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про свої погляди 

на перспективи створення 

інституту приватних 

виконавців в Україні, 

ефективність роботи 

нинішньої структури судів 

та конституційну реформу

Є ризики використання приватних 
виконавців в рейдерських схемах

– Нещодавно під час засідання 

Ради з питань судової реформи Пре-

зидент України Петро Порошенко 

заявив, що основним завданням, на 

якому варто зосередитися при про-

веденні судової реформи, є пришвид-

шення реформування системи вико-

нання судових рішень. І справді, згідно 

зі статистичними даними, в Україні 

не виконуються близько 80% вико-

навчих документів. Чому, на Вашу 

думку, склалась така ситуація? Як 

на неї може вплинути запровадження 

інституту приватних виконавців?

– Насамперед не можу не погодити-

ся з тим, що ця проблема є ключовою 

у питанні зміни судової системи. Інсти-

тут виконання судових рішень, як прак-

тично кожен державний орган в Украї-

ні, має свої проблемні місця, які потре-

бують термінового лікування. 

З одного боку, серед причин, які 

ускладнюють та уповільнюють роботу 

державних виконавців, є їхня надмірна 

завантаженість та, з іншого – низький 

рівень заробітної плати, що знижує рі-

вень продуктивності працівників цьо-

го апарату. Чинна система виплати ви-

нагороди виконавцю у випадку стяг-

нення ним певної суми коштів теж є 

малоефективною, оскільки процеду-

ра отримання цих дивідендів є такою 

складною, що найчастіше ці кошти не 

знаходять свого власника. Якщо до пе-

рерахованих причин додати ще одвіч-

ну корупційну складову в роботі майже 

всіх державних органів, то отримуємо 

фактично недієздатний інститут вико-

нання судових рішень. 

Певна річ, що інститут приватних 

виконавців частково вирішить про-

блему з високим навантаженням та 

розвантажить систему державних ви-

конавців, але є ризики використання 

приватних виконавців в рейдерських 

схемах та тиску на конкретних осіб. 

Тому, попри нагальність питання 

вдосконалення інституту виконання 

судових рішень, будь-які реформаційні 

процеси мають відбуватись виважено 

та відповідально.
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– Як Ви вважаєте, наскільки ефек-

тивною є чинна структура судів в 

Україні? Чи забезпечує вона право на 

справедливий суд?

– Незважаючи на те, що нині то-

читься чимало розмов про необхід-

ність реформування системи судо-

чинства в Україні, варто визнати, 

сама структура судів в Україні забез-

печує право на справедливий суд та є 

доволі ефективною. Адже чинна си-

стема передбачає апеляційне та ка-

саційне оскарження у більшості ка-

тегорій спорів, також можлива пов-

торна касація, тобто перегляд справи 

Верховним Судом України. Не можна 

оминути увагою останні позитивні 

зміни щодо повноважень ВСУ. Маю 

на увазі передачу ВСУ права ухвалю-

вати остаточне рішення про допуск 

справи до найвищої інстанції, нато-

мість раніше це було прерогативою 

винятково судів касаційної інстан-

ції. Тому, безперечно, структура су-

дів України як самостійний механізм 

спроможна забезпечити право на 

справедливий суд. 

На мою думку, деструктивним чин-

ником, який зрештою підриває довіру 

до судової влади, є недосконалість про-

цесуальних норм, неналежна врегульо-

ваність питань відповідальності суддів 

та учасників судового процесу, що дає 

змогу спритним ділкам від правосуддя 

безкарно генерувати неправосудні су-

дові рішення, спричиняючи обурення 

та зневіру всього суспільства. 

– Як, на Вашу думку, має бути ви-

рішене питання щодо фінансування 

судів?

– Однією з гарантій незалежності 

та самостійності суду є належне фі-

нансування його діяльності, що за-

кріп лене як у Конституції України, 

так і в профільних законодавчих ак-

тах. Не є таємницею, що суди України 

перебувають у стані постійного недо-

фінансування з боку держави. Варто 

наголосити, що суди мають право от-

римувати кошти виключно з держав-

ного бюджету України та не мають 

права залучати додаткових коштів за 

допомогою інших фондів тощо.

Неналежний розмір фінансування 

судових органів призводить до неякіс-

ного виконання ними своїх функцій. 

Якщо говорити конкретно, то це нена-

лежні умови в приміщеннях суду, об-

ладнаних залів для проведення судових 

засідань обмаль. В судах навіть бракує 

коштів на відправку відповідної корес-

понденції сторонам у справі. На жаль, 

такі обставини сприяють порушенню 

прав фізичних та юридичних осіб при 

розгляді відповідних справ.

Якщо порівняти розмір бюджет-

них видатків для судової системи 

Ук раїни, то можна простежити тен-

денцію до зменшення бюджетного 

фінансування. Зокрема, Державна 

судова адміністрація України 2013 

року отримала 4 419 209 500 грн, 

2014-го – 4 323 483 700 грн, 2015-го – 

3 688 280 900 грн. Суди вищих ін-

станцій також зазнали витрат у фі-

нансуванні. Зменшення фінансуван-

ня цього року порівняно з 2013-м ста-

новить приблизно від 6% до 19% і це 

з урахуванням девальвації національ-

ної валюти. 

Для вирішення цієї проблеми не-

одноразово подавались відповідні за-

конопроекти, відповідно до яких пе-

редбачалось встановлення спеціаль-

ного порядку планування та розподілу 

бюджетних коштів для фінансування 

судів, виведення судів з казначейської 

системи обслуговування бюджетних 

коштів. 

На мою думку, підвищення ставок 

судового збору, яке планується згід-

но з Законом України «Про внесен-

ня змін до деяких законодавчих актів 

України щодо сплати судового збору», 

допоможе частково вирішити питан-

ня фінансування судових органів. 

– Як Ви вважаєте, коли можна 

очікувати реальних змін до Кон-

ституції? 

– Президент України та представ-

ники Верховної Ради України неодно-

разово заявляли в засобах масової ін-

формації про те, що внесення змін до 

Основного закону України, зокрема 

до розділу «Правосуддя», можна очі-

кувати вже до 25 жовтня 2015 року, 

щоби встигнути до проведення міс-

цевих виборів. Проте вже нині мож-

на спрогнозувати, що вказаний строк 

може бути відтермінований з різних 

причин. Серед найбільш очевидних – 

відсутність потрібної кількості голо-

сів, адже для ухвалення таких змін не-

обхідна конституційна більшість, тоб-

то принаймні 300 народних депутатів 

повинні проголосувати за. Затягуван-

ня з голосуванням можливе також че-

рез відсутність єдиного узгодженого 

вектора дій між фракціями, тому не-

погодження певних пунктів законо-

проекту з однією з фракцій може при-

звести до провалу голосування. 

Серед найгірших сценаріїв – вве-

дення воєнного чи надзвичайного ста-

ну в країні, адже це автоматично уне-

можливлює ухвалення будь-яких змін 

до Конституції. 

– На Вашу думку, як можна звіль-

нити судову систему в Україні від 

політичного впливу? 

– Зважаючи на те, що суди є не-

від’ємною гілкою державної влади, їх 

повна ізоляція від політичного впли-

ву є вкрай проблематичною. Тому, на 

мою думку, більш реально та правиль-

но говорити про необхідність мінімі-

зації політичного впливу на суди, уне-

можливлення випадків втручання по-

літиків у процес вирішення конкретної 

судової справи.

Водночас виконання такого над-

важливого завдання потребує вжиття 

комплексу заходів одночасно в кіль-

кох аспектах: підвищення правової 

культури та правосвідомості як полі-

тиків, так і представників суддівсько-

го корпусу (психологічний аспект), 

доведення до автоматизму процедури 

притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності, створення прозорих 

процедур обрання судді на посаду та 

переведення його з одного суду в ін-

ший (кар’єрний аспект), створення на-

лежних умов матеріального забезпе-

чення суддів (соціально-економічний 

аспект), створення вже згаданої вище 

незалежної системи фінансування су-

дів (фінансовий аспект).

Беручи до уваги те, що більшість із 

указаних заходів потребує законодав-

чої імплементації, парадокс нинішньої 

ситуації полягає в тому, що звільнення 

судової системи від політичного впливу 

інших гілок залежить переважно від по-

літичної волі законодавця. Проте дина-

міка реформаційних процесів, зокрема 

й у сфері судочинства, дає можливість 

сподіватися, що найближчим часом це 

замкнуте коло буде розірване, а про-

блема вирішиться з якомога більшою 

користю для суспільства. 
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