше цінуємо свободу. 
Люди, які пережили розлучення, 
вважають, що штамп в паспор-
ті – не головне. Хтось думає, що 
так простіше будувати стосунки, 
адже в будь-який момент можна 
піти без ускладнень і додаткових 
процедур. 

Але що приховує айсберг під на-
звою «цивільний шлюб»? До речі, 
якщо оперувати юридичними термі-
нами, то цивільний шлюб – це саме 
звичний усім шлюб із реєстрацією. 
А те, що в побуті звикли іменувати 
цивільним шлюбом, юристи назива-

ють спільним проживанням сім’єю 
без реєстрації шлюбу.

Як адвокат, який спеціалізується 
на сімейному праві, я зустрічала 
не так багато пар, які розійшлися 
без конфліктів. Адже, якщо у нас 
взаєморозуміння, довіра та любов, 
то ми не розходимось, а бережемо 
наші стосунки. Інколи мені кажуть, 
мовляв, «ми розійшлись і залиши-
лись друзями»… Однак,  рішення 
про розрив стосунків у парі все 
одно приймає хтось першим.

При розставанні бувають різні си-
туації: іноді парам вдається самостій-
но домовитись з усіх питань, інколи 
в цьому їм допомагають адвокати чи 
посередники, або й навіть суд.

Катерина Власюк
Адвокат, керівник АБ «Сімейний 
адвокат Катерина Власюк»,
голова комітету з сімейного права 
Асоціації адвокатів України

«шЛюБ» 
БЕз зОБОВ’ЯзАнь
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Що ж краще – жити без «штампу 
в паспорті» чи з ним? Безумовно, 
шлюб варто зареєструвати. Так на-
дійніше і більше гарантій «на ви-
ході», якщо стосунки завершаться. 

Наприклад, якщо у зареєстровано-
му шлюбі ви купували майно, то воно 
у 90 % випадків буде ділитись навпіл, 
адже належить обом сторонам. Та-
ким чином, на противагу думці, що 
штамп нічого не гарантує, в даному 
випадку він вас захистить. Натомість, 
у «цивільному шлюбі» пара, по суті, 
вважається сторонніми людьми, на-
віть якщо у неї є діти, і лише через суд 
можна довести протилежне.   

Хоча, є ще один варіант, який за-
безпечить вам спокійний подружній 
сон. Про нього поговоримо далі.

ЛюБОВ і ДОгОВіР
Перш за все, хочу запевнити, що 

особисто я – за любов, шлюб і гар-
монійні стосунки. Але, досліджую-
чи щорічну статистику, варто зазна-
чити, що кількість зареєстрованих в 
Україні шлюбів падає, а розлучень 
– зростає. Мабуть, і у вашому ото-
ченні достатньо пар, які пережили 
розлучення чи розставання, і всі ці 
історії є болючими та травмуючи-
ми. Всі, без виключення, мої дові-
рителі кажуть про те, що ніколи не 
думали про розлучення чи розста-
вання, розраховували, що ці стосун-
ки на все життя… А потім ставали 
заручниками своєї наївності.

Звісно, ця стаття не про те, як 
підготуватись до розставання, а 

лише про те, як усвідомлюючи свої 
права та ризики, приймати пра-
вильні рішення та захищати себе, 
навіть перебуваючи у стосунках. 
Як практик в шлюборозлучних 
процесах, я точно не вірю в те, 
що можна «наврочити» розлучен-
ня, якщо подбати про захист своїх 
прав у стосунках. Навпаки, час-
то стосунки покращуються, коли 
сторони заздалегідь порозумілись 
щодо питань майна та дітей.

Я бачила багато сліз жінок, які по 
20 років проживали разом з чоло-
віком, виховували спільних дітей, а 
коли настала «криза» – сподівались 
на порядність іншого і поділ майна 
навпіл. Проте, на превеликий жаль, 
через свою «злочинну недбалість» 
залишались фактично без нічого. 
Їм здавалось, що все відбудеться 
саме по собі. Але так не буває.

Отже, повертаємось до варіанту, 
який вас точно захистить.

Якщо ви категорично не бажаєте 
реєструвати шлюб – можете уклас-
ти договір як особи, які спільно 
проживають разом без реєстрації 
шлюбу. Такий договір нотаріально 
посвідчується, є аналогом шлюб-
ного договору і у ньому можна вре-
гулювати питання майна, боргів та 
позик, бізнесу, виховання дітей та 
сплати аліментів.

По суті, в цьому договорі можна 
прописати всі питання, які дове-
деться вирішувати, якщо ви захо-
чете розійтися. Тобто, у вас буде 
підготовлена дорожня карта дій, 
без судів, адже спірні питання вже 
врегульовано.

Можливо, сьогодні ви не планує-
те купувати майно, створювати біз-
нес чи народжувати дітей, але коли 
це відбудеться, ви навряд чи підете 
укладати такий договір. Тому кра-
ще подбати про це наперед. 

ВАжЛиВі нюАнСи
У вищевказаному договорі варто 

прописати час, з якого ви спільно 
домовились, що проживаєте разом 
сім’єю. Це вкрай важлива дата! 

БЕз зОБОВ’ЯзАнь

С
ім

’Я
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Саме щодо неї зазвичай є найбіль-
ші суперечки при розставанні.

Також вкажіть у договорі, що 
майно, яке оформлене на одного із 
пари, залишиться йому після роз-
ставання тощо. Такі нюанси допо-
можуть вам уникнути майнового 
спору в майбутньому.

Наприклад, ви і ваша друга по-
ловинка до початку спільного про-
живання вже мали дітей і майно, 
але, припустимо, наступила рапто-
ва смерть одного з пари. Тобто, до 
цього трагічного моменту ви вже 
придбали разом про спільні кошти, 
майно, але ви не знаходились у за-
реєстрованому шлюбі і немає запо-
віту, де ви вказані спадкоємцем.

Я не просто так звернула вашу 
увагу на наявність інших дітей та 
раніше набутого майна, адже це 
є суттєвим питанням. У випадку 
смерті одного з пари це майно ві-
дійде спадкоємцям першої черги 
(батьки і діти, які є в померлого). 
Вам, в свою чергу, доведеться ви-
тратити сили, нерви і кошти, щоб 
через суд примусово включити себе 
до черги спадкоємців, і при цьому 
доводити, що ви реально проживали 
з померлим сім’єю. Якщо все добре 
складеться – ви отримаєте частку, 
але в будь-якому випадку, вона буде 
меншою, ніж та, яку ви б могли 
отримати за наявності договору.

Також у договорі можна пропи-
сати положення про спільних (і не 
тільки) дітей, умови їх утримання 
і проживання, забезпечити їх май-
ном чи витратами на освіту. І навіть 
прописати виплату аліментів одно-
му із пари в разі втрати працездат-
ності, виходу на пенсію тощо.

То невже все перелічене не варте 
уваги? Адже саме ці питання під-
німаються, коли в пари «щось піш-
ло не так». 

Варто пам’ятати: якщо під час 
спільного проживання вас обмеж-
ували в витратах, не робили пода-
рунків і не дбали про вас – швидше 
за все, цього не відбудеться і тоді, 
коли ви розриваєте стосунки. 

Такі договори особливо вигідні 
людям бізнесу, при чому не лише 
чоловікам, а й жінкам, які створи-
ли успішні компанії та часто утри-
мують родини. Такі жінки можуть 
ставати жертвами альфонсів, які за 
кілька років «кохання» отримують 
на рівному місці щедрі відступні. 
Тому варто захистити себе на стар-
ті стосунків.

чОму КРАщЕ 
ОБійТиСЯ БЕз СуДу 

«Якщо ми проживали сім’єю, то 
я без проблем отримаю 50%» – це 
лише міф!

Дуже часто після розставання 
розпочинаються справжні війни за 
майно, дітей, гроші. Розраховуєте 
на справедливий суд? Але кожен 
розуміє справедливість по-своєму. 
Рішення суду зазвичай не влашто-
вує обидві сторони спору.

Важливо на початку з’ясувати, чи 
ваша друга половинка була у зареє-
строваному шлюбі в момент, коли ви 
почали проживати разом. Бо якщо 
так, то до моменту офіційного роз-
лучення вашого партнера з колишнім 
ваше проживання суд не прирівняє 
до «цивільного шлюбу», оскільки у 
нас заборонено багатоженство. 

Безліч нюансів і щодо дітей. Так, 
щоб стягнути аліменти, не потрібно 
встановлювати факт спільного про-
живання. Ці процедури стандартні 
і такі ж, як для одружених чи роз-
лучених пар. Якщо ж вам потрібно 
встановити батьківство після роз-
ставання, то це окрема процедура.

У випадку, якщо ви хочете поділи-
ти нажите майно, яке зареєстроване 
не на вас, але куплене за час спіль-
ного проживання, – тоді вам дорога 
до суду. 

Першою позовною вимогою буде 
встановлення факту проживання 
однією сім’єю без реєстрації шлю-
бу, а саме конкретних дат початку 
і завершення такого проживання. А 
далі починається досить принизли-
ва процедура – фотодокази, що ви 
були разом; покази свідків – друзів, 
родичів, кумів, сусідів; чеки, пла-
тіжки, і все що завгодно, що може 
довести, що ви не тільки зустрі-
чались та інколи ночували разом, 
а й вели спільне господарство як 
«справжня родина».

Дуже часто позиція іншої сторо-
ни, яка не бажає ділити «спільно» 
нажите, наступна: «Так, визнаю, 
зустрічались, але сім’ї не було. Ми 
просто подорожували, трохи жили 
разом, але родиною це назвати не 
можна». Ви навіть не уявляєте, як 
складно це витримати жінкам, які 
довгі роки жили з чоловіком роди-
ною і думали, що вони сім’я…

у ДОгОВОРі мОжнА пРОпиСАТи ВСі  
пиТАннЯ, ЯКі ДОВЕДЕТьСЯ ВиРішуВАТи, 
ЯКщО Ви зАхОчЕТЕ РОзійТиСЯ. ТОБТО, у 
ВАС БуДЕ піДгОТОВЛЕнА ДОРОжнЯ КАРТА 
Дій, БЕз СуДіВ, АДжЕ СпіРні пиТАннЯ ВжЕ 
ВРЕгуЛьОВАнО.
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Окрім того, що доведеться дово-
дити факт спільного проживання, 
потрібно буде довести і те, що ви 
брали участь у придбанні майна. І 
майте на увазі: якщо в рамках позо-
ву ви не накладете арешт на майно, 
яке ви хочете поділити, то продати 
його без вашої згоди до винесен-
ня рішення суду вашому опоненту 
буде дуже просто. В результаті ви 
можете залишитись у ситуації «не-
має майна – немає поділу».

Вирішити питання компенсації 
ремонту у квартирі, в яку ви в’їхали, 
і яка задовго до вас була придбана 
вашою другою половинкою, май-
же неможливо. Рідко хто зберігає 
всі чеки, які, до того ж, мають бути 
оформлені на певне ім’я. Інколи 
буває так, що жінка переїздить до 
чоловіка, вкладає свої чи спільні 
кошти в ремонт його квартири, яка 
виростає у вартості, але через погір-
шення стосунків жінка звідти йде. 
Звісно, забрати меблі чи сантехніку 
в такій ситуації не вдається, і тоді ця 
жінка з болем у серці розуміє, як же 
вона не вірно інвестувала кошти.

«ЯКщО ми пРОжиВАЛи Сім’єю,  
ТО Я БЕз пРОБЛЕм ОТРимАю 50%» 
– цЕ ЛишЕ міф! ДужЕ чАСТО піСЛЯ 
РОзСТАВАннЯ РОзпОчинАюТьСЯ 
СпРАВжні Війни зА мАйнО, ДіТЕй, гРОші.

Отже, якщо ви не у шлюбі, то не 
варто робити ризиковані інвестиції 
в те, що навряд чи вам залишиться. 
А якщо ви це робите – захищайтеся 
договорами, розписками та іншими 
документами.

Чи можна себе захистити без реє-
страції шлюбу і без вищевказаного 
договору? Так – оформляти все, що 
купуєте, порівну на вас обох. Тоді, 

принаймні, на виході з таких сто-
сунків ви будете мати майно, на яке 
точно зможете розраховувати, не 
доходячи до суду.

Реєструвати шлюб чи ні – вибір 
кожної пари, але необхідно відпо-
відально ставитися до себе та своїх 
прав, щоб потім не доводилось йти 
сімейною війною на ще вчора коха-
ного чи кохану. 

С
ім

’Я
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БуЛО ВАшЕ –  
СТАЛО ДЕРжАВнЕ, 
АБО ЯК пРОКуРАТуРА РАхує 
СТРОКи пОзОВнОї ДАВнОСТі

Чому обІцяного ЧеКАють САме три роКи?

бо СтІльКи СтАновить СтроК позовної дАвноСтІ!

(народна мудрість)
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Олександр Гайдак
Адвокат, старший партнер  
Femida Legal Association

На фоні активізації спроб 
парламенту розблокува-
ти ринок землі в Україні 
та в умовах вічної бо-

ротьби з корупцією у вищих еше-
лонах влади (хоча, за твердженням 
колишнього Прем’єр-міністра, саме 
на топ-рівні її вже подолано), все 
частіше постає питання правомір-
ності набуття права власності на 
земельні ділянки громадянами та 
суб’єктами господарювання. 

Сьогодні часто з’являються позо-
ви прокуратури в інтересах держави 
або органів місцевого самовряду-
вання, державних підприємств про 
витребування у громадян земельних 
ділянок із «незаконного» володіння 
та повернення у власність держави 
чи територіальної громади. Такі по-
зови подавалися і раніше, що дало 
змогу судам напрацювати певну 
практику. Однак, ще залишаються 
питання, які не мають остаточної 
відповіді, а наявні рішення судів 
створюють певну невизначеність з 
цього приводу.

Одним з таких питань є застосу-
вання строків позовної давності. 
Але про все по порядку.

ВизнАчАємО пОнЯТТЯ
Спочатку слід визначитись з тим, 

що таке позовна давність, як її обра-
ховують і чи можливе її застосуван-
ня до вказаних правовідносин. Цьо-
му питанню присвячена ціла глава 
19 Цивільного кодексу України.

У статті 256 ЦК України визна-
чено поняття позовної давності як 
«строк, у межах якого особа може 

звернутися до суду з вимогою про 
захист свого цивільного права або 
інтересу». Відповідно до положень 
статті 257 ЦК України загальна по-
зовна давність встановлюється три-
валістю у 3 роки.

В свою чергу, стаття 258 ЦК Укра-
їни встановлює спеціальні строки 
позовної давності щодо певних пра-
вовідносин. Позовна давність в 1 рік 
застосовується, зокрема, до вимог:

1) про стягнення неустойки (штра-
фу, пені);

2) про спростування недостовірної 
інформації, поміщеної у засобах 
масової інформації (у цьому разі 
позовна давність обчислюється 
від дня поміщення цих відомос-
тей у ЗМІ або від дня, коли особа 
довідалася чи могла довідатися 
про ці відомості);

3) про переведення на співвласника 
прав та обов'язків покупця у разі 
порушення переважного права 
купівлі частки у праві спільної 
часткової власності (стаття 362 
ЦК України);

4) у зв'язку з недоліками проданого 
товару (стаття 681 ЦК України);

5) про розірвання договору дару-
вання (стаття 728 ЦК України);

6) у зв'язку з перевезенням вантажу, 
пошти (стаття 925 ЦК України);

7) про оскарження дій виконавця за-
повіту (стаття 1293 ЦК України);

8) про визнання недійсним рішення 
загальних зборів товариства.

Позовна давність у 4 роки засто-
совується за вимогами про визна-
ння необґрунтованими активів та їх 
стягнення в дохід держави.

Також слід знати, що сторони мо-
жуть за домовленістю збільшити 
строк позовної давності шляхом 
укладення відповідного договору у 
письмовій формі.

ТЕОРіЯ ТА пРАКТиКА
Тепер давайте розберемось, коли 

ж починається обчислення строку 
позовної давності і як його рахува-
ти. Відповідно до положень статті 
261 ЦК України, перебіг позовної 
давності починається від дня, коли 
особа довідалася або могла довіда-
тися про порушення свого права 
або про особу, яка його порушила.

Перебіг позовної давності за ви-
могами про визнання недійсним 
правочину, вчиненого під впливом 
насильства, починається від дня при-
пинення насильства, а за вимогами 
про застосування наслідків нікчемно-
го правочину – від дня, коли почало-
ся його виконання. У разі порушення 
цивільного права або інтересу непо-
внолітньої особи позовна давність 
починається від дня досягнення нею 
повноліття. За зобов'язаннями з ви-
значеним строком виконання пере-
біг позовної давності починається зі 
спливом строку виконання.

За зобов'язаннями, строк вико-
нання яких не визначений або ви-
значений моментом вимоги, пере-
біг позовної давності починається 
від дня, коли у кредитора виникає 
право пред'явити вимогу про вико-

АБО ЯК пРОКуРАТуРА РАхує 
СТРОКи пОзОВнОї ДАВнОСТі
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нання зобов'язання. Якщо боржни-
кові надається пільговий строк для 
виконання такої вимоги, перебіг 
позовної давності починається зі 
спливом цього строку.

За регресними зобов'язаннями 
перебіг позовної давності почина-
ється від дня виконання основно-
го зобов'язання. Перебіг позовної 
давності за вимогами про визна-
ння необґрунтованими активів та їх 
стягнення в дохід держави почина-
ється від дня набуття оспорюваних 
активів відповідачем.

Винятки з правил, встановлених 
частинами першою та другою стат-
ті 261 ЦК України, можуть бути 
встановлені законом.

ТРуДнОщі піДРАхунКу
І от тепер починається найцікаві-

ше – як рахувати вказані строки на 
практиці.

В постанові Касаційного цивіль-
ного суду у справі № 372/4972/14-ц 

від 18 вересня 2019 року говорить-
ся: «Позовна давність – це строк, 
у межах якого особа може зверну-
тися до суду з вимогою про захист 
свого цивільного права або інтер-
есу (стаття 256 ЦК України). Отже, 
позовна давність є строком для 
подання позову як безпосередньо 
суб`єктом, право якого порушене 
(зокрема і державою, що наділила 
для виконання відповідних функцій 
у спірних правовідносинах певний 
орган державної влади, який може 
звернутися до суду), так і прокуро-
ром, уповноваженим законом звер-
татися до суду з позовом в інтер-
есах держави як носія порушеного 
права, від імені якої здійснювати 
відповідні функції у спірних право-
відносинах може певний її орган.

На віндикаційні позови держави 
в особі органів державної влади по-
ширюється загальна позовна дав-
ність (пункт 60 постанови Великої 
Палати Верховного Суду від 17 жов-
тня 2018 року у справі № 362/44/17).

Загальна позовна давність вста-
новлюється тривалістю у три роки 
(стаття 257 ЦК України).

Перебіг позовної давності почи-
нається від дня, коли особа довіда-
лася або могла довідатися про по-
рушення свого права або про особу, 
яка його порушила (частина перша 
статті 261 ЦК України).

В разі подання позову суб`єктом, 
право якого порушене, і в разі по-
дання позову в інтересах держа-
ви прокурором, перебіг позовної 
давності за загальним правилом 
починається від дня, коли про по-
рушення права або про особу, яка 
його порушила, довідався або міг 
довідатися суб`єкт, право якого по-
рушене, зокрема, держава в особі 
органу, уповноваженого нею вико-
нувати відповідні функції у спірних 
правовідносинах.

Перебіг позовної давності по-
чинається від дня, коли про пору-
шення права держави або про осо-
бу, яка його порушила, довідався 
або міг довідатися прокурор, лише 
у таких випадках: 1) якщо він до-
відався чи міг довідатися про таке 
порушення або про вказану особу 
раніше, ніж держава в особі орга-
ну, уповноваженого нею здійсню-
вати відповідні функції у спірних 
правовідносинах; 2) якщо держава 
не наділила зазначеними функці-
ями жодний орган (пункти 46, 48, 
65-66 постанови Великої Палати 
Верховного Суду від 17 жовтня 
2018 року у справі № 362/44/17)».

Отже, у вказаній постанові суд 
чітко надав відповіді на ті питання, 
які піднімались на початку статті:

1. Щодо правовідносин витребу-
вання майна з чужого незакон-
ного володіння, якщо позов по-
даний прокурором в інтересах 
держави, застосовується загаль-
ний строк позовної давності.

2. Строк починається від дня, коли 
особи (саме особа, а не прокурор) 
дізналася або повинна була дізна-
тися про порушення свого права.

1. щОДО пРАВОВіДнОСин ВиТРЕБу-
ВАннЯ мАйнА з чужОгО нЕзАКОннО-
гО ВОЛОДіннЯ, ЯКщО пОзОВ пОДАний 
пРОКуРОРОм В інТЕРЕСАх ДЕРжАВи, 
зАСТОСОВуєТьСЯ зАгАЛьний СТРОК 
пОзОВнОї ДАВнОСТі. 
 
2. СТРОК пОчинАєТьСЯ ВіД ДнЯ, КОЛи 
ОСОБА (САмЕ ОСОБА, А нЕ пРОКуРОР) 
ДізнАЛАСЯ АБО пОВиннА БуЛА ДізнА-
ТиСЯ пРО пОРушЕннЯ СВОгО пРАВА.
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Разом з тим, дуже часто трапля-
ються випадки, коли строк позовної 
давності вже давно минув, адже 
право власності на землю підлягає 
обов’язковій державній реєстрації 
(саме держава веде відповідний ре-
єстр та реєструє там права осіб на 
вказане нерухоме майно). Однак, 
про порушення права держави під 
час реєстрації відповідний орган 
(наприклад, у наведеному рішенні 
суду – Кабінет Міністрів України) 
дізнався лише з моменту подання 
позову прокурором.

Таким чином, держава часто 
«продовжує» собі строк позовної 
давності… 

З постанову суду: «Вирішуючи 
питання про застосування наслід-
ків спливу позовної давності суди 
дійшли висновків, що перебіг по-
зовної давності за вимогами про-
курора почався у 2008 році, про 
що свідчать протести прокурора на 
оскаржувані розпорядження дер-
жавних адміністрацій; державі, на 
захист інтересів якої пред`явлено 
позов, в особі її уповноважених 
органів стало відомо про можливе 
порушення її прав чи інтересів у 
2004, 2008, 2009 роках відповідно 
з моменту прийняття оскаржува-
них розпоряджень Обухівської ра-
йонної та Київської обласної дер-
жавних адміністрацій та вчинення 
інших дій за участю уповноваже-
них органів держави; Державному 
комітету України по земельних ре-
сурсах, органи якого погоджували 
документацію із землеустрою та 
здійснювали реєстрацію держав-
них актів про передачу земельних 
ділянок у власність громадян стало 
відомо від часу самої приватизації 
земельних ділянок; 19 серпня 2009 
року Кабінетом Міністрів Украї-
ни видано розпорядження, яким 
Урядовій комісії було доручено у 
місячний строк провести перевір-
ку законності передачі у власність 
громадянам земельних ділянок 
державної власності на підставі 
розпорядження Обухівської район-
ної державної адміністрації Київ-

ської області від 28 серпня 2008 
року № 1365, що беззаперечно 
свідчить, що Кабінету Міністрів 
України було достеменно відомо 
щонайменше у 2009 році про об-
ставини вибуття спірних земель-
них ділянок із державної власнос-
ті.28 жовтня 2008 року державне 
підприємство «Київське лісове 
господарство» виписало рахунок-
фактуру, на підставі якого надалі 
прийняло від відповідача оплату 
відшкодування збитків за вилучен-
ня ділянки держлісфонду, анало-
гічні платежі згідно листа цього ж 
підприємства були прийняті від ін-
ших 29-ти відповідачів, що вказує 
на те, що цей позивач був обізна-
ний із обставинами, які покладені 
в основу позову щонайменше із 
вказаного часу».

Разом з тим, суд пішов далі у за-
хисті прав держави: «Але для пра-
вильного застосування частини 
першої статті 261 ЦК України при 
визначенні початку перебігу позо-
вної давності має значення не тільки 
безпосередня обізнаність особи про 
порушення її прав, а й об`єктивна 
можливість цієї особи знати про об-
ставини порушення її прав».

Тобто, у цій справі суд зробив 
висновок про те, що початок пере-
бігу позовної давності може «роз-
тягнутися» у часі з моменту, коли 
особа дізналася про порушення 
свого права, якщо вона не знає про 
обставини, за яких відбулося вка-
зане порушення.

Крім того, дуже часто у таких 
справах відповідачів декілька, 
оскільки зазвичай виділяється одна 
велика земельна ділянка, потім вона 
розділяється на декілька менших, 
по них змінюється цільове при-
значення і потім вони продаються 
третім особам, які і стають відпові-
дачами у справі. Тож слід звернути 
увагу на те, що застосування стро-
ків позовної давності у суді можли-
во лише за заявою заінтересованої 
особи. У випадку з кількома відпо-
відачами такі заяви потрібно пода-
вати всім відповідачам. 

В постанові Великої Палати Вер-
ховного Суду від 14 листопада 2018 
року у справі № 183/1617/16 (про-
вадження № 14-208цс18) зроблено 
висновок, що «позовна давність за-
стосовується судом лише за заявою 
сторони у спорі, зробленою до вине-
сення ним рішення. Сплив позовної 
давності, про застосування якої за-
явлено стороною у спорі, є підставою 
для відмови у позові (частини третя 
та четверта статті 267 ЦК України). 
З огляду на це у спорі з декількома 
належними відповідачами, в яких не-
має солідарного обов`язку (до яких 
не звернута солідарна вимога), один 
з них може заявити суду про застосу-
вання позовної давності тільки щодо 
тих вимог, які звернуті до нього, а не 
до інших відповідачів. Останні не 
позбавлені, зокрема, прав визнати ті 
вимоги, які позивач ставить до них, 
чи заявити про застосування до цих 
вимог позовної давності. Для засто-
сування позовної давності за заявою 
сторони у спорі суд має дослідити 
питання її перебігу окремо за кожною 
звернутою до цієї сторони позовною 
вимогою, і залежно від установлено-
го дійти висновку про те, чи спливла 
позовна давність до відповідних ви-
мог (пункти 137, 139-140)».

У згаданій справі та цитованій у 
статті постанові КЦС суд дійшов 
висновку про передчасність ви-
сновків суду апеляційної інстанції 
щодо спливу строку позовної дав-
ності і направив справу на новий 
розгляд до суду апеляційної інстан-
ції. Сама справа слухається судами 
з 2014 року. Це може свідчити про 
актуальність вказаної проблемати-
ки, оскільки питання позовної дав-
ності було «каменем спотикання» у 
даній справі весь цей час.

Отже, іноді навіть доведеність 
моменту, з якого держава дізнала-
ся про порушення свого права, не є 
остаточною підставою для відмови 
прокурору в позові. Але коли такі 
позови подають громадяни, суди 
чомусь доволі швидко застосову-
ють позовну давність як підставу 
для відмови у задоволенні позову. 
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ВиКлиКи, З яКими ЗІШТОВХУЮТьСя УКРАїНСьКІ ЮРиСТи,  

ВРАХОВУЮчи НеСТАБІльНІСТь НОРмАТиВНОї БАЗи, ВимАГАЮТь 

Не лиШе ДОСКОНАлОГО ЗНАННя ЗАКОНІВ, А й ЗАлІЗНОї лОГІКи,  

І НАйГОлОВНІШе – ПОШУКУ НеСТАНДАРТНиХ РІШеНь. ОльГА  

ДРАчеВСьКА – АДВОКАТ, ЗАСНОВНиК ЮРиДичНОї КОмПАНІї  

«ІНКОлАНС»,  РАДНиК З ЮРиДичНиХ ПиТАНь ПеРШОГО ВІце- 

ПРеЗиДеНТА ТОРГОВО-ПРОмиСлОВОї ПАлАТи УКРАїНи, члеН  

ЄВРОПейСьКОї БІЗНеС АСОцІАцІї, ВмІЄ ГОВОРиТи З БІЗНеСОм Не 

СУХими СТАТТями ЗАКОНУ, А КОНКРеТНими ПОРАДАми І ПРАКТич-

Ними КОНСУльТАцІями Для ВиРІШеННя ЮРиДичНиХ ПиТАНь.

– Ольго, Ваша юридична компанія 
представляє український бізнес в 
міжнародних судах. за якими крите-
ріями можна оцінити правників, як ви-
значити їх компетенцію в такого роду 
справах?

– Юридична компанія «ІНКО-
ЛАНС» надає послуги своїм клієн-
там як на території України, так і за 
її межами. Багаторічний досвід та 
постійна міжнародна судова практи-
ка дають змогу з честю відстоювати 
інтереси клієнтів в міжнародних су-
дах усіх рівнів та юрисдикцій.

Авжеж, досить чутливим для нас 
є питання пошуку відповідних ква-
ліфікованих спеціалістів, які б мали 
досвід роботи в міжнародних компа-
ніях та практику представлення ін-
тересів бізнесу в міжнародних судах 
та юрисдикціях. Володіння інозем-
ними мовами має бути досконалим – 
англійська, французька, іспанська… 
Ще одним із критеріїв, який може 
свідчити про компетентність юрис-
та-міжнародника, є відображення 
його реальної практики у вирішен-
ні тих чи інших кейсів. Лише в су-

купності, отримавши максимально 
позитивний бекграунд, ми можемо 
сподіватися на отримання фахового 
спеціаліста, який зможе відстоювати 
інтереси клієнтів ЮК «ІНКОЛАНС» 
на найвищому юридичному рівні. 

– Вираз «маски-шоу» міцно увійшов 
в український бізнес-лексикон. чи змі-
нились засоби перевірок підприємців 
зі зміною керівництва країни?

– Дійсно, термін «маски-шоу» до-
сить давно знайомий вітчизняним 
компаніям. Правоохоронні органи 
роками вдираються до офісних при-
міщень, складів, а також житлових 
приміщень – під виглядом боротьби 
із злочинністю. Незаконно вилуча-
ються комп’ютери, сервери, устат-
кування та інші пристрої, які не не-
суть жодної загрози. Не застраховані 
навіть компанії з міжнародним ка-
піталом. Щороку збитки, нанесені 
компаніям від незаконних дій право-
охоронних органів, сягають сотень 
мільйонів доларів. 

З метою захисту бізнесу від пося-
гань з боку правоохоронних органів 
парламентом було прийнято закони 

під умовною назвою «маски-шоу 
стоп». На жаль, перші два закони 
у 2017 та 2018 роках не призвели 
до покращення ситуації. Низка не-
точностей та прогалин дозволяли 
правоохоронним органам і надалі 
зловживати повноваженнями при 
здійсненні перевірок підприємств.

Для виправлення ситуації народ-
ними депутатами останнього скли-
кання подано ще один законопроект 
№ 2740, який має довершити два по-
передні закони, зробити перевірки 
більш відкритими та захистити ін-
тереси бізнесу. Однією з новел є об-
меження підстав для слідчих органів 
чи органів прокуратури на вилучення 
електронних пристроїв в якості ре-
чових доказів. Також даний законо-
проект уточнює такий вид речового 
доказу, як «пристрої для обробки, пе-
редавання та зберігання електронної 
інформації або їх складових», адже 
саме через недовершеність тлума-
чення даного поняття правоохоронні 
органи мали можливість зловжива-
ти правами при вирішенні питання 
щодо вилучення такого пристрою.
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ОЛьгА 
ДРАчЕВСьКА:
«ДЕРжАВні КОмпАнії 
пОТРЕБуюТь юРиДичнОгО 
зАхиСТу щЕ БіЛьшЕ, ніж 
пРиВАТний БізнЕС»
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Ще однією особливістю законо-
проекту є те, що для вилучення елек-
тронних носіїв слідство зобов’язано 
надати аргументи,  як саме може 
бути заподіяна шкода кримінально-
му провадженню у разі, якщо зазна-
чений пристрій не буде вилучено. В 
інших випадках слідство не може ви-
лучати техніку, особливо якщо пред-
метом кримінального провадження 
є інформація, яка знаходиться на 
даних пристроях. Для цього слідству 
надається можливість отримати ко-
пії документів з носіїв електронних 
пристроїв, без подальшого вилучен-
ня таких пристроїв. Такій підхід є 
більш гуманним, оскільки, з практи-
ки, слідчими органами вилучаються 
усі електронні носії, які мали те чи 
інше відношення до кримінального 
провадження, проте предметом зло-
чину була лише інформація на та-
ких носіях. Завдяки таким змінам у 
слідства не буде потреби виносити 
комп’ютери, сервери, телефони та 
інші пристрої компанії, тим самим 
перешкоджаючи її діяльності. Осо-
бливо це стосується ІТ-компаній, які 
працюють з інформацією завдяки 
електронним пристроям, та не за-
вжди мають пряме відношення до 
кримінального провадження.

Також позитивним моментом да-
ного законопроекту є внесення змін 
до Кримінального кодексу України 

з метою встановлення відповідаль-
ності посадових осіб слідчих органів 
та органів прокуратури за порушен-
ня відповідних вимог Криміналь-
ного процесуального кодексу, адже 
саме безкарність слідчих органів дає 
їм змогу  без остраху здійснювати 
тиск на бізнес, зокрема шляхом ви-
лучення майна підприємства. 

– законопроекти щодо грального бізне-
су ставлять на меті взяти під контроль 
обіг коштів і примусити власників ком-
паній платити відповідні податки. на 
Вашу думку, яке оптимальне вирішення 
цього питання?

– З прийняттям Закону України 
«Про заборону грального бізнесу 
в Україні» з 2009 року заборонено 
проведення будь-яких азартних ігор. 
При цьому, заборона не поширю-
ється на лотереї, які не вважаються 
азартною грою. Саме під виглядом 
лотерей і діють нелегальні казино та 
інші гральні заклади.

Можливо, я висловлю досить не 
популярну в суспільстві думку щодо 
легалізації грального бізнесу, про-
те вважаю, що в даному питані слід 
бути більш цинічним та послідов-
ним. Факт залишається фактом: не-
легальні гральні заклади відкрито 
працюють на території України, під 
виглядом «лотерей» ви можете їх по-
бачити у найбільш людних місцях 

населених пунктів. Правоохоронні 
органи закривають очі на діяльність 
таких закладів, а держава позбав-
лена можливості регулювати їх ді-
яльність без правової бази. Мільяр-
ди гривень залишаються в тіні, не 
сплачуються податки та обов’язкові 
збори.

Слід звернути увагу і на те, що 
незахищеними є також спожива-
чі відповідних гральних послуг, 
адже організатори незаконних за-
кладів юридично не мають жодних 
зобов’язань ані перед державою, ані 
перед власними клієнтами.  

Саме тому я позитивно ставлюся 
до прийняття за основу законопроек-
ту про державне регулювання діяль-
ності у сфері організації та проведен-
ня азартних ігор. Даний законопроект 
передбачає створення ефективної 
системи державного регулювання 
для боротьби з існуючою нелегаль-
ною системою грального бізнесу.

По-перше, передбачається запро-
вадження системи ліцензування ді-
яльності у сфері азартних ігор – шля-
хом встановлення жорстких вимог 
до фінансового становища організа-
торів азартних ігор з метою забезпе-
чення їх фінансової стабільності та 
гарантування виплат виграшів, що 
також має захистити права та інтер-
еси споживачів даних послуг.

По-друге, законопроект передба-
чає встановлення вкрай актуальної 
для суспільства вимоги щодо іден-
тифікації гравців: унеможливлення 
доступу до гральних закладів осіб, 
молодших 21 року. Важливим є  за-
провадження спеціальних вимог 
щодо відповідності загальноприйня-
тим міжнародним стандартам граль-
ного обладнання та програмного 
забезпечення, які використовуються 
для проведення азартних ігор.

Разом зі встановленням більш суво-
рої кримінальної та адміністративної 
відповідальності вказані зміни по-
кладуть кінець незаконним гральним 
закладам, а держава отримає дієві ін-
струменти регуляції даного напрямку 
та додаткові кошти до бюджету.

ОДНим ІЗ КРиТеРІїВ, яКий мОже 

СВІДчиТи ПРО КОмПеТеНТНІСТь 

ЮРиСТА-мІжНАРОДНиКА, Є ВІДОБРА-

жеННя йОГО РеАльНОї ПРАКТиКи У 

ВиРІШеННІ ТиХ чи ІНШиХ КейСІВ.
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– Якого плану юридична підтримка 
найбільш затребувана сьогодні в бан-
ківській сфері україни? Які нововве-
дення слід очікувати?

– У 2014—2016 роках банківський 
сектор вітчизняної економіки зазнав 
чи не найглибшої кризи за часи не-
залежності України. Станом на 1 січ-
ня 2014 року кількість банківських 
установ становила 180. У цей період 
ринок полишили 96 банків, а втрати 
від цього оцінюються приблизно в 
1,5 трлн грн. Разом з тим, регулятор 
в особі Національного банку України 
під час скасування банківських лі-
цензій не завжди діяв в межах закону, 
про що свідчить судова практика.

Так, на сьогоднішній день віднос-
но двадцяти двох банків, два з яких 
є нашими клієнтами та знаходяться в 
процесі ліквідації, були подані позови 
про оскарження рішень НБУ і Фонду 
про виведення цих банків з ринку. В 
десяти випадках суди вже прийняли 
рішення про відновлення діяльності 
банків та про скасування рішень про 
їх виведення з ринку. Зазначу, що дані 
рішення набули законної сили.

Одним із болючих питань для 
банківської системи є велика частка 
непрацюючих кредитів, саме тому 
найбільш затребуваною в банків-
ській сфері є питання повернення 
наданих банком кредитних коштів. 
На початок 2019 року 52,8% креди-
тів у банках становили непрацюючі 
кредити. А отже, кожна друга кре-
дитна справа є кейсом для юридич-
ної допомоги банку.

Повернення кредитних коштів – 
досить складний та тривалий процес. 
Деякі судові справи можуть розгляда-
тися роками. Тому фінансові устано-
ви звертаються до юридичних компа-
ній, які можуть надати повний спектр 
юридичних послуг для захисту інтер-
есів кредитора, адже не кожен банк 
має в своєму штаті таку кількість 
професійних юристів,  які могли б за-
довольнити на 100% потреби банку 
щодо стягнення кредитних коштів.

В якості висновку зазначу, що бан-
ківський сектор потребує якісної 

юридичної допомоги, саме тому од-
ним з основних напрямків діяльності 
юридичної компанії «ІНКОЛАНС» є 
успішний супровід інтересів банків-
ського сектору в юридичній площині.  

– Компанія «інКОЛАнС» представлена 
досить різноманітними спеціалізаці-
ями. у чому переваги такої організації 
бізнесу? 

– Юридична компанія «ІНКО-
ЛАНС» відома успішною роботою 
не тільки в банківській сфері. Про-
фесійні навички, досвід та квалі-
фікований штат фахівців компанії 
дозволяє нам якісно представляти 
інтереси клієнтів у всіх можливих 
інстанціях, в усіх правових сферах. 
У наш час вже не достатньо бути 
професіоналом в одному напрямку. 
Клієнти стали більш вимогливи-
ми та бажають  отримувати повний 
спектр юридичних послуг.

Можу навести багато прикладів, 
коли стандартні юридичні послуги 
із супроводження господарської ді-
яльності клієнта трансформуються 
у юридичне вирішення особистих 
питань, пов’язаних з сімейним або 
навіть кримінальним правом. Ви-
рішення даних питань не завжди 

приносить дивіденди, враховуючи 
витрачений  час та отриманий ре-
зультат, проте саме лояльність, пер-
сональне ставлення та відданість 
інтересам клієнта завжди стоять на 
першому місці для юридичної ком-
панії «ІНКОЛАНС».

Вважаю, що такий підхід до на-
дання юридичних послуг є не тільки 
сучасним, але й досить дієвим. Втім, 
на дане питання краще відповість 
задоволений послугами клієнт.

– Які консультаційні послуги ви надає-
те державним підприємствам?

– Вже декілька років ЮК «ІНКО-
ЛАНС» надає  юридичні послуги 
великим державним підприємствам. 
Чесно кажучи, кілька років тому  ми 
не мали багатого досвіду щодо юри-
дичного супроводження держсек-
тору, тому досить неочікувано було 
дізнатися, що державні компанії по-
требують юридичного захисту від 
державних органів ще більше, ніж 
цього потребує приватний бізнес.

Держпідприємства та їх керівні ор-
гани знаходяться під постійним тис-
ком усіх можливих контролюючих 
органів. Регулярні планові та поза-
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фІНАНСОВІ УСТАНОВи ЗВеРТАЮТь-

Ся ДО ЮРиДичНиХ КОмПАНІй, яКІ 

мОжУТь НАДАТи ПОВНий СПеКТР 

ЮРиДичНиХ ПОСлУГ Для ЗАХиСТУ 

ІНТеРеСІВ КРеДиТОРА, АДже Не КО-

жеН БАНК мАЄ В СВОЄмУ ШТАТІ ТАКУ 

КІльКІСТь ПРОфеСІйНиХ ЮРиСТІВ, 

яКІ мОГли Б ЗАДОВОльНиТи НА 100% 

ПОТРеБи БАНКУ щОДО СТяГНеННя 

КРеДиТНиХ КОШТІВ.
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планові перевірки з боку правоохо-
ронних органів, Державної фіскальної 
служби, Офісу фінансового контролю 
є тому підтвердженням. Щодня при-
ходять запити щодо того чи іншого 
відкритого кримінального проваджен-
ня, і відповідь на такий запит часто за-
ймає більше тисячі сторінок. І це все, 
не враховуючи щоденної операційної 
діяльності підприємств з більш ніж 
п’ятитисячним персоналом. Наша 
співпраця стосується   захисту юри-
дичних інтересів самої компанії – як у 
відносинах із державними органами, 
так і з контрагентами.

Слід зазначити, що міжнародні 
контракти, які укладають  державні 
підприємства, повинні відповідати не 
тільки особистим інтересам компа-
нії, але й інтересам держави в цілому. 
Саме тому ЮК «ІНКОЛАНС» врахо-
вує усі юридичні потреби державних 
підприємств,  надає повний спектр 
юридичних послуг, зокрема представ-
ляє  інтереси компанії в міжнародних 
арбітражах та судових інстанціях. 

– чи бачите Ви себе в політичному 
житті україни? Адже висококваліфіко-
вані юристи у парламенті потрібні.

– Політичне життя в Україні досить 
мінливе. А з приходом нової влади 
прослідковується занепад саме висо-
кокваліфікованих законотворців. Вже 
протягом багатьох років до мене за 
юридичною порадою звертаються як 
представники парламенту, так і пред-
ставники урядових організацій – з 
того чи іншого питання, законопро-
екту тощо. З кожним роком більш чіт-
ко прослідковується фахова невідпо-
відність осіб зайнятим ними постам.

Наразі я відчуваю, що несу відпо-
відальність за життя не тільки влас-
ної сім’ї та десятків сімей моїх під-
леглих, але й за сотні життів наших 
клієнтів. Саме тому моя подальша 
участь в політичному житті України 
буде розглядатися виключно разом 
з усіма, хто причетний до компанії 
«ІНКОЛАНС».

Якщо держава Україна дійсно по-
требуватиме висококваліфікованих 
юристів в політиці, моя команда за-
вжди буде готова дати відповідь на 
поставлені виклики.  
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ВиДіВ 
ТРуДОВих 
ДОгОВОРіВ:

Ганна Лисенко
Адвокат, партнер АО 
«Адвокатська сім’я лисенко»

Україну очікує глобальне ре-
формування трудового зако-
нодавства. Наприкінці грудня 

минулого року в парламенті зареєстро-
вано законопроект № 2708  «Про пра-
цю», яким планується замінити наразі 
чинний Кодекс законів про працю.

Зокрема, законопроектом вво-
дяться нові види трудових догово-
рів, укладення яких в письмовій 
формі буде обов’язковим.

Сучасний бізнес потребує сучас-
ного підходу в трудових відноси-
нах, в першу чергу, у використанні 
найманої праці. Тож в майбутньому 
буде можливо укладати трудові до-
говори, які зможуть ефективно регу-
лювати відносини з працівником за 
певних умов, а саме: 

– строковий трудовий договір (до 
5 років, для виконання конкрет-
них робіт);

– короткостроковий трудовий дого-
вір (до 2 місяців);

– сезонний трудовий договір (до 8 
місяців); 

– трудовий договір з нефіксованим 
робочим часом (фріланс); 

– учнівський трудовий договір (до 
6 місяців, дає можливість поєдну-
вати роботу і навчання);

– трудовий договір з домашнім 
працівником;

– трудовий договір про дистанцій-
ну роботу (за яким може вста-
новлюватись гнучкий режим ро-
бочого часу).

Працівник має право укладати 
трудові договори з одним або одно-
часно з декількома роботодавцями.

Розглянемо детальніше кожний з 
видів трудового договору.

СТРОКОВий ТРуДОВий ДОгОВіР
Строковий трудовий договір може 

укладатися на визначений строк або 
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СучАСний БізнЕС пОТРЕБує СучАСнОгО 
піДхОДу В ТРуДОВих ВіДнОСинАх, 
В пЕРшу чЕРгу, у ВиКОРиСТАнні 
нАймАнОї пРАці. ТОж В мАйБуТньОму 
БуДЕ мОжЛиВО уКЛАДАТи ТРуДОВі 
ДОгОВОРи, ЯКі змОжуТь ЕфЕКТиВнО 
РЕгуЛюВАТи ВіДнОСини з 
пРАціВниКОм зА пЕВних умОВ

на час виконання певної роботи, але 
не більше ніж на 5 років.

Строковий трудовий договір 
укладається:

1) для заміщення тимчасово відсут-
нього працівника або вакантної 
посади;

2) на час виконання певного обсягу 
чи виду роботи, строк закінчен-
ня якої не може бути визначе-
ний конкретною датою, з ураху-
ванням характеру такої роботи, 
умов її виконання;

3) для виконання робіт, пов’язаних 
з тимчасовим (до 1 року) розши-
ренням виробництва або обсягу 
послуг;

4) для виконання невідкладних робіт 
із запобігання або ліквідації на-
слідків стихійного лиха, епідемій, 
епізоотій, виробничих аварій;

5) на виборну посаду;

6) з працівниками патронатної служби;

7) з педагогічними, науково-педаго-
гічними, науковими працівниками;

8) з творчими працівниками засобів 
масової інформації, організацій 
кінематографії, театрів, концерт-

них організацій, цирків, профе-
сійними спортсменами;

9) з керівником юридичної особи, 
його заступником, головою і чле-
нами наглядової ради та/або ви-
конавчого органу;

10) за згодою сторін трудового до-
говору.

Якщо після закінчення строку тру-
дового договору трудові відносини 
фактично тривають, трудовий дого-
вір вважається продовженим на неви-
значений строк на тих самих умовах, 
якщо інше не встановлено законом.

КОРОТКОСТРОКОВий 
ТРуДОВий ДОгОВіР

Короткостроковим трудовим дого-
вором вважається трудовий договір, 
укладений на строк до 2 місяців.

Працівник, з яким укладено ко-
роткостроковий трудовий договір, 
має право розірвати його за влас-
ною ініціативою достроково, по-
передивши про це роботодавця за 
3 календарні дні у письмовій формі 
або визначеними в договорі засоба-
ми електронного зв’язку.

Роботодавець має право за влас-
ною ініціативою розірвати корот-

костроковий трудовий договір, 
попередивши його про це за 3 ка-
лендарні дні у письмовій формі або 
визначеними в договорі засобами 
електронного зв’язку. У такому ви-
падку роботодавець виплачує пра-
цівникові грошову компенсацію у 
розмірі заробітної плати, яка мала 
бути виплачена за таким договором 
та не була отримана у зв’язку з до-
строковим припиненням коротко-
строкового трудового договору.

СЕзОнний ТРуДОВий 
ДОгОВіР

Сезонний трудовий договір укла-
дається для виконання робіт, які 
внаслідок природних і кліматичних 
умов виконуються не цілий рік, а 
протягом певного періоду (сезону), 
що не перевищує 8 місяців підряд.

На працівників, які працюють за 
сезонними трудовими договорами, 
поширюються такі ж самі права і 
обов’язки працівників, які працюють 
за строковим трудовим договором, але 
з урахуванням певних особливостей. 

Працівник, з яким укладено сезон-
ний трудовий договір, має право ро-
зірвати його за власною ініціативою 
достроково, попередивши про це 
роботодавця за 5 календарних днів.

Також сезонний трудовий договір 
може бути достроково розірваний за 
ініціативою роботодавця у разі припи-
нення роботи на строк більше одного 
тижня з причин виробничого харак-
теру або скорочення обсягу таких ро-
біт, або ж нез’явлення працівника на 
роботу протягом більше двох тижнів 
підряд, у тому числі внаслідок тимча-
сової непрацездатності. У такому разі 
виплата компенсації здійснюється в 
розмірах та на умовах, визначених на 
сезонному трудового договору.

ТРуДОВий ДОгОВіР з 
нЕфіКСОВАними РОБОчим 
чАСОм

Трудовий договір з нефіксованим 
робочим часом – це особлива форма 
трудового договору, відповідно до 
якого обов’язок працівника викону-
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ВиКОРиСТОВуючи Різні ТРуДОВі 
ДОгОВОРи, РОБОТОДАВЕць змОжЕ 
ВРЕгуЛьОВуВАТи інДиВіДуАЛьні 
ВіДнОСини з пРАціВниКОм, 
ВиКОРиСТОВуючи їх  нА СВОю КОРиСТь, 
нАпРиКЛАД, зАЛучАТи пРАціВниКА, 
КОЛи є РОБОТА, і ОпЛАчуВАТи чАС 
фАКТичнОгО ВиКОнАннЯ.

вати роботу виникає виключно за 
умови надання роботодавцем доступ-
ної роботи, без гарантій того, що така 
робота буде надаватися постійно. 

Кількість трудових договорів 
з нефіксованим робочим часом у 
одного роботодавця не може пере-
вищувати 1/10 загальної кількості 
трудових договорів, стороною яких 
є цей роботодавець. 

Такий договір має містити також 
спосіб повідомлення працівника 
про наявність роботи та спосіб по-
відомлення від працівника про го-
товність приступити до роботи.

Працівник має право відмовитися 
від виконання роботи, якщо його 
про наявність роботи було повідо-
млено із порушенням строків ви-
значених трудовим договором.

Заробітна плата виплачується пра-
цівникові за фактично відпрацьо-
ваний час. Мінімальна тривалість 
робочого часу працівника, що ви-
конує роботу на підставі трудовому 
договору з нефіксованим робочим 
часом, протягом календарного міся-
ця складає 8 годин. Якщо працівник 
протягом календарного місяця ви-
конував роботу менше 8 годин, йому 
має бути виплачена заробітна плата 
за 8-годинний робочий час.

учніВСьКий ТРуДОВий 
ДОгОВіР

Учнівський трудовий договір 
— особлива форма трудового до-
говору, яка передбачає поєднання 
виконання працівником посадових, 
робочих обов’язків з навчанням на 
робочому місці.

Укладається на строк до 6 міся-
ців. Повторне укладення учнів-
ського трудового договору з тим 
самим працівником можливе не 
раніше ніж через 3 роки після за-
кінчення строку дії договору. У ін-
шому випадку повторно укладений 
учнівський трудовий договір вва-
жається безстроковим.

Не можна укладати учнівський 
трудовий договір з виконання робіт 
із важкими, шкідливими і небез-
печними умовами праці, умовами 
підвищеного ризику для життя і 
здоров’я та робіт, які потребують 
професійного добору, з неповноліт-
німи особами.

За кожним неповнолітнім праців-
ником, який уклав учнівський тру-
довий договір, закріплюється на-
ставник з числа працівників, який 
контролює виконання неповноліт-
нім працівником роботи.

ТРуДОВий ДОгОВіР з 
ДОмАшнім пРАціВниКОм

Трудовий договір з домашнім 
працівником укладається при ви-
користанні домашньої праці, тобто 
роботи, яка виконується з метою 
обслуговування домашнього госпо-
дарства (сім’ї).

Домашній працівник — фізична 
особа, яка займається домашньою 
працею в рамках трудових відносин 
з роботодавцем. Роботодавцем є фі-
зична особа, яка є одним із членів 
домашнього господарства.

Домашнє господарство – це су-
купність осіб (членів домашнього 
господарства), які спільно прожива-
ють в одному житловому приміщен-
ні або його частині, забезпечують 
себе всім необхідним для життя, ве-
дуть спільне господарство, повніс-
тю або частково об'єднують свої 
кошти та витрачають їх. Домашнє 
господарство може складатися і з 
однієї особи.

Не вважається домашньою пра-
цею робота з обслуговування до-
машнього господарства, трива-
лість якої складає менше 80 годин 
на місяць.

Особливостями такого договору є:

– нефіксований робочий час;
– платне чи безоплатне надання 

роботодавцем житла домашньому 
працівнику в користування. В тако-
му разі роботодавець не має права 
самостійно проводити відрахування 
із заробітної плати в рахунок плати 
за користування таким житлом.

Використовуючи різні трудо-
ві договори, роботодавець зможе 
врегульовувати індивідуальні від-
носини з працівником, використо-
вуючи їх  на свою користь, напри-
клад, залучати працівника, коли є 
робота, і оплачувати час фактич-
ного виконання.  Для працівника 
укладення таких договорів є теж 
позитивним, оскільки збільшу-
ються можливості отримання 
страхового стажу. 
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БіОхАКінг. 

Андрій Раєцький
IT-Lawyer у Legal IT Group

Кожного року в розвиток 
медичної сфери інвесту-
ються мільярдні бюджети. 

Така наукова діяльність потребує 
значних ресурсів, але й переслі-
дує іншу мету. Люди готові ви-
трачати будь-які кошти, аби бути 
здоровими, красивими та жити 
довше, і це є базовою, природ-
ньою потребою.

Всі фармацевтичні компанії за-
хищають свою продукцію за до-
помогою патентів. Інтелектуальна 
власність дає змогу монополізува-
ти ринок для певного продукту на 
значний час, а також впливати на 
конкурентів, які відстають з влас-
ними дослідженнями. В цей час 
світові організації та країни нама-
гаються врегулювати доступність 
медицини та ліків для населення, 
борючись з так званими «вічнозе-
леними патентами».

Експерименти стосовно збіль-
шення тривалості людського жит-
тя і розширення можливостей 
організму здійснюються з самого 

початку розвитку медичних знань, 
але саме швидкий прогрес в біо-
технології  спричинив появу спіль-
ноти так званих «біохакерів», які 
прагнуть удосконалити себе.

Згодом до цієї сфери підкралися 
і технологічні компанії. «Культура 
здоров’я» породила безліч корис-
них продуктів – сьогодні достат-
ньо мати смартфон, щоб прогля-
нути кількість зроблених за день 
кроків або порахувати спожиті 
калорії. Мобільні додатки заміню-
ють консультації дієтолога, швид-
ко надаючи усі поради щодо хар-
чування та фізичних навантажень, 
які тільки отримають вихідні па-
раметри користувача.

Далі – більше. Новітні підхо-
ди у лікуванні все частіше вико-
ристовують біохакінг. Уже зараз 
хворі на діабет можуть за допо-
могою імплантованих датчиків 
контролювати кров, переглядати 
показники з рекомендаціями на 
смартфоні та активувати викид 
необхідної кількості інсуліну.

поряд Із розвитКом 

медиЧних техноло-

гІй ІСнують І виКлиКи 

з тоЧКи зору прАво-

вого регулювАння. 

Серед оСновних – 

оСобливІ вимоги до 

продуКцІї тА привАт-

ноСтІ.

пРАВОВі ВиКЛиКи
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Поняття біохакінгу можна оха-
рактеризувати як спробу керування 
певними біологічними процесами в 
організмі. Ще недавно це робилося 
за допомогою ліків, а зараз відбува-
ється завдяки технологіям. Біоробо-
ти, які сьогодні розроблюються, не-
забаром прийдуть на заміну певним 
лікам та незначним операціям.

Завдяки стрімкому розвитку тех-
нологій генетичної інженерії люди 
вже почали використовувати певні 
продукти у своєму побуті. Все це ви-
кликає занепокоєння вчених та дер-
жав. Наприклад, в Каліфорнії розро-
бляється законопроект, спрямований 
на обмеження продажу наборів до-
машньої генної терапії. Управління 
з контролю за продуктами і ліками 
США переглядає свої регуляторні 
вимоги до ліків, оскільки не враху-

вали можливостей настільки потуж-
ного напрямку «самолікування».

Поряд із розвитком медичних тех-
нологій існують і виклики з точки 
зору правового регулювання. Серед 
основних – особливі вимоги до про-
дукції та приватності.

Оскільки біохакери імпланту-
ють в тіло сторонні предмети, 
вони не повинні викликати жод-
ного дискомфорту. Це стосується 
як матеріалу, з якого виробляється 
імплант, так і його геометричних 
параметрів. Саме тому в цій час-
тині біохакінгу слід приділити зна-
чну увагу майбутньому правовому 
регулюванню. Необхідно розроби-
ти детальні регламенти та сертифі-
кацію, що зможе балансувати між 
вимогами до лікарських засобів та 
електропристроями.

Біохакінг можна віднести до 
сфери Internet of Things (IoT). 
Четверта поправка до Конституції 
США захищає права на недотор-
канність приватного життя, вима-
гаючи наявність ордера на обшук 
людини. Але дуже цікаво, як пово-
дитиметься суд, коли отримає звер-
нення поліції про увімкнення се-
кретного функціоналу NFC (Near 
Field Communication – пристрою, 
який визначає місцезнаходження), 
що імплантований в руку людини, 
пов’язаної зі злочином?

В США виробникам таких при-
строїв слід не забувати про Computer 
fraud and abuse act. Наприклад, в Ка-
ліфорнії діє Сенатський Білль  (Sen-
ate Bill) № 327 (Information Privacy: 
Connected Devices), який вимагає, 
щоб всі пристрої, що підключені 
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до мережі Інтернет, мали розум-
ні функції безпеки, які захищають 
пристрій і будь-яку інформацію, що 
міститься в ньому, від несанкціоно-
ваного доступу, знищення, викорис-
тання, зміни або розкриття.

Що ж стосується приватності, то 
це найгостріше та найцікавіше пи-
тання. Зараз правове регулювання 

ЕКСпЕРимЕнТи СТОСОВнО зБіЛьшЕннЯ 
ТРиВАЛОСТі ЛюДСьКОгО жиТТЯ і 
РОзшиРЕннЯ мОжЛиВОСТЕй ОРгАнізму 
зДійСнююТьСЯ з САмОгО пОчАТКу 
РОзВиТКу мЕДичних знАнь, АЛЕ САмЕ 
шВиДКий пРОгРЕС В БіОТЕхнОЛОгії  
СпРичиниВ пОЯВу СпіЛьнОТи ТАК 
зВАних «БіОхАКЕРіВ», ЯКі пРАгнуТь 
уДОСКОнАЛиТи СЕБЕ.

у цій сфері відповідає вимогам сус-
пільства, але згодом деякі підходи 
потрібно переглянути.

За Регламентом про захист пер-
сональних даних Європейського 
Союзу (GDPR) та за українським 
національним законодавством, пер-
сональні дані  – це будь-яка інфор-
мація, що стосується фізичної осо-

би, яку ідентифіковано чи можна 
ідентифікувати. Серед персональ-
них даних існує поняття так званих 
чутливих даних (спеціальна катего-
рія даних). Вони потребують осо-
бливого захисту, оскільки роблять 
людину вразливою. Чутливими є 
дані про расову чи етнічну прина-
лежність, генетичні та біометрич-
ні дані, дані про стан здоров’я та 
сексуальне життя й орієнтацію.  Їх 
опрацювання можливе лише на 
основі чіткої підстави та згоди во-
лодільця персональних даних.

Хоча й Закон України «Про за-
хист персональних даних» вже за-
старілий, його дія поширюється 
на правові відносини, пов’язані з 
захистом і обробкою персональ-
них даних, зокрема – на обробку, 
яка здійснюється повністю або 
частково із застосуванням автома-
тизованих або неавтоматизованих 
засобів обробки.

Уявімо ситуацію, коли імплант 
слідкує за режимом серця. У деяких 
ситуаціях, ритм серцебиття приско-
рюється. Виробник, маючи доступ 
до цієї інформації, у поєднанні з ін-
шою (наприклад, мобільний додаток 
додатково використовує ще й гео-
локацію) знає, коли ви займаєтесь 
спортом чи сексом. Далі цю інфор-
мацію передають для генерування 
таргетованої реклами саме для вас. 
Насправді, ви можете і не помітити 
зв'язок, але ваша приватність буде 
порушена і ваші персональні дані 
будуть використані не з тією метою, 
на яку ви надавали свою згоду.

На жаль, особливості правового 
регулювання полягають у тому, що 
закони, які поширюються на нові 
сфери суспільних відносин, при-
ймаються постфактум – вже коли 
склалися певні звичаї ділового обо-
роту. Наявні нормативні акти охо-
плюють лише окремі частини біо-
кахінгу та є не в усіх юрисдикціях. 
Судової практики з цього питання 
також ще немає. Задумаймося ра-
зом: чи дозволяє це зробити висно-
вок, що порушень прав людей ще не 
відбувалось? 
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Олександр Тананакін 
Адвокат АО «BARRISTERS»

зВіЛьнЕннЯ СуДДіВ 
зА РЕзуЛьТАТОм 
нЕгАТиВнОгО 
КВАЛіфіКАційнОгО 
ОцінюВАннЯ. 

Підпунктом 4 п. 16 Закону 
України «Про внесення 
змін до Конституції України 

(щодо правосуддя) № 1401-VIII від 
02 червня 2016 року було внесено 
зміни у розділ XV «Перехідні поло-
ження» Основного Закону, а саме: 
«Відповідність займаній посаді суд-
ді, якого призначено на посаду стро-
ком на п’ять років або обрано суддею 
безстроково до набрання чинності 
Законом України «Про внесення змін 
до Конституції України (щодо право-
суддя)», має бути оцінена в порядку, 

визначеному законом. Виявлення за 
результатами такого оцінювання не-
відповідності судді займаній посаді 
за критеріями компетентності, про-
фесійної етики або доброчесності чи 
відмова судді від такого оцінювання є 
підставою для звільнення судді з по-
сади. Порядок та вичерпні підстави 
оскарження рішення про звільнення 
судді за результатами оцінювання 
встановлюються законом».

На підставі даної норми та за ре-
зультатами анонімного письмового 

чи ВіДпОВіДАє ТАКА пРОцЕДуРА 
КОнСТиТуції уКРАїни?
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тестування рішеннями Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України 
судді (ВККС), які не склали зазначе-
ний іспит, визнаються такими, що не 
відповідають займаній посаді.

В подальшому, керуючись такими 
рішеннями, Вища рада правосуддя 
(ВРП) на підставі п.п. 4 пункту 161 
розділу XV «Перехідні положення» 
Конституції України, пункту 20 роз-
ділу XII «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону   № 1402-VIII, 
статей 3, 30, 34, 56, пункту 12 розді-
лу III «Прикінцеві та перехідні по-
ложення» Закону № 1798-VIII, при-
ймає рішення про звільнення даних 
осіб з посади судді.

На сьогодні результат судового 
оскарження даних рішень з підстав 
невідповідності такого звільнення 
положенням Конституції України, 
на жаль, є негативним. 

Разом з тим, заслуговує на увагу 
Постанова Великої Палати Верхо-
вного Суду від 28 листопада 2019 
року по справі № 9901/24/19 за по-
зовом Великохацької Віри Вікторів-
ни до Вищої ради правосуддя щодо 
її звільнення з посади судді Обо-
лонського районного суду м. Києва, 
яка була прийнята із спільною окре-
мою думкою шести суддів Верхо-
вного Суду, які не погоджуються з 
прийнятим рішенням.

На думку суддів Верховного Суду, 
обставини цієї справи вимагають 
надати оцінку не тільки дотриман-
ня відповідачем формальної проце-
дури звільнення позивача з посади 
судді, але й фактичним підставам, 
які є приводом для внесення ВККС 
відповідного подання.

Правовий статус судді як носія 
судової влади передбачає певні га-
рантії його професійної діяльності. 
В контексті обставин цієї справи 
необхідно зауважити, що однією з 
них є особливий порядок звільнен-
ня з посади судді. 

Перелік підстав для звільнення з 
посади судді встановлено у частині 
шостій статті 126 Конституції Укра-
їни – і цей перелік є вичерпним. 

Визначеність на рівні Основного 
Закону України чіткого переліку під-
став для звільнення з посади судді, 
а також підстав припинення його 
повноважень (частина сьома статті 
126 Конституції України) є водночас 
запорукою того, що, зокрема, судді 
будуть обізнані з цими юридичними 
підставами, з якими законодавець 
пов`язує неможливість подальшого 
перебування особи на посаді суд-
ді, та гарантією сталості правового 
регулювання і прогнозованості (на 
тривалий період часу) наслідків, які 
кожна зацікавлена в цій сфері особа, 

особливо та, яка перебуває на посаді 
судді, може заздалегідь передбачити. 

Суддя обіймає посаду судді без-
строково і передбачуваність за-
конодавства у сфері судоустрою є 
важливим аспектом функціонуван-
ня судової влади загалом. Якщо у 
цьому зв`язку зважити також на за-
вдання суду і статус судді, то визна-
ченість і стабільність правового ре-
гулювання у цій сфері суспільних 
відносин набирає особливої ваги. 

Вочевидь, що з плином часу і роз-
витком суспільних відносин існую-
чий в Конституції України перелік 
підстав для звільнення судді може 
змінюватися (у встановленому по-
рядку). Цей процес закономірний, 
однак важливо підкреслити, що в 
такій площині зміни стосовно під-
став для звільнення судді не мо-
жуть мати «разового» застосуван-
ня. Не менш важливим є те, що в 
аспекті існуючого правового регу-
лювання звільнення судді з посади 
в будь-якому випадку є наслідком 
настання обставин, які об`єктивно 
унеможливлюють подальше пере-
бування на цій посаді, і завданням 
ВРП є з`ясувати ці обставини та на-
дати їм правову оцінку.  

У обговорюваній справі скаржни-
ка, як і інших суддів, що не склали 
іспит, звільнено з посади на підставі 
розділу XV «Перехідні положення» 
Конституції України (підпункту 4 
пункту 16-1) – виявлення за резуль-
татами кваліфікаційного оцінювання 
невідповідності судді займаній поса-
ді за критеріями компетентності.

Насамперед, зауважено, що ця 
структурна частина нормативно-
правового акта за своїм призначен-
ням, і навіть відповідним наймену-
ванням («Перехідні положення») 
повинна містити норми, спрямовані 
на регулювання проміжних (тимча-
сових) відносин, які існуватимуть 
якийсь час, допоки не будуть ви-
черпані у зв`язку із запровадженням 
нового чи внесенням змін до існу-
ючого нормативно-правового регу-
лювання певної сфери суспільних 
відносин. 

Суддя обІймАє поСАду СуддІ безСтроКово 

І передбАЧувАнІСть зАКонодАвСтвА у СферІ 

СудоуСтрою є вАжливим АСпеКтом фунКцІо-

нувАння Судової влАди зАгАлом. яКЩо у цьо-

му зв`язКу звАжити тАКож нА зАвдАння Суду 

І СтАтуС СуддІ, то визнАЧенІСть І СтАбІльнІСть 

прАвового регулювАння у цІй СферІ СуСпІль-

них вІдноСин нАбирАє оСобливої вАги.
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КвАлІфІКАцІйне оцІнювАння дІюЧих СуддІв 

нА вІдповІднІСть КритерІям КомпетентноС-

тІ, профеСІйної етиКи Або доброЧеСноСтІ не 

є тІєю процедурою, в рАмКАх яКої можнА 

вСтАновити фАКт вЧинення диСциплІнАрно-

го проСтупКу Чи дІй/поведІнКи СуддІ, яКІ в 

розумІннІ ЧАСтини воСьмої СтАттІ 109 зАКону 

№ 1402-VІІI є пІдСтАвою для зАСтоСувАння 

диСциплІнАрного Стягнення у видІ подАння 

про звІльнення СуддІ з поСАди.
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ють правовідносини, які виникли до 
набрання чинності законом, питан-
ня вирішення справ, які знаходяться 
у провадженні, питання можливості 
зворотньої дії закону. Можуть ви-
значати порядок чи умови дії інших 
законів чи певних їх приписів, вре-
гульовувати правовідносини, які ви-
никають у зв`язку з набранням чин-
ності новим законом. 

Тобто, за своєю суттю норми «пе-
рехідних положень» закону (зокрема 
й Конституції України як фундамен-
тального установчого акта держави) 
повинні сприяти реалізації введе-
них ним змін, однак не підміняти їх. 
Маємо на увазі те, що в перехідних 
положеннях за їхнім призначенням 
не може бути норм, які б доповню-
вали основний текст як ординарного 
(звичайного) закону, так і Конститу-
ції України як базового документа, 
який визначає орієнтири подальшого 
розвитку держави і суспільства, роз-
ширюючи/доповнюючи в такий спо-
сіб його (основний) зміст на певний 
проміжок часу. В аспекті цієї справи 
і наведених вище міркувань необхід-
но звернути увагу на те, що особливо 
гостро це стосується формування і 
функціонування професійного суд-
дівського корпусу як складової дер-
жавної влади в Україні. 

ОКРЕмА пОзиціЯ КСу
В абзаці другому пункту Ви-

сновку у справі № 1-16/2008 від 
15 січня 2008 року за зверненням 
Верховної Ради України про на-
дання висновку щодо відповідності 
законопроекту про внесення змін 
до Конституції України щодо удо-
сконалення системи місцевого са-
моврядування вимогам статей 157 
і 158 Конституції України (справа 
про внесення змін до статей 85, 
118, 119, 133, 136, 140, 141, 142, 
143 Конституції України) Консти-
туційний Суд України зазначив, що 
Перехідні положення Конституції 
України спрямовані на її запро-
вадження в життя. Значна частина 
Перехідних положень згодом ви-
черпує свою дію і має лише істо-
ричне значення.

В окремій думці стосовно Ви-
сновку КСУ в справі за зверненням 
Верховної Ради України про надан-
ня висновку щодо відповідності 
законопроекту про внесення змін 
до Конституції України (щодо пра-
восуддя) вимогам статей 157 і 158 
Конституції України суддя КСУ 
О.М. Литвинов наголосив на тому, 
що пропоновані у законопроекті 
положення підпункту 4 пункту 161 
розділу XV «Перехідні положення» 
Основного Закону України містять 
суттєві алогізми. Так, ними перед-
бачено, що з дня набрання чиннос-
ті Законом України «Про внесення 
змін до Конституції України (щодо 
правосуддя)» створюються правові 
наслідки до набрання ним чиннос-

ті, тобто складається парадоксальна 
ситуація, за якої ще нечинний кон-
ституційний закон вже врегульовує 
правовідносини у минулому.

Стосовно пропонованих законо-
проектом положень підпункті 4 пунк-
ту 161 розділу XV «Перехідні поло-
ження» Конституції України щодо 
оцінювання суддів, яке відображає іс-
нуюче законодавче регулювання, суд-
дя звернув увагу на те, що Конститу-
ційний Суд України у Рішенні від 19 
листопада 2013 року № 10-рп/2013 
наголошував, що в Основному За-
коні України закріплено вичерпний 
перелік підстав для звільнення судді 
з посади, що унеможливлює законо-
давче розширення чи звуження цього 
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переліку (абзац третій підпункту 3.1 
пункту 3 мотивувальної частини). 
Проте в Конституції України та про-
понованих до нього законодавчих 
змін не міститься такої підстави для 
звільнення судді з посади, як «не-
відповідність судді займаній посаді 
за критеріями компетентності, про-
фесійної етики або доброчесності чи 
відмова судді від такого оцінюван-
ня».

Крім того, як зазначається в окре-
мій думці, у пункті 48 Висновку 
Венеційської комісії щодо пропо-
зицій стосовно внесення змін до 
проекту Закону про внесення змін 
до Конституції щодо посилення не-
залежності суддів України від 10 
грудня 2013 року № 747/2013 зазна-
чено, що кваліфікаційний тест для 
всіх діючих суддів є дуже делікат-
ним питанням; кваліфікаційні тес-
ти для всіх діючих суддів можуть 
поставити під загрозу незалежність 
суддів, а тому їх слід уникати; про-
блеми з кваліфікацією суддів мають 
вирішуватися шляхом ефективного 
дисциплінарного провадження в 
окремих випадках.

В абзаці п`ятому пункту 6 окремої 
думки до цього самого Висновку суд-
дя КСУ М.І. Мельник зазначив, що у 
законопроекті № 3524 про внесення 
змін до Конституції України (щодо 
правосуддя) передбачено особливу 
підставу для звільнення судді з по-
сади – виявлення невідповідності 

судді займаній посаді за результата-
ми оцінювання (підпункт 4 пункту 
16-1 розділу XV «Перехідні поло-
ження» Конституції України). Осо-
бливість цієї підстави зумовлюється 
тим, що вона: по-перше, передбачена 
не статтею 126 Конституції України 
у пропонованій законопроектом ре-
дакції, яка містить вичерпний пере-
лік підстав для звільнення судді, а 
розділом XV «Перехідні положен-
ня» Основного Закону України; по-
друге, є наслідком лише оцінювання, 
а не результатом дисциплінарного чи 
кримінального провадження. Таке 
оцінювання пропонується здійсню-
вати за критеріями компетентності, 
професійної етики та доброчесності, 
які складно формалізувати, що та-
кож неминуче привнесе у процеду-
ру звільнення судді з посади за цією 
підставою істотний суб`єктивізм.

Подібного змісту судження до 
цього Висновку висловила в окре-
мій думці й суддя Конституційного 
Суду України  Н.К. Шаптала.

У підпункті 4 пункту 161 розділу 
XV «Перехідні положення» Кон-
ституції України, на який покли-
кається ВРП у спірному Рішенні 
як на правову підставу для звіль-
нення скаржника з посади судді, 
фактично введено ще одну підставу 
для звільнення судді – «виявлення 
за результатами кваліфікаційного 
оцінювання невідповідності судді 
займаній посаді за критеріями ком-

петентності, професійної етики або 
доброчесності чи відмова судді від 
такого оцінювання». 

Така підстава для звільнення 
судді із займаної посади не перед-
бачена у частині шостій статті 126 
Конституції України. Окрім того, 
зазначена підстава для звільнення 
жодним чином не пов`язується із 
поведінкою судді та/чи вчиненням 
ним дій, які б свідчили про несуміс-
ність зі статусом судді або виявили 
невідповідність займаній посаді. 
Не пов`язана вона й з порушен-
ням суддею обов`язку підтвердити 
законність джерела походження 
майна, що є однією з самостійних 
підстав для внесення подання про 
звільнення судді з посади (пункт 6 
частини шостої статті 126 Консти-
туції України, частина восьма стат-
ті 109 Закону № 1402-VIII). 

Понад те, вказана підстава для 
звільнення судді з посади має «ра-
зовий» характер, адже такі наслід-
ки непроходження кваліфікаційно-
го оцінювання (звільнення з посади 
судді) стосуються тільки тих суддів, 
яких призначено на посаду строком 
на п`ять років або обрано суддею 
безстроково до набрання чинності 
Законом України від 02 червня 2016 
року № 1401-VІІI «Про внесення 
змін до Конституції України (щодо 
правосуддя)». 

Кваліфікаційне оцінювання дію-
чих суддів на відповідність крите-
ріям компетентності, професійної 
етики або доброчесності не є тією 
процедурою, в рамках якої можна 
встановити факт вчинення дисци-
плінарного проступку чи дій/по-
ведінки судді, які в розумінні час-
тини восьмої статті 109 Закону № 
1402-VІІI є підставою для застосу-
вання дисциплінарного стягнен-
ня у виді подання про звільнення 
судді з посади (на підставі пунктів 
3, 6 частини п`ятої статті 126 Кон-
ституції України). 

Тим часом, з огляду на наслід-
ки кваліфікаційного оцінювання, 
непідтвердження здатності здій-
снювати правосуддя (під час цієї 

процедурА КвАлІфІКАцІйного оцІнювАння мАє 

вІдмІннІ цІлІ тА зАвдАння, Коли йдетьСя про 

оцІнювАння дІюЧих СуддІв, І Коли це СтоСу-

єтьСя КАндидАтІв нА поСАду СуддІ, однАК одну 

мету – Щоб профеСІйний СуддІвСьКий КорпуС 

був КвАлІфІКовАним І Щоб йому довІряли. 
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Апроцедури) ототожнюється із не-

відповідністю займаній посаді, а 
по суті – із вчиненням істотного 
дисциплінарного проступку (в ро-
зумінні частини дев`ятої статті 109 
Закону  № 1402-VІІI), що є непри-
йнятним з точки зору принципу 
правової визначеності. 

Процедура кваліфікаційного 
оцінювання має відмінні цілі та 
завдання, коли йдеться про оці-
нювання діючих суддів, і коли це 
стосується кандидатів на посаду 
судді, однак одну мету – щоб про-
фесійний суддівський корпус був 
кваліфікованим і щоб йому дові-
ряли. Реалізація цієї мети вимагає 
не тільки від суддів чи кандидатів 
на цю посаду відповідати високим 
професійним і морально-етичним 
стандартам, але й від держави в 
особі її органів – гарантувати до-
тримання визначених правил по-
ведінки. 

З огляду на таку мету, кваліфіка-
ційне оцінювання суддів є одним із 
засобів її досягнення, але за жод-
них умов кваліфікаційне оціню-
вання не може підміняти процеду-
ри дисциплінарного провадження 
щодо судді.

Варто зазначити, що не завжди 
вчинення дисциплінарного проступ-
ку при здійсненні правосуддя має 
наслідком звільнення з посади судді, 
тоді як непроходження кваліфікацій-
ного оцінювання (якщо слідувати 
підходу, якого дотримується ВРП в 
цій справі) тягне лише одне – звіль-
нення з цієї посади, без з`ясування 
суті причин такого рішення.

Якщо говорити про критерії ква-
ліфікаційного оцінювання, невід-
повідність хоча б одному з яких має 
наслідком звільнення судді з поса-
ди, то вони стосуються не тільки 
професійної діяльності судді, але й 

морально-етичної та психологічної 
характеристики особи судді. 

пОзиціЯ ВЕнЕціАнСьКОї 
КОміСії ТА РАДи єВРОпи

У пунктах 73, 74, 75, 76, 78 Спіль-
ного висновку Венеціанської комі-
сії та Директорату з прав людини 
Генерального Директорату з прав 
людини та верховенства права Ради 
Європи щодо Закону «Про судо-
устрій і статус суддів» і внесення 
змін до Закону України «Про Вищу 
раду юстиції» від 23 березня 2015 
року № 801/2015 зазначається, якщо 
ситуація є такою, як описали пред-
ставники влади: проблеми як з ко-
рупцією, так і з некомпетентністю 
працівників судових органів, які є 
результатом політичного впливу на 
призначення суддів у попередній пе-
ріод; майже повна відсутність дові-
ри суспільства до чесності або ком-
петентності судових органів. Тому 
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може бути необхідним і виправда-
ним вжити надзвичайних заходів 
для виправлення цих недоліків.

Такі надзвичайні заходи повинні 
дійсно спрямовуватися на вияв-
лення окремих суддів, які не від-
повідають зайнятій посаді судді. У 
зв`язку із цим звільнення кожного з 
представників судової влади, при-
значених упродовж певного періо-
ду, не було би належним вирішен-
ням проблем, зазначених органами 
влади. Це особливо несправедливо 
у випадку суддів, які були призна-
чені в законному порядку в країні, 
яка мала демократичну систему, 
хоча й у багатьох відношеннях не-
повноцінну, і допускала занадто 
великий політичний вплив на при-
значення суддів.

Однак такий захід, як кваліфіка-
ційне оцінювання, слід розглядати 
як цілком винятковий і такий, що 
має підпадати під надзвичайно су-
ворі гарантії захисту тих суддів, які 
відповідають зайнятій посаді.

Крім того, слід брати до уваги 
статтю 126 Конституції України, 
яка передбачає, що судді обіймають 
свої посади безстроково, за винят-
ком суддів Конституційного Суду 
України та суддів, які призначають-
ся на посаду вперше.

Будь-який закон, який передбачає 
звільнення з посади всіх існуючих 

суддів без проведення будь-якої 
перевірки індивідуальної відпо-
відальності або винуватості, буде 
явним порушенням цього консти-
туційного положення.

У зв`язку з цим видається, що ква-
ліфікаційне оцінювання також може 
призвести до звільнення судді. Якщо 
за результатами первинного кваліфі-
каційного оцінювання можливість 
здійснення суддею правосуддя не 
буде підтверджена, він буде відсторо-
нений від здійснення правосуддя та 
направлений для перепідготовки до 
Національної школи суддів України 
із подальшим проведенням повтор-
ного кваліфікаційного оцінювання. 
Невдача відповідного судді під час 
повторного кваліфікаційного оці-
нювання є підставою для висновку 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України про направлення рекомен-
дації до Вищої ради юстиції для ви-
рішення питання щодо внесення по-
дання про звільнення судді з посади з 
підстав порушення присяги.

Венеціанська комісія і Директо-
рат вважають недоцільним, щоб це 
питання, яке вносить істотні зміни 
у Закон та може мати важливі на-
слідки, розглядалося в Перехідних 
положеннях, як наразі пропонуєть-
ся. Це питання має більш детально 
розглядатися в правовому положен-
ні основної частини Закону та ви-
магає підкріплення в Конституції.

Під час зустрічі в Парижі пред-
ставники органів влади підкресли-
ли, що докладні положення   статей 
83-86 також можуть використо-
вуватися для кваліфікаційного 
оцінювання. Однак Венеціанська 
комісія і Директорат не вважають, 
що ці положення, які підходять для 
призначення суддів безстроково, 
обов`язково підходять і для квалі-
фікаційного оцінювання.

Закон № 1402-VIII не містить 
нормативного визначення того, що 
вкладається у зміст понять «компе-
тентність» та «доброчесність», тоді 
як ці критерії (вимоги) є водночас 
як умовами доступу до професії 
судді (відповідно до статті 127 Кон-
ституції України), так і умовою для 
залишення на цій посаді. 

Відсутність бодай загального ви-
значення (окреслення) цих понять 
на законодавчому рівні, як і керів-
них принципів їх застосування при 
оцінці професійної діяльності суд-
дів у зіставленні з широкими дис-
креційними повноваженнями ВККС 
та ВРП у цій сфері правовідносин, 
ставить під сумнів «якість» такого 
закону, зокрема одну з таких його 
характеристик, як передбачуваність. 

нАСТупний КРОК – 
КОнСТиТуційнА СКАРгА

Поняття «компетентність» і «до-
брочесність» мають дуже широкий 
зміст, на розуміння та сприйняття 
яких впливають менталітет, тради-
ції, культура суспільства, зокрема й 
правова, його соціально-економіч-
ний розвиток. Багато чинників фор-
мують уявлення про ці категорії, 
тому за відсутності нормативного 
визначення цих понять і визначе-
них практикою підходів до їх тлу-
мачення і застосування говорити 
про чіткість, ясність, передбачува-
ність закону щодо впровадження 
таких підстав для звільнення, не-
відповідність яким фактично при-
рівнюється до дисциплінарної від-
повідальності судді, не доводиться.

У такій площині звільнення з по-
сади судді через невідповідність 

Судження Чи виСновКи уповновАжених 

оргАнІв, яКІ поКлиКАнІ проводити КвАлІфІ-

КАцІйне оцІнювАння, позА пІдСтАвАми для 

звІльненнІ СуддІ, Що вСтАновленІ оСно-

вним зАКоном уКрАїни, не можуть бути пІд-

СтАвАми для тАКого звІльнення в жоднІй Із 

яКоСтей; не можуть вони бути винятКови-

ми, оСобливими, оКремими Чи тимЧАСови-

ми пІдСтАвАми звІльнення.
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критеріям кваліфікаційного оці-
нювання дещо уподібнюється до 
звільнення з посади судді «за по-
рушення присяги» (пункт 5 час-
тини п`ятої статті 126 Конституції 
України у редакції, яка діяла до 30 
вересня 2016 року).

В цьому зв`язку показовим і вар-
тим уваги є рішення Європейського 
суду з прав людини від 9 січня 2013 
року у справі «Олександр Волков 
проти України» (заява № 21722/11; 
пункти 169 - 187 рішення). 

За існуючого правового регу-
лювання ВРП як орган, до компе-
тенції якого віднесено, зокрема, 
звільнення судді з посади, може 
і повинна давати всебічну оцінку 
обставинам, які слугують підста-
вою для внесення подання про 
звільнення з посади судді, через 
призму положень частини шостої 
статті 126 Конституції України і 
на цій підставі вирішувати питан-
ня про те, чи є об`єктивні фактич-

ні підстави для їх реалізації щодо 
конкретного судді. 

Такий підхід до вирішення пи-
тання про звільнення судді із за-
йманої посади забезпечить не 
тільки дотримання гарантій неза-
лежності та недоторканності судді, 
але й наповнить реальним змістом 
призначення кваліфікаційного оці-
нювання суддів в сенсі положень 
статей 83 - 88 Закону № 1402-VIII 
та виправдає мету запровадження 
такого оцінювання суддів.

Якщо брати до уваги історичний 
контекст введення кваліфікаційного 
оцінювання, яке з погляду держави 
(принаймні, з позиції її представ-
ників перед членами Венеційської 
комісії) диктувалося насамперед 
бажанням відновити довіру сус-
пільства до чесності або компетент-
ності судових органів, подолати й 
усунути проблеми з корупцією в 
судах, а також з некомпетентністю 
працівників судових органів, які 

виникли чи посилилися внаслідок 
політичного впливу на призначен-
ня суддів у попередній період, то в 
сенсі досягнення мети відновлення 
довіри суспільства до судової влади 
й виявлення працівників судових 
органів, які своїми непрофесійними 
діями, неетичною поведінкою чи ін-
шим встановленим законом чином 
дискредитували правосуддя, запля-
мували чесне ім`я судді, підривають 
довіру до судової системи та право-
суддя, кваліфікаційне оцінювання 
виступає чи може бути тією формою 
(способом, механізмом), що має за-
безпечити досягнення такої мети, 
зможе виявити суддів, які шкодять 
правосуддю, виявити індивідуальні 
(персональні) вагомі фактори, які 
свідчитимуть про несумісність їхніх 
дій зі статусом судді й міститимуть 
передбачені частиною шостою стат-
ті 126 Конституції України підстави 
для звільнення такого судді з посади.

Судження чи висновки уповно-
важених органів, які покликані про-
водити кваліфікаційне оцінювання, 
поза підставами для звільненні судді, 
що встановлені Основним Законом 
України, не можуть бути підстава-
ми для такого звільнення в жодній із 
якостей; не можуть вони бути винят-
ковими, особливими, окремими чи 
тимчасовими підставами звільнення.

Не повинна визнаватися для такого 
звільнення й зазначена у підпункті 4 
пункту 161 Прикінцевих та перехід-
них положень Конституції України 
підстава виявлення за результатами 
кваліфікаційного оцінювання невід-
повідності судді займаній посаді за 
критеріями компетентності, профе-
сійної етики або доброчесності чи 
відмова судді від такого оцінювання.

З огляду на вищевикладене, на-
прикінці лютого 2020 року адво-
катом АО «BARRISTERS» Олек-
сандром Тананакіним подано 
конституційну скаргу щодо невід-
повідності Закону України «Про 
внесення змін до Конституції Укра-
їни (щодо правосуддя) № 1401-VIII 
від 02 червня 2016 року статті 126 
Конституції України. 

не повиннА визнАвАтиСя для тАКого звІль-

нення й зАзнАЧенА у пІдпунКтІ 4 пунКту 161 

приКІнцевих тА перехІдних положень Кон-

СтитуцІї уКрАїни пІдСтАвА виявлення зА ре-

зультАтАми КвАлІфІКАцІйного оцІнювАння 

невІдповІдноСтІ СуддІ зАймАнІй поСАдІ зА 

КритерІями КомпетентноСтІ, профеСІйної 

етиКи Або доброЧеСноСтІ Чи вІдмовА СуддІ 

вІд тАКого оцІнювАння.

з огляду нА виЩевиКлАдене, нАпри-

КІнцІ лютого 2020 роКу АдвоКАтом Ао 

«BARRISTERS» олеКСАндром тАнАнАКІним 

подАно КонСтитуцІйну СКАргу Щодо невІд-

повІдноСтІ зАКону уКрАїни «про внеСення 

змІн до КонСтитуцІї уКрАїни (Щодо прАво-

Суддя)» № 1401-VIII вІд 02 Червня 2016 роКу 

СтАттІ 126 КонСтитуцІї уКрАїни.
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Stop Fake! 

Пилип Вигнан
Головний юрисконсульт  
ЮК «ІНКОлАНС»

у зАКонопроеКтІ  доСить розмито визнАЧАєтьСя САме понят-

тя «дезІнформАцІя» – це недоСтовІрнА ІнформАцІя з питАнь, Що 

СтАновлять СуСпІльний ІнтереС, зоКремА СтоСовно нАцІонАльної 

безпеКи, територІАльної цІлІСноСтІ, СуверенІтету, обороноздАт-

ноСтІ уКрАїни, прАвА уКрАїнСьКого нАроду нА САмовизнАЧення, 

життя тА здоров’я громАдян, СтАну довКІлля.

Цифрова епоха надає люд-
ству можливість опера-
тивно отримати будь-яку 

інформацію з Інтернету та безпере-
шкодно її поширювати. Але є й інша 
сторона медалі – визначення до-
стовірності інформації. Хвилі фей-
ків не лише вводять в оману, часто 
дезінформація спричиняє серйозні 
наслідки, розпалює ворожнечу та 
ненависть в суспільстві, маніпулю-
вання громадською думкою тощо.

Задля виправлення ситуації Мі-
ністерство культури, молоді та 
спорту України розробило проект 
Закону «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України 
щодо забезпечення національної 
інформаційної безпеки та права на 
доступ до достовірної інформації», 
який став вельми резонансним та 
отримав назву «законопроект про 
дезінформацію».

Такий «рецепт» боротьби з дезін-
формацією спричинив шквал крити-
ки з боку громадськості, ЗМІ, медіа-
експертів, які занепокоєні планами 
влади встановити жорсткий контр-
оль над свободою слова в Україні.

пОнЯТійні СупЕРЕчнОСТі
Передусім, у законопроекті до-

сить розмито визначається саме 
поняття «дезінформація» – це не-
достовірна інформація з питань, 
що становлять суспільний інтерес, 
зокрема стосовно національної без-
пеки, територіальної цілісності, су-
веренітету, обороноздатності Укра-
їни, права українського народу на 
самовизначення, життя та здоров’я 
громадян, стану довкілля.

Тобто, журналістські матеріали, 
наприклад, щодо викриття коруп-
ційних схем в армії або щодо реін-
теграції тимчасово окупованих зе-

ЯК уРЯДОВий зАКОнОпРОЕКТ 
пРОпОнує БОРОТиСЯ з 
ДЕзінфОРмАцією
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мель, можуть з легкістю підпадати 
під це визначення та мати негативні 
наслідки для їх авторів. Законотвор-
цю слід конкретніше прописати по-
няття «дезінформація».

Законопроектом пропонується 
розділити журналістів на три ка-
тегорії: журналіст, професійний 
журналіст та поширювач масової 
інформації. На відміну від журна-
ліста,  професійний журналіст буде 
більш захищеним, адже тільки він 
зможе використати в разі необхід-
ності норми ст. 171 Кримінального 
кодексу України щодо перешко-
джання журналістській діяльності. 
Такий розподіл має дискримінацій-
ні ознаки, оскільки раніше зазна-
чена стаття поширювалась на всіх 
без виключення журналістів. Окрім 
цього, професійні журналісти ма-
ють бути членами новоствореної 
Асоціації професійних журналістів, 
до якої також є багато питань.

Поширювачами масової інфор-
мації згідно проекту можуть бути 
як юридичні, так і фізичні особи, 
які створюють, збирають та поши-
рюють масову інформацію – тобто, 
таку інформацію, яка є доступною 
для необмеженого чи невизначено-
го кола осіб або до якої можливо 
отримати доступ будь-якій особі з 
будь-якого місця і у будь-який час 
за власним вибором. 

інДЕКС ДОВіРи
Документом також передбачено 

створення в Україні нового органу – 
Уповноваженого з питань інформа-
ції, до обов’язків якого входитиме 
всебічний моніторинг інформпрос-
тору, реагування на заяви щодо де-
зінформації. У разі наявності таких 
ознак заяви будуть спрямовуватися 
до правоохоронних органів та суду. 
Уповноважений, якого призначати-
ме уряд, повинен мати достатньо 
міцну автономію та незаангажова-
ність від інших державних органів.

Ще однією новелою законопроекту 
є запровадження електронної систе-
ми довіри. Саме ця система допомо-
же Уповноваженому автоматизувати 
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БОРОТиСЯ з ДЕзінфОРмАцією ВКРАй 
нЕОБхіДнО, ОСОБЛиВО В СучАСних 
РЕАЛіЯх РізнОмАніТних гіБРиДних 
Війн. АЛЕ нЕ шЛЯхОм ВТРучАннЯ 
ДЕРжАВи у ДіЯЛьніСТь змі, ВпЛиВу нА 
мЕДіА-КОнТЕнТ ТА ТиСКу нА нЕзАЛЕжну 
жуРнАЛіСТСьКу ДіЯЛьніСТь.

виявлення дезінформації, та на її базі 
створити індекс довіри, який показу-
ватиме громадянам, наскільки джере-
ло цієї інформації дотримується усіх 
необхідних стандартів.

СуВОРА ВіДпОВіДАЛьніСТь 
Відповідальність за дезінформацію 

– найбільш дискусійні норми законо-
проекту, адже пропонується ввести 
величезні штрафи та кримінальну 
відповідальність для журналістів.

Наприклад, якщо суд визнав факт 
дезінформації, але після цього вона 
мінімум три рази була розповсю-
джена протягом року, – передбачено 
штраф у 4,7 млн гривень та 9,4 млн 
гривень у разі, якщо таку інформа-
цію не було спростовано.

Якщо ж ЗМІ встановило собі ін-
декс довіри, який не відповідає дій-
сності, – його оштрафують  на 94 
460 гривень. А мінімальний штраф 
за розповсюдження дезінформації 
становитиме 23 615 гривень. 

пЛюСи зАКОнОпРОЕКТу
Втім, на фоні доволі спірних мо-

ментів, в законопроекті можна зна-
йти і плюси.

По-перше, влада усвідомлює на-
явність проблеми щодо поширення 
дезінформації в Україні, з цим яви-

щем планують рішуче боротися. 
Про що свідчить, до речі, й Указ 
Президента України «Про невід-
кладні заходи з проведення реформ 
та зміцнення держави»

По-друге, позитивним є посилення 
відповідальності за перешкоджання 
роботі професійних журналістів. На-
приклад, за вилучення у журналіста 
зібраних даних або за умисне пере-
шкоджання їх діяльності на право-
порушників накладатимуть штраф 
від 51 000  до 85 000 гривень та від 
170 000 до 340 000 гривень, якщо це 
було скоєно групою осіб. За погрози 
журналістам пропонується позбав-

лення волі. Наприклад, за нанесення 
тяжких  тілесних ушкоджень журна-
лісту – позбавлення волі на строк від 
5 до 12 років. 

Ще один плюс законопроекту – 
криміналізація так названих «бото-
ферм». Передбачено, що за умисне 
масове розповсюдження дезінфор-
мації за допомогою комп’ютерних 
програм, ботів, фейкових акаунтів 
тощо наступатиме кримінальна від-
повідальність у вигляді позбавлен-
ня волі на строк від 2 до 5 років та 
від 5 до 7 років за повторний зло-
чин.  А тих, хто буде фінансувати 
масову дезінформацію, позбавляти-
муть волі на строк від 3 до 5 років.

Stop Fake!
Боротися з дезінформацією вкрай 

необхідно, особливо в сучасних ре-
аліях різноманітних гібридних війн. 
Але не шляхом втручання держави 
у діяльність ЗМІ, впливу на медіа-
контент та тиску на незалежну жур-
налістську діяльність.

Отже, законопроект наразі потре-
бує всебічної дискусії із залученням  
представників ЗМІ, журналістів, 
правозахисників та медіа-експертів.

А зміцнити медійний простір та 
дієво протистояти дезінформації і 
«фейкам» допоможе, передусім, по-
пуляризація високоякісної та неза-
лежної журналістики. 
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Ukrainian LegaL 
Land ForUm: 
щО ТРЕБА знАТи, щОБ гРАТи 
зА СВОїми пРАВиЛАми

Закон про відкриття ринку 
землі рухається до своєї фі-
нальної стадії, навіть попри 

форс-мажорні обставини, що су-
проводжують процес його розгляду.

На Ukrainian Legal Land Forum, 
що відбувся за ініціативи проекту 
FEMIDA.UA, провідні фахівці на-
магались з юридичної точки зору 
розібратись та проаналізувати всі 
ризики, які чекають на державу, 
суспільство та бізнес у випадку від-
криття ринку землі.

В рамках першої сесії правники 
дискутували відносно державної 
політики та законодавчих ініціа-
тив щодо земельної реформи. 

Адвокат, член Комітету з аграрно-
го та земельного права Національ-
ної асоціації адвокатів України Ян 
Білоголовий розмірковував, хто в 
першу чергу стане покупцем землі, 
а також які умови повинна створи-

ти держава, щоб це відбувалося в 
інтересах її громадян.

Важливість персональної  відпові-
дальності власників земельних паїв 
висвітлила Вікторія Кіпріянова, 
юрист із земельних питань та неру-
хомості, супроводження аграрного 
бізнесу, радник з юридичних питань 
Всеукраїнської аграрної ради.

Про правові колізії, пов’язані з 
формою власності на землю, зо-
крема колективну власність, допо-
відав Володимир Носик, доктор 
юридичних наук, професор, член-
кореспондент Національної акаде-
мії правових наук України.

Про останні тенденції в ЄС щодо 
земельної судової практики розпові-
ла Юлія Курило, адвокат, експерт з 
міжнародного корпоративного права.

Представник Українського клубу 
аграрного бізнесу Елліна Юрченко 

повідомила про законодавчі земель-
ні ініціативи нової Верховної Ради.

На другій сесії обговорювали 
землю як актив – особливості її 
придбання, охорони та захисту.

Суддівський корпус представляв 
суддя Великої палати Верховного 
Суду, доктор юридичних наук, 
професор Віталій Уркевич, який 
наголосив на важливості дотри-
мання всіх пунктів договору щодо 
оренди землі.

Діана Коломійцева, адвокат, 
кандидат юридичних наук, керую-
чий партнер АО Bossom Group при-
ділила основну увагу правовому 
аналізу земельно-правових поми-
лок, які допускаються при посвід-
чені правочинів із землею. Також 
експерт проаналізувала  правові на-
слідки порушень земельного зако-
нодавства при укладенні договорів 
купівлі-продажу.
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Представник Державної установи 
«Інститут охорони ґрунтів України» 
Євгеній Ярмоленко звернув увагу 
на важливість дотримання охорони 
землі та наявність агрохімічного 
паспорту земельної ділянки.

Як захиститись від прихованих не-
безпек у паперових документах та 
електронних реєстрах, радила член 
Ради Нотаріальної палати України, 
приватний нотаріус Інна Бернацька.

Третя сесія була присвячена 
питанням захисту своїх прав при 
перевірках.

Модератором дискусії висту-
пив Сергій Безкровний, керую-
чий партнер Юридичної компанії 
«Баррістерс».

Як довести відповідальність ви-
нного у використанні добрив та агро-

хімікатів, доповідала адвокат Мари-
на Семенова, керуючий партнер АО 
«Семенова і Партнери». Експерт роз-
повідала  не лише про найбільш по-
ширені порушення, які допускаються 
землевласниками або орендарями під 
час використання добрив та агрохімі-
катів, але й про те, як довести їх вину 
та притягнути до відповідальності.

Як правильно підготуватися до 
перевірки і чого від неї очікувати, 
коментувала Зоя Красюк, асоційо-
ваний партнер практики агробізнесу.

«Для прокурорів практично не 
існує термінів позивної давності», 
-стверджував Олександр Гайдак, 
адвокат, старший партнер Femida 
Legal Association, доводячи це на 
власних кейсах.

На завершення голова правлін-
ня ГО «Всеукраїнське об’єднання 

приватних виконавців «ФАКТ» 
Артем Тараненко розповів  про 
практику, що склалася з приму-
совим виконанням зобов’язань за 
аграрними розписками; проана-
лізував плюси та мінуси викорис-
тання аграрної розписки як забез-
печення зобов’язання, можливість 
захисту прав кредиторів у позасу-
довому порядку для стягнення за 
аграрними розписками.

Кожна тема доповіді викликала 
жваву дискусію, гості форуму, як і 
самі доповідачі, отримали доклад-
ні відповіді на різнобічні питання, 
що їх хвилювали, а цікаві презен-
тації і невимушена атмосфера фо-
руму давала змогу сприймати ін-
формацію легко й по суті.
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