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Вступ
Програмою ООН із відновлення та розбудови миру 16 вересня 2021 року
проведено ІV Форум суддів, в якому взяли участь судді Верховного Суду,
судді Донецької та Луганської областей судів загальної та адміністратив
ної юрисдикцій. Основною метою заходу було обговорення проблемних
питань щодо здійснення правосуддя в умовах збройного конфлікту,
що триває на сході України щодо окремих викликів. Учасники Форуму
обговорили питання перехідного правосуддя, питання отримання
компенсації за матеріальну шкоду, завдану внаслідок використання
військовими приватної нерухомості, вдосконалення адміністрування
правосуддя та судовий захист прав людини в умовах збройного конфлікту
на сході України. Крім того, учасники розглянули низку питань, які ви
никають у судовій практиці та які викликають найбільше занепокоєння
у суддів в контексті реалізації соціальних та інших прав осіб, в тому числі
доступ до правосуддя в умовах пандемії COVID-19.
З метою пошуку спільного розв’язання означених проблем, у
діалозі взяли участь фахівці судової гілки влади, представник Офісу
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, народний
депутат, представники громадянського суспільства, національних і
міжнародних неурядових організацій та агенцій ООН.
Форум складався з трьох секцій.
Першу секцію було присвячено питанням отримання компенсації
за шкоду, завдану внаслідок збройного конфлікту на сході України.
Заслухавши доповіді з проблемних питань з отримання компенсації та
відшкодування щодо пошкодженого та зруйнованого майна, отриман
ня компенсації за використання приватного житла під час проведення
антитерористичної операції (АТО)/операції Об’єднаних сил (ООС), за
провадження адміністративного порядку, дослідивши судову практику
Європейського суду з прав людини та Верховного Суду у відповід
них справах, учасники Форуму сформулювали висновки та окреслили
очікувані кроки.
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Другу секцію було присвячено питанням вдосконалення адміністру
вання правосуддя в умовах збройного конфлікту на сході України.
Учасники детально обговорили питання впровадження єдиної судової
інформаційно-телекомунікаційної системи, інші електронні рішення в
системі правосуддя, обговорили потреби та перспективи впроваджен
ня в Україні правосуддя перехідного періоду.
Третю секцію було присвячено питанню судового захисту прав людини
в умовах збройного конфлікту на сході України та правосуддя в умовах
пандемії COVID-19. Учасники обговорили судову практику захисту
внутрішньо переміщених осіб (ВПО), доступність правосуддя на місце
вому рівні в умовах карантинних обмежень, а також додаткові виклики
для осіб, що мешкають на непідконтрольних уряду України територіях.
У цьому звіті надано стислу інформацію про роботу Форуму та його
результати.
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Учасники Форуму
У роботі Форуму взяли участь близько 70 осіб, у тому числі судді
Верховного Суду, судді першої та апеляційної інстанцій судів загальної
та адміністративної юрисдикцій, а також представники агенцій ООН,
національних та міжнародних неурядових організацій:
— Ольга Ступак, суддя першої судової палати Касаційного цивільного
суду у складі Верховного Суду,
— Євген Петров, суддя третьої судової палати Касаційного цивільного
суду у складі Верховного Суду,
— Роман Бабій, Народний депутат України,
— Лариса Швецова, член Вищої ради правосуддя, Секретар Третьої
Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, суддя Харківського
апеляційного суду у відставці,
— Богдан Моніч, голова Ради суддів, суддя Сьомого апеляційного
адміністративного суду,
— Олексій Сальніков, т. в. о. Голови Державної судової адміністрації
України,
— Віктор Барвіцький, Представник Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини з дотримання права на інформацію та
представництва в Конституційному Суді України,
та інші спікери та спікерки різних установ та організацій.
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Основні тези вступних промов
під час відкриття заходу
Дафіна Ґерчева, Постійна представниця ПРООН в Україні, привітала
учасників та розпочала своє вітальне слово з посилання до 2015 року,
коли усі 193 держави – члени Організації Об’єднаних Націй, включно
з Україною, ухвалили порядок денний сталого розвитку на період
до 2030 року, а також 17 Цілей сталого розвитку. Ціль 16 зобов’язує
країни забезпечувати доступ до правосуддя для всіх, а також сприяти
довготерміновим рішенням для подолання конфліктів і покращення
безпеки. Вона відзначила, що збройний конфлікт, що триває на сході
України, створює низку проблем не лише для досягнення цієї цілі,
але і для всього порядку денного до 2030 року. Ці виклики, пов’язані
зі збройним конфліктом, ускладнюють ухвалення та імплементацію
законодавства, що захищає інтереси населення, постраждалого
внаслідок конфлікту. Судова система як незалежна гілка влади може
сприяти подоланню цих перешкод, забезпечуючи неупередженість
законодавства та доступ до правосуддя та правової допомоги. Пандемія
COVID-19, що триває, і карантинні обмеження створили додаткові
виклики для правосуддя та верховенства права, обмеживши доступ до
судів і перешкоджаючи пересуванню людей, які намагаються перетну
ти «лінію зіткнення» в пошуках справедливості та захисту.
ІV Суддівський Форум, організований у межах Програми ООН із
відновлення та розбудови миру, мав на меті просувати дебати щодо
доступу до правосуддя, а також створити мережу найактивніших
представників галузі на регіональному рівні у Донецькій та Луганській
областях. Також цей захід повинен стати платформою для обміну думка
ми, найкращими практиками серед колег та партнерів. Справедливість
та верховенство права повинні панувати по всій країні, і це стане
можливим лише тоді, якщо люди стануть довіряти інституціям.
Згідно з індексом соціальної згуртованості та примирення, лише 12,4%
українців схильні довіряти судам і суддям. Такі показники непокоять та
вимагають необхідних заходів, які би підтримувалися громадянським
суспільством і партнерами з розвитку. Форум дасть іще один поштовх
колективним зусиллям щодо впровадження реформ у секторі право
суддя та децентралізації.
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Віктор Барвіцький, Представник Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, з дотримання права на інформацію та пред
ставництва в Конституційному Суді України, привітав учасників, під
кресливши важливість питань порядку денного та їхню актуальність.
Пан Барвіцький доповів, що до Секретаріату Уповноваженого надхо
дять звернення громадян про порушення прав, у тому числі в надії на
справедливий суд. Стосовно тем дискусій порядку денного, переважно
звернення стосуються переведення на підконтрольну уряду України
територію осіб, які відбувають покарання на непідконтрольній уряду
України території, передачі судових справ з відповідних територій, які
розглядаються судами, а також з інших питань.
Також доповідач закликав звернути увагу на важливе питання –
дотримання інформаційної безпеки, що виникає у зв’язку з над
ходженням до органів судової влади великої кількості запитів на
отримання інформації. Така ситуація в умовах триваючого збройного
конфлікту може становити певну небезпеку і навіть заблокувати роботу
того чи іншого органу державної влади, в тому числі й суду. Своєю
чергою, Уповноваженим, з метою зменшення порушень у цій сфері,
напрацьовані Рекомендації з питань додержання конституційного
права людини та громадянина на доступ до інформації, що розміщені
зокрема на офіційному вебсайті Уповноваженого.

Олексій Сальніков, т.в.о. Голови Державної судової адміністрації
України, відзначив важливість питань, які представлені в секціях для
обговорення. Нагадав, що на початку збройного конфлікту у дуже стислі
терміни необхідно було перенести й організувати, за великим рахун
ком, нову мережу судів. Подякував присутнім суддям та відзначив зроб
лену ними велику роботу. Звернув увагу також на наявність багатьох
проблем, які потребують розв’язання. Відзначив спільні проєкти з
Програмою ООН із відновлення та розбудови миру з питань цифровіза
ції, в тому числі нового мобільного застосунку «єСуд», який проходить
тестування, та подальшу співпрацю у цьому напрямі.
Програму Форуму наведено у Додатку 1.
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Секція І.
Питання отримання компенсації за
шкоду, завдану внаслідок збройного
конфлікту на сході України
Модераторка — Анастасія Михальченко,
суддя Краматорського міського суду Донецької області

Валерія Лутковська, програмна директорка ГО «Український інститут з
прав людини», висвітлила тему «Отримання компенсації за використання
приватного житла під час проведення АТО/ООС». Вона розповіла про
Проєкт «Компенсація використання приватної власності військовими під
час проведення АТО/ООС: законодавчий та практичний аспекти», який
реалізується громадською організацією «Український інститут з прав
людини» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру.
У межах проєкту підтримується супровід справ у судах, які стосуються
використання військовослужбовцями майна цивільних осіб під час
збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях.
Пані Лутковська розповіла, що в Донецькій та Луганській областях є
громадяни, які позбавлені можливості користуватися своїм житлом
у зв’язку з тим, що їхнє житло використовується Збройними силами
України з різною метою, а саме: розміщення медичного пункту,
використання будівлі як фортифікаційної споруди або з метою
проживання. Після відновлення можливості користування будинком,
господарі знаходили своє майно пошкодженим у зв’язку з недбайливим
використанням, а також великі борги за комунальні послуги, якими вони
не користувалися. Вони зіткнулися з питаннями, які самостійно розв’язати
не могли.
Командою ГО було проаналізовано національне законодавство, але
норми законодавства, які би встановлювали порядок використання
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майна цивільних осіб в інтересах військових, або норми, які встанов
лювали би компенсацію за використання такого майна, відсутні. Також
було проаналізовано практику Європейського суду з прав людини,
яка стосувалася саме права на мирне володіння своїм майном, у таких
справах, як: справа «Чіраґов та інші проти Вірменії» щодо конфлікту
в Нагорному Карабасі, справа «Халідов проти Російської Федерації», де
проводилася АТО на території Чеченської Республіки, та інші.
Єдиним можливим способом для захисту громадян, які постраждали від
таких дій українських військових, наразі є звернення до суду. Найбільш
ефективним стало звернення до адміністративного суду з позовом
до Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) та Міністерства оборони
України стосовно визнання їхньої бездіяльності щодо захисту прав і
свободи людини протиправною, зобов’язання здійснити дії з прийняття
нормативно-правового акту, який регулював би зазначені питання. Наразі
винесено рішення суду першої інстанції, згідно з яким задоволені тільки
вимоги до КМУ щодо розроблення відповідного порядку. Це рішення
ще не набуло законної сили, проте є сформована правова позиція.
Спікерка доповіла, що в судах ще розглядаються п’ять різних позовів: три
позови розглядаються в системі адміністративної юстиції, два – в межах
цивільного судочинства. Всі позови різні за своєю суттю, хоча всі вони
стосуються одного питання. Це зроблено для пошуку найефективнішого
способу захисту прав, за результатами яких буде розроблено дорожню
карту для подальшого використання громадянами та професійними
юристами.

Ольга Ступак, суддя першої судової палати Касаційного цивільного суду у
складі Верховного Суду, презентувала тему «Постановка проблеми питання
отримання компенсації за шкоду, завдану внаслідок збройного конфлікту
на сході України». Вона наголосила, що питання отримання компенсації
в контексті збройного конфлікту не може бути розв’язано лише завдяки
судовим рішенням: для цього потрібні активні дії як органів виконавчої
влади, так і законодавця. Пані Ступак відзначила, що судова гілка влади
першою дає відповідь на нові проблеми, які виникають у зв’язку із
ситуацією на сході України. Однією з великих правових проблем, але не
єдиних, є питання відшкодування шкоди за зруйноване майно у зв’язку
з проведенням АТО/ООС, перші такі позови з’явились у судах першої
інстанції приблизно на початку 2015 року.
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Спікерка відзначила відсутність правового врегулювання подібних
відносин, важливість розуміння правового режиму і те, як це кваліфікували
органи виконавчої влади, тому що суд, вирішуючи ті чи інші спори,
в першу чергу повинен встановити характер правовідносин, і не суд
визначає чи кваліфікує правовий режим: чи це АТО, чи це ООС, чи це
надзвичайна ситуація; але це має правове значення для вирішення того
чи іншого цивільного спору.
Доповідачка навела приклад першої справи №265\6582\16-ц
(№14-17цс19), яка була розглянута Великою Палатою Верховного Суду, і
яка стала орієнтиром в цій категорії справ. Розгляд справи розпочався
у 2016 році, і тільки у серпні 2021 року було прийнято остаточне
рішення. Великій Палаті Верховного Суду цю справу було передано на
розгляд, оскільки вона мала виключну правову проблему, вирішення
якої є необхідним для забезпечення розвитку права та формування
єдиної правозастосовної практики у спорах про відшкодування шкоди,
заподіяної терористичним актом та відсутністю нормативно-правового
акту, який би регулював порядок відшкодування. Зокрема для вирішення
цієї проблеми необхідно було визначити:
— юридичну підставу відшкодування шкоди, заподіяну терористичним
актом (стаття 19 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», стаття
86 Кодексу цивільного захисту України, чи їх застосування за аналогією
закону);
— порядок відшкодування шкоди, заподіяної терористичним актом;
Для розгляду справи проводилися наради, оскільки було розуміння, що
така категорія справ серійна, робилися запити з правовими питаннями
до Науково-консультативної ради при Верховному Суді, враховувалася
практика Європейського суду з прав людини.
У постанові Великої Палати Верховного Суду від 4 вересня 2019 року, суд
констатував відсутність компенсаційного механізму і стягнув з держави
Україна компенсацію за невиконання своїх позитивних обов’язків, як
за те, що держава не забезпечила збереження майна, яке гарантоване
ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини та основоположних
свобод (далі – Конвенція), а також за те, що не розроблено механізм
компенсації чи відшкодування шкоди за таке зруйноване майно. Крім
того, тривають досудові розслідування (за кожним фактом була довідка
про зареєстроване кримінальне провадження).
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Також, суддя Ступак зазначила, що 4 березня 2020 року Верховний
Суд у справі №237\557\18-ц постановив окрему ухвалу, у якій було
рекомендовано КМУ розробити спеціальний порядок відшкодування за
пошкоджене внаслідок терористичного акту майно, процедуру виплати
такого відшкодування, чіткі умови, необхідні для заявлення вимоги до
держави про надання такого відшкодування.
Постановою КМУ від 2 вересня 2020 року №767 внесено зміни до
Постанови КМУ від 18 грудня 2013 року №947 «Порядок надання
та визначення розміру грошової допомоги або компенсації». Але
12 серпня 2021 року Окружний адміністративний суд м. Києва відкрив
провадження у справі щодо оскарження окремих пунктів Постанови КМУ
№947 від 18.12.2013 (зі змінами від 02 вересня 2020 р.). Серед вимог
позову – скасувати положення вказаного Порядку, яким встановлено,
що грошова компенсація надається постраждалим, які є власниками
житла, яке перебуває на підконтрольній уряду України території. На думку
позивачки, такі обмеження дискримінують мешканців непідконтрольної
уряду України території.
Спікерка відзначила, що питання відшкодування шкоди є лише малень
кою частиною усіх правових проблем з якими зіткнулися суди.
Також вона звернула увагу на те, що судам першим довелося реагувати
на нові категорії справ:
— «встановлення факту народження та смерті особи на тимчасово
окупованій території України» (постанови ВС у справі №265/6342/17
та у справі №522/16286/18);
— «встановлення факту вимушеного переселення з тимчасово окупо
ваної території України» (постанови ВС у справі № 428/12276/16-ц,
у справі № 369/410/17, у справі №201/10617/18);
— «встановлення факту припинення трудових відносин, що пов’язано
із засвідченням Торгово-промисловою палатою України настання
обставин непереборної сили, а саме: наявністю воєнного конфлікту
на території Донецької області та здійснення у зв’язку з цим анти
терористичної операції» (постанови ВС у справі № 408/2306/17-ц,
у справі №408/4123/17-ц);
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— «встановлення факту розвинення хвороби при виконанні обов’язку
військової служби внаслідок збройної агресії Російської Федерації»
(постанова ВС у справі №638/17042/18).
Завершуючи доповідь, суддя Ступак відзначила роботу суддів Донецької
та Луганської областей в надскладних умовах збройного конфлікту, що
триває, зокрема зазначивши, що за результатами підсумків попередніх
років здійснення правосуддя, апеляційні суди Донецької та Луганської
областей знаходяться на першому місці серед апеляційних судів в
Україні за якістю здійснення правосуддя, а також у них найменша частка
скасованих рішень.

Євген Петров, суддя третьої судової палати Касаційного цивільного суду у
складі Верховного Суду, представив тему «Практика Верховного Суду щодо
отримання компенсації за шкоду, завдану внаслідок збройного конфлікту
на сході України». Він розпочав висвітлення теми з питання того,
як саме визначається розмір компенсації. Він відзначив, що судова
практика в цьому питанні не є загальною, висновки, які робляться
суддями, не є однаковими, але розмір визначається з огляду на всі
обставини справи. Спікер повідомив, що таких рішень було винесено
тільки у 2020 році близько 40, підставою позовів було саме відшкодуван
ня шкоди внаслідок руйнування. Однак, якщо розглядати саме такий позов,
необхідно встановити всі підстави відшкодування шкоди, і тоді позивач не
зміг би її отримати, оскільки не всі необхідні обставини можливо довести.
Користуючись принципом «суд знає закони», було визначено, що особа
має право на компенсацію тому, що держава Україна не виконала свій
позитивний обов’язок у тому аспекті, що не змогла надати належний
захист саме майну своїх громадян. Суд дійшов висновку, що мова йде не
про відшкодування шкоди, а саме про компенсацію.
Суддя Петров навів приклади загальної практики Касаційного цивільного
суду у складі Верховного Суду (далі – КЦС ВС) щодо компенсації:
•

19.02.2020 справа №423/2245/16-ц (провадження №61-25144св18)

•

26.02.2020 справа №423/450/16-ц (провадження №61-46200св18)

15

•

04.03.2020 справа №237/557/18-ц (провадження №61-47151св18)

•

04.03.2020 справа №646/5063/17-ц (провадження №61-36595св18)

•

01.04.2020 справа №242/1642/17 (провадження №61-19617св18)

•

27.05.2020 справа №242/1676/17 (провадження №61-16126св18)

•

11.06.2020 справа №229/2889/17-ц (провадження №61-37061св18)

•

27.08.2020 справа №419/2304/18 (провадження №61-7783св20)

Також він зауважив, що обставини кожної справи різні, в кожній конкретній
справі суд самостійно бере на себе обов’язок щодо визначення розміру
компенсації, беручи до уваги всі підстави та умови справи (наприклад,
місце розташування житла (місто чи село), розміри цього житла, хто
звертається з позовом (особа працездатна чи ні, якого віку тощо),
житловий будинок чи квартира тощо). Спікер відзначив, що розмір
компенсації не достатній для того, щоб повністю забезпечити людину
житлом, однак в кожній справі суд звертає увагу на те, що мова йшла про
компенсацію, і це не позбавляє особу права у майбутньому звернутися
за відшкодуванням шкоди згідно з цивільним кодексом.
Рішення, яке буде спрямовано на те, щоб особа отримання компенсацію,
повинно ґрунтуватися на такому:
— Докази чітко вказують на те, що особа дійсно є власником житла.
— Житло зазнало руйнувань або знищення внаслідок збройного конф
лікту.
— Житло було місцем проживання родини.
— Доведення факту тощо, що особа зверталася до органів державної
влади за отриманням компенсації протягом тривалого часу, і її не було
отримано.
Відповідаючи на запитання аудиторії, спікер зазначив, що власність у
позовах розглядається в широкому аспекті, який не міститься тільки в
національному законодавстві. Разом із тим, Європейський суд з прав
людини (далі – ЄСПЛ) трактує поняття власності відповідно до положень
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ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини та основоположних
свобод, таким же шляхом ідуть і національні суди. Щодо отримання
компенсації в адміністративному порядку, то спікер наголосив, що
рішення суду, яке було винесено щодо стягнення компенсації за
невиконання позитивного зобов’язання держави, не позбавляє особи
права звернутися в наслідок розробленого механізму за отримання
компенсації щодо зруйнованого нерухомого майна.

Володимир Хорбаладзе, координатор з житлових, земельних та
майнових прав, Норвезька рада у справах біженців, висвітлив тему
«Національний механізм отримання компенсації за житло, зруйноване
в ході збройного конфлікту на сході України». Він відзначив важливість
і безпосередній вплив представників судової влади України на захист
людей, які постраждали від збройного конфлікту.
Пан Хорбаладзе навів дані, які використовуються з 2019 року, а саме:
приблизно 50 000 об’єктів пошкодженого житла знаходиться по обидва
боки «лінії зіткнення», що включає як пошкоджене, так і зруйноване
майно. Згідно з доповіддю, загальний розмір збитків сягає приблизно
450 млн доларів США. За даними від Донецької та Луганської обласних
державних адміністрацій, станом на день виступу приблизно 12 500
житлових об’єктів, розташованих на підконтрольній уряду Україні
території, потребують ремонту. Серед них станом на 2020 рік, орієнтовно
1 000 об’єктів рахувалися як об’єкти зруйнованого житла.
Станом на 2019 рік, у судах різних інстанцій перебувало орієнтовно
150 справ щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок збройного
конфлікту.
Спікер зазначив, що об’єм руйнації та пошкоджень, наявна судова
практика та позиція представників організацій, які займаються захистом
прав, певною мірою спонукали державу до прийняття рішень щодо
розв’язання цього питання. Найкращим рішенням, яке найбільше
забезпечує доступ до реалізації прав громадян, є створення
позасудових, адміністративних механізмів. Зрештою, завдяки, у тому
числі наполеглвій співпраці міжнародних інституцій та неурядових
організацій, урядом було прийнято Постанову КМУ від 18 грудня
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2013 року №947 «Порядок надання та визначення розміру грошової
допомоги або компенсації» (зі змінами від 02.09.2020 р.)
Починаючи з листопада 2020 року, з’являються перші рішення про
надання компенсації. Однак, механізм ще необхідно доопрацьовувати,
тому з травня 2021 року триває робота з Міністерством з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій України щодо погодження
та розробки подальших змін.

Спікер навів основні характеристики механізму компенсації:
— Територія – тільки підконтрольна уряду України.
— Максимальна сума компенсації – 300 000 гривень.
— Черговість визначається на хронологічній основі: 1) дата подання
заяви на отримання компенсації, 2) дата руйнації житла.

І щодо статистики (станом на червень 2021 року):
•

загальний бюджет на виплату компенсації на 2021 рік складає
114 млн грн;

•

проведено 13 засідань обласних компенсаційних комісій;

•

119 постраждалих осіб отримали позитивні рішення щодо надання
компенсацій за 107 зруйнованих об’єктів нерухомої власності;

•

загальний розмір компенсаційних виплат за прийнятими рішеннями
складає 30 млн 97 тис. грн;

•

43 особи (37 в Донецькій області та 6 – в Луганській) вже отримали
компенсаційні виплати на свій банківський рахунок;

•

розмір перерахованих компенсаційних виплат на банківські рахунки
бенефіціарів складає 11 млн 149 тис. грн.
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Також окреслено такі виклики:
— Відсутність у заявників (підтвердженого) права власності;
— Відсутність технічних спеціалістів в органах місцевого самоврядування;
— Обмеження доступу до певних населених пунктів;
— Необхідність відмови від права власності на пошкоджене/зруйноване
майно;
— Механізм компенсації не поширюється на відновлене житло;
— Практика виконання рішень судів про відшкодування майнової шко
ди (судові рішення не виконуються, а їхня наявність розглядають як
підставу для відмови у застосуванні адміністративного механізму).
Запропонував потенційні зміни, наведені у висновках звіту.
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Секція ІІ.
Вдосконалення адміністрування
правосуддя в умовах збройного
конфлікту на сході України
Модераторка — Ганна Лебедєва,
суддя, суддя-спікерка Миколаївського окружного адміністративного суду

Ганна Лебедєва, суддя, суддя-спікерка Миколаївського окружного адміні
стративного суду, презентувала тему секції для обговорення. Вона
зазначила, що головною місією суду є здійснення правосуддя. Разом
із тим, для досягнення цієї мети необхідно налагодити належне
адміністрування суду: це і належна адміністративна робота, професіона
лізм суддів і працівників апарату судів, прозорість, відкритість, кому
нікація між суспільством та судом, впровадження новітніх технологій.
Дедалі більше послуг з метою покращення доступу до правосуддя
та комунікації переходить в електронний режим також і в суді. Крім
того, збройний конфлікт на сході України та пандемія COVID-19 стали
поштовхом до швидшого впровадження всіх новітніх технологій. У
2017 році прийнято нові редакції процесуальних кодексів зі змінами,
які впровадили єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему
(далі – ЄСІТС). Система працювала в тестовому режимі, тривалий час не
було чіткої позиції щодо її роботи. На сьогодні прийнято закон поетапного
впровадження ЄСІТС і затверджено відповідне положення. Спікерка
відзначила, що електронний суд зменшить витрати на комунікацію між
громадянами та судом.

Роман Бабій, Народний депутат України, висвітлив тему «Електронне
правосуддя як гарантія захисту прав громадян». Відзначив важливість
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створення майданчиків для обговорення таких важливих питань, як
доступ до правосуддя в умовах збройного конфлікту і можливість громадян
захистити свої права в цих складних умовах в суді. Доступ до правосуддя
має кілька аспектів, недостатньо просто виділити приміщення для суду та
призначити суддів, необхідно забезпечити набір умов та інструментів для
того, щоб цей суд працював, і працював якомога зручніше для громадян.
Це і можливість отримати правову допомогу у захисті своїх прав у
суді, можливість безперешкодно надавати докази, матеріали справи,
можливість прибути до суду для розгляду справи, можливість слідкувати
за перебігом справи, забезпечення елементарних умов для комфорт
ного перебування у суді.
Спікер окремо зупинився на логістичних проблемах, оскільки вони є
актуальними в умовах збройного конфлікту та карантинних обмежень.
Оскільки учасники судових процесів витрачають свої гроші та час на
те, щоб дістатися приміщення суду, виникає відчуття, що добитися
справедливості та захисту в суді важко, дорого і довго, тому суд
виключається громадянином як інституція системи захисту своїх прав. Від
чого може виникнути відчуття недовіри до суддів та держави. Проблема
доступу до правосуддя існує в масштабах всієї країни, особливо гостро
вона відчувається на сході України. Система електронного суду, яка
в тому числі забезпечує віддалений доступ до правосуддя, є одним із
найдієвіших способів забезпечення цієї зручності. Крім того, в окремих
випадках електронний суд може бути єдиним можливим способом
судового захисту своїх прав. У межах фінансових можливостей, держава
намагається рухатися в напрямку впровадження електронного суду.
Політика цифровізації в Україні визначена однією з пріоритетних.
У травні 2021 року створено Координаційний комітет з питань реалізації
та впровадження цифрового проєкту у сфері правосуддя. За результа
тами роботи Комітету, внесено низку змін до законодавства, які
дозволяють здійснити поетапне впровадження ЄСІТС, і затверджено
відповідне положення, а з 4 жовтня 2021 року планується запроваджен
ня трьох перших модулів ЄСІТС.
Однак найбільшою проблемою цифровізації залишається проблема
фінансування. Ведуться переговори про те, щоб включити ЄСІТС в
державну програму цифровізації. Система дозволить економити кошти
не лише для держави, а і для громадян.
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Перспективним напрямом є інтеграція сервісів електронного суду в
систему «Дія» стосовно чотирьох сервісів: (1) повідомлення про місце та
час проведення судового засідання, (2) доступ до текстів судових рішень,
(3) доступ до електронних виконавчих документів і (4) можливість
сплати штрафів (адміністративних стягнень) у справах про вчинення
адміністративних правопорушень.
У нинішніх умовах глобальної цифровізації, впровадження електронного
суду є нагальною потребою, в тому числі також у світлі тих проблем та
тематик, яким було присвячено Форум.

Лариса Швецова, член Вищої ради правосуддя, Секретар Третьої Дисци
плінарної палати Вищої ради правосуддя, суддя Харківського апеляційного
суду у відставці, виступила з темою «Актуальні питання застосування
судами положення про ЄСІТС». Розпочала виступ з питань фінансування
судової гілки влади, повідомила, що стосовно недофінансування судів
до Вищої ради правосуддя зверталися всі суди Донецької та Луганської
області. Також зазначила, що 9 вересня 2021 року прийнято рішення
перерозподілу коштів, у тому числі на виплату заробітної плати
працівникам судів, забезпечення судам коштів для сплати комунальних
послуг та Державній судовій адміністрації України (далі – ДСА України)
для впровадження модулів ЄСІТС. Крім того, триває розробка заходів для
забезпечення можливості здійснювати правосуддя суддями. У зв’язку з
цим, Вища рада правосуддя оголошує конкурси на відрядження до судів,
де існує складна ситуація з суддями.
Спікерка відзначила, що вже зараз працюють модулі Д3 (Діловодство),
сайт судова влада України, колцентр, тому не можна сказати, що ЄСІТС
починає працювати тільки зараз.
Наразі розробляється модуль «Діловодство», Вища рада правосуддя
зазначала, що система документообігу суду «Д-3» повинно спростити
роботу суддів. Представники Вищої ради правосуддя запропонували,
щоб модуль «Діловодство» щодо справ, які надходять до суду, містив
інформацію наявних проваджень стосовно сторін, висвітлювалася
інформація з демографічного реєстру (автоматизовано, без направлення
додаткових запитів), і щоб «Д-3» мала хоча б обмежений доступ до реєстру
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речових прав на нерухоме майно та реєстру обтяжень, а також закликали
суддів направляти інформацію до Державної судової адміністрації
України (далі – ДСА України) або до Вищої ради правосуддя у разі
необхідності додавання додаткової інформації. Також для виконавчих
документів ДСА України та Міністерством юстиції України спільно
розробляється модуль.
Спікерка відзначила необхідність залучення суддів до обговорення всіх
питань, оскільки вони з цим безпосередньо працюють.

Сергій Чорнуцький, заступник голови Державної судової адміністрації
України, виступив на тему: «Впровадження електронного суду. Мобільний
застосунок. Судовий розгляд за допомогою платформи «EASYCON».
Подякував представникам парламенту за те, що електронні інструменти,
які працювали фактично, почнуть працювати в правовому полі, і
представникам Вищої ради правосуддя за прийняте положення про
порядок функціонування окремих підсистем ЄСІТС (далі – Положення).
Спікер почав із системи електронного суду, яка не є новою, і почала
працювати з 2018 року, але вона не була закріплена в законодавстві, і
тому в судах склалася різна практика. На сьогодні в системі зареєстровано
понад 150 тисяч користувачів, кількість електронних справ сягає 10%.
Пан Чорнуцький зазначив, що в Положенні визначено поняття «офіційна
електронна адреса». Наразі іде аналіз державних реєстрів, в яких
використовуються електронні пошти, та які можуть використовуватися як
офіційні електронні адреси, згідно з Положенням, відповідна інформація
буде доведена до судів. Крім того, в прикінцевих положеннях Положення
про ЄСІТС, Вища рада правосуддя на період перехідного періоду надала
можливість подавати документи з будь якої електронної пошти, якщо
вони підписані кваліфікованим електронним підписом. Обговорювалися
питання необхідності друку електронних документів, а також Вищою
радою правосуддя прийнято рішення друкувати документи, які надходять
в електронному вигляді, та розглядати їх в друкованому виді, допоки не
буде внесено відповідні зміни.
ДСА України готує роз’яснення/рекомендації, які будуть донесені до
працівників апарату суду і суддів у зв’язку із введенням ЄСІТС. ДП
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«Інформаційні судові системи», яке є адміністратором автоматизованої
системи діловодства, має відповідні курси для працівників апарату.
Також анонсовано новий мобільний застосунок «єСуд», розроблений у
межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Цей застосунок –
адаптована версія електронного суду, але для смартфонів і з тимчасово
обмеженим функціоналом. Разом з Програмою планується продовження
відповідної співпраці та нарощування функціоналу цього продукту.
Щодо відеоконференцзв’язку, спікер відзначив, що ця система дала
можливість участі в судових засіданнях поза приміщеннями суду, а
офіційно запрацювала із затвердженням ЄСІТС. Відеофіксація буде
здійснюватися засобами системи та централізовано зберігатися, буде
формуватися протокол і відпаде необхідність використовувати оптичні
диски, що також буде економією для суду.
Доповідач відзначив співпрацю з Міністерством цифрової трансформації
України (далі – Мінцифри) щодо розширення функціоналу електронного
сервісу «Дія». ДСА України зроблено всі кроки для того, щоб судові
повістки могли направлятися користувачам «Дії»; зі сторони Мінцифри
робляться доопрацювання, найближчим часом міністерство анонсує ці
зміни. Користувачі «Дії» зможуть отримувати відповідні повідомлення.
У процесі розробки проєкт направлення судових рішень користувачам
«Дії», якщо вони є учасниками відповідної справи, з метою використання
цих рішень як оригіналів документів.
Пан Чорнуцький розповів про реалізований проєкт з Міністерством
юстиції України «єМалятко», який дозволяє віддалено подати заяву про
реєстрацію народження дитини на підставі рішення суду, отриманого
через «електронний суд». З отриманим номером судового рішення
потрібно подати заяву на отримання комплексної послуги «єМалятко»
на порталі «Дія». Крім того, доступ до реєстру речових прав та обтяжень
для суддів вже забезпечено, суди повідомлені про те, як можна отримати
акаунт до реєстрів Міністерства юстиції України.
Аналогічне питання доступності реєстрів було піднято аудиторією щодо
доступу до реєстрів актів цивільного стану (РАЦС).
Спікер також розповів про пілотний проєкт з оцифрування архівів
в трьох пілотних судах Донецької та Луганської областей з метою
визначення часозатрат на сканування документів для використання
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цих даних для розрахунку необхідної чисельності, ресурсу і часу для
цифровізації наявних архівів.

Олексій Плотніков, к. ю. н., старший юрист ГО «Десяте квітня»,
презентував тему «Підвищення спроможності місцевих загальних судів
у Донецькій і Луганській областях у справах, пов’язаних зі збройним
конфліктом, при впровадженні в Україні правосуддя перехідного періоду:
потреби і перспективи». Розпочав виступ він із визначення поняття
правосуддя перехідного періоду, яке охоплює весь набір механізмів,
що застосовується суспільством для подолання наслідків збройного
конфлікту, відновлення верховенства права та примирення.
Зазначив, що воно застосовувалося в десятках конфліктів у інших країнах
та вже застосовується в Україні. Відзначив проєкт закону «Про засади
державної політики перехідного періоду» №5844 від 09.08.2021.
Доповідач презентував дослідження, проведене у межах Програми ООН
із відновлення та розбудови миру:
— Мета – оцінити потреби з розвитку спроможності судів загальної
юрисдикції в Донецькій та Луганській областях із розгляду цивільних
і кримінальних справ у період застосування в Україні політики
перехідного періоду, а також з урахуванням карантинних обмежень.
— Усього було проведено 50 інтерв’ю, серед них – п’ять із суддями ВС,
десять – із суддями судів загальної юрисдикції першої та апеляційної
інстанцій в Донецькій і Луганській областях, 35 – зі фахівцями системи
безоплатної правової допомоги.

Висновки:
— Суди відіграють вирішальну роль для відновлення верховенства
права та здійснення правосуддя.
— Левова частка завдання з відновлення правосуддя буде покладена на
українські суди.

25

— Суди будуть застосовувати не тільки українське законодавство, але й
міжнародне право та практику.
— Суди будуть розглядати нові категорії справ.
— Першочергові потреби: збільшення кількості суддів і персоналу судів
та проведення відповідного навчання.
— Інші важливі потреби: матеріальне забезпечення, забезпечення
незалежності та безсторонності судів.
Наведені спікером рекомендації зазначені в останньому розділі.
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Секція ІІІ.
Судовий захист прав людини
в умовах збройного конфлікту
на сході України.
Правосуддя в умовах пандемії
COVID-19
Модераторка — Ганна Лебедєва,
суддя, суддя-спікерка Миколаївського окружного адміністративного суду

Віктор Барвіцький, Представник Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини з дотримання права на інформацію та представництва в
Конституційному Суді України, презентував проблему «Судовий захист
прав людини в умовах збройного конфлікту на сході України. Правосуддя
в умовах пандемії COVID-19».
У продовження дискусії щодо комунікації судів з громадянами в умовах
пандемії, повідомив, що офіс Уповноваженого зіткнувся з новими
викликами, пов’язаними з дотриманням права на інформацію та
права на звернення до суб’єктів владних повноважень і отримання
обґрунтованої відповіді. На початку пандемії офіс отримував звернення,
наприклад, щодо припинення прийому заяв, клопотань від громадян
в одному з районних судів м. Києва, чим було порушене конституційне
право на звернення та доступ до правосуддя. В результаті реагування
Уповноваженого, порушені права громадян були поновлені. Також мали
місце випадки інформування шляхом надсилання смс-повідомлень
заявників про те, що звернення отримано і відповідь буде надана після
завершення карантину. Однак, як відомо, карантин триває і досі.
Посадовими особами Секретаріату Уповноваженого продовжується
відстоювання та моніторинг права на звернення, яке стосується в тому
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числі і проведення особистих прийомів громадян, і реалізації інших прав,
гарантованих Законом України «Про звернення громадян». Переважна
більшість органів державної влади призупинили проведення особистих
прийомів на підставі протоколу комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій, але у зазначеному законі ці права не
скасовані, мало того, відповідно до положень ст. 64 Конституції України,
право на звернення громадян до суб’єктів владних повноважень не може
бути скасованим навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Наразі Секретаріат Уповноваженого рекомендує особисті прийоми
громадян проводити із застосуванням рекомендованих МОЗ України
заходів безпеки або в інший прийнятний для заявника спосіб, наприклад,
із застосуванням телефонного зв’язку, відеозв’язку тощо.
Доповідач відзначив, що особливо важливо проводити таку комунікацію
з громадянами, коли порушуються питання, які стосуються життя,
здоров’я, свободи і безпеки. Скарг від громадян до Уповноваженого
щодо порушення їхнього права на звернення та отримання інформації
від судів, крім зазначеного випадку, більше не було. Водночас звернення
громадян щодо порушення їхніх інформаційних прав складають третину
від загальної кількості всіх повідомлень, що надходять до Секретаріату
Уповноваженого (станом на 1 вересня з початку року надійшло близько
13 тис. таких повідомлень про порушення права на звернення та
інформацію).
Пан Барвіцький розповів, що офіс Уповноваженого стикався також зі
зловживанням правом на отримання інформації, зазначив випадки,
коли робиться багато запитів в одну установу з метою спровокувати
порушення розпорядником інформації, після чого надходить відповідне
звернення до офісу Уповноваженого з вимогою насамперед притягнути
до відповідальності посадову особу, а не поновити порушене право.
Як зазначив пан Барвіцький, Інституція Уповноваженого не повинна
сприйматися як каральний орган, метою його діяльності є саме по
новлення порушеного права, інформаційно-просвітницька робота,
пов’язана з превенцією та зменшенням порушень, надання відповідних
рекомендацій та інше. Спікер відзначив, що офіс Уповноваженого
уважно ставиться до скарг громадян, відзначає ті звернення, які
містять елементи зловживань, на що звертали увагу і в щорічній
доповіді
Уповноваженого.
Наразі
відпрацьовується
правовий
механізм щодо дій у таких випадках. Презентував видання розроблені
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офісом Уповноваженого, а саме рекомендації з питань додержання
конституційного права людини і громадянина на доступ до інформації, що
будуть корисними як для запитувачів інформації, так і для її розпорядників
– суб’єктів владних повноважень, підприємств, установ, організацій.
Рекомендації, розроблені у вигляді науково-практичного посібника зі
зразками та прикладами, знаходяться у відкритому доступі.
Спікер відзначив велику кількість запитів щодо людей, які відбувають
покарання на непідконтрольній уряду України території, з питань
їхнього переміщення, розповів про ведення моніторингу ситуації на
контрольних пунктах в’їзду/виїзду (КПВВ), відзначив наявну проблематику
щодо передачі судових справ, яка наразі не має правового механізму
розв’язання, наголосив на важливості питання інформаційної безпеки,
належної роботи щодо оприлюднення публічної інформації.

Оксана Епель, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду,
виступила з темою «Судова практика щодо захисту внутрішньо
переміщених осіб». Почала виступ з повернення до подій 2014 року,
коли перед державою постало питання щодо забезпечення прав ВПО,
учасників АТО, переведення державних органів на підконтрольну уряду
України територію, відзначила велику роботу, яку було проведено.
Однак, попри низку прийнятих нормативно-правових актів, суди
залишаються єдиним оплотом захисту прав громадян у сфері соціальних
прав, оскільки суди отримують позови щодо великої кількості відмов у
призначенні пенсій, соціальних виплат тощо. За правовими висновками
ці відмови визнані дискримінаційними, та судова практика на користь
людей є сталою (справи №826/15624/18, №235/4013/17, №636/3448/16,
№243/1305/16ц та інші). Спікерка також відзначила позитивні зміни в
законодавстві щодо ВПО на прикладі безстрокової, на сьогодні, довідки
про взяття на облік ВПО.
Спікерка звернула увагу на збільшення звернень із встановлення
судового контролю за виконанням судових рішень, особливо
рішень щодо виплат пенсій, та навела приклад нетипової справи
(№640/11777/20), яка порушувала права абітурієнтів, а саме позов ГО
«Правозахисний центр «Дія»» до Міністерства освіти і науки України
щодо оскарження деяких пунктів наказу «Про затвердження Порядку
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прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної)
освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у
Донецькій та Луганській областях», якими обмежувався вступ абітурієнтів
лише тимчасово переміщених закладів вищої освіти, а також закладів
вищої освіти, які розташовані на території Донецької та Луганської
областей.
Щодо порушеного під час дискусії питання стосовно невиконання
судових рішень, доповідачка розповіла про діяльність започаткованої
нею Громадської Асоціації розвитку через право щодо обговорення
проблематики невиконання судових рішень. Зазначила, що наразі
зареєстровано два законопроєкти про невідкладні заходи для
забезпечення виконання рішень судів, один з них – №6012 – спікерка
адвокатувала його підтримку.

Наталя Фролова, суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької
області, доповіла за темою «Доступність правосуддя на місцевому
рівні в умовах карантинних обмежень». Вона відзначила, що право
на доступ до правосуддя охоплює декілька аспектів: фізичний доступ,
розумність строків розгляду справи, а також можливість брати участь у
судовому засіданні. Постановою КМУ «Про запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» від 11.03.2020 р. №211, було запроваджено
на всій території країни карантин, який неодноразово продовжувався.
Рада суддів України своїм листом №9рс-186/20 від 16 березня 2020
року рекомендувала судам запровадити особливий режим роботи. На
практиці це стосувалося припинення проведення прийому громадян
керівництвом суду, обмеженням знаходження в приміщенні суду осіб,
які не є учасниками справ, рекомендувалося учасникам писати заяви
про розгляд справ за їхньої відсутності, обмежувати доступ осіб, у яких є
ознаки респіраторних захворювань, до судових приміщень, проводити
засідання в режимі відеоконференцій, знайомитися зі матеріалами
справами дистанційно.
У зв’язку з карантинними обмеженнями, було припинено роботу
транспортного сполучення, це стало наслідком того, що майже на початку
карантину було зупинено розгляд справ в межах розумного строку. Вища
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рада правосуддя 26 березня 2020 року ухвалила рішення про доступ до
правосуддя в умовах пандемії та надала відповідні рекомендації суддям.
Верховною радою України 30 березня 2020 року прийнято Закон України
№540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»,
спрямований на забезпечення додаткових соціальних та економічних
гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, яким
було продовжено процесуальні строки розгляду, зокрема на оскарження
справи. У зв’язку з цим було призупинено видачу виконавчих листів,
оскільки рішення не набували законної сили.
Спікерка відзначила, що в період карантину гостро постало питання
проведення засідань у режимі відеоконференцій, але були і випадки
відмови у задоволенні клопотань про проведення судових засідань
у такому форматі у зв’язку із відсутністю технічної можливості та
неможливості забезпечення інформаційної безпеки.
Окремо суддя Фролова звернула увагу на розгляд в умовах карантину
кримінальних справ, в яких участь підозрюваних та обвинувачених є
обов’язковою. Положеннями Кримінального процесуального кодексу
України (далі – КПК України) проведення судового засідання в режимі
відеоконференції з використанням власних технічних засобів не було
передбачено, але на практиці такі клопотання задовольнялися. Також
проблемою під час карантину став розгляд клопотань про подовження
строку тримання під вартою та інші, тому доречними стали зміни,
внесенні Законом України №540-IX від 30.03.2020 в редакції Закону
№558-IX від 13.04.2020 до КПК України, які встановили окремі особли
вості судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у
кримінальних провадженнях, а також розгляду окремих питань під час
судового провадження. Відзначила вона й такі проблеми, як доставлення
осіб, які утримувалися під вартою, до зали суду, етапування осіб до місць
позбавлення волі, ознайомлення із матеріалами справи та інші.
Спікерка навела приклади зловживання правами у справах про розгляд
адміністративних правопорушень на прикладі заявлених клопотань із
відстрочення розгляду справи на період карантину з імовірною метою
спливу терміну притягнення до адміністративної відповідальності.
Відзначила збільшення кількості справ щодо скасування постанов про
адміністративне стягнення у зв’язку з порушенням правил переміщенням
кордону (ситуація виникала через обмежену роботу КПВВ, і мешканці
непідконтрольної уряду України території змушені були подорожувати
на підконтрольні уряду України території через територію Російської
Федерації).
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Спікерка зазначила, що суди докладали багато зусиль для забезпечення
права на доступ до правосуддя також в умовах карантину. Висловила
припущення, що доступ до правосуддя не буде можливим, якщо суди
не будуть матеріально-технічно забезпеченні, і якщо не буде подолано
кадровий голод.

Співзвучну з попередньою темою представила Юлія Трало, коорди
наторка з питань надання правової допомоги, БФ «Право на захист»:
«Доступність правосуддя в умовах карантинних обмежень для людей, які
мешкають на непідконтрольних уряду України територіях». Як і впродовж
трьох останніх років, найбільше турбують жителів непідконтрольних
уряду України територій питання:
1. Встановлення фактів народження/смерті, як умова доступу до
документів, соціальних виплат та спадщини;
2. Фізичний доступ до підконтрольної уряду України території шляхом
перетину «лінії зіткнення» через КПВВ або державного кордону через
територію Російської Федерації;
3. Поновлення соціальних та пенсійних виплат, стягнення заборго
ваності за такими виплатами та спадкування недоотриманих за життя
спадкодавця виплат.
Спікерка навела проблемні питання з можливості та доступності
дистанційного (електронного) звернення до суду людей, які проживають
на непідконтрольній уряду України території:
1. Рівень обізнаності щодо дистанційного звернення до суду за
допомогою системи Електронний суд серед мешканців зазначених
територій є дуже низьким; технічні навички має незначна кількість
потенційних заявників/-ць чи позивачів/-чок;
2. Практична доступність Електронного суду для відповідних
мешканців обмежена незначною кількістю категорій справ, зокрема
найпоширеніші – встановлення фактів народження та смерті (з
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урахуванням змін до Цивільного Процесуального кодексу України
та Кодексу Адміністративного Судочинства України згідно з Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової
інформаційно-телекомунікаційної системи» від 27 квітня 2021 року
№1416, за винятком випадків попереднього звернення за безоплат
ною чи оплатною правовою допомогою);
3. Подальші кроки для вирішення цієї проблеми потребують фізичної
присутності та, відповідно, звернення до державних органів на
підконтрольній уряду України території.
Пані Трало окремо відзначила проблему фізичної доступності перетину
«лінії зіткнення» через КПВВ або державного кордону через територію
Російської Федерації, та навела категорії питань та справ, щодо яких
мешканці непідконтрольної уряду України території звертались або
звертаються до суду:
1. Обмеження перетину «лінії зіткнення» через КПВВ у зв’язку із
запровадженням карантинних обмежень у 2020 році;
2. Застосування адміністративного стягнення відповідно до статті 204-2
Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП)
«Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України
та виїзду з неї» (в тому числі з урахуванням змін, внесених Законом
України №1583 від 29 червня 2021 року до Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих
на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби
(COVID-19)»;
3. Застосування адміністративного стягнення відповідно до статті
204-3 КУпАП «Порушення порядку переміщення товарів до району
або з району проведення антитерористичної операції», у зв’язку із
положеннями «Порядку в`їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово
окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб,
переміщення товарів з таких територій», затвердженого постановою
КМУ від 17.07.2919 №815. (питання щодо конфіскації пенсій, яка
перевищувала суму 50 тис. грн.)
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Спікерка також відзначила питання, що постали у зв’язку з прийняттям
та застосуванням норм законодавства щодо карантинних обмежень в
контексті свободи переміщення та збройного конфлікту:
1. Обґрунтованість обмеження свободи переміщення та співвідношен
ня права індивіда і національної, громадської безпеки (право на
свободу пересування – ст. 2 Протоколу 4 Конвенції з прав людини і
основоположних свобод (далі - Конвенція));
2. Забезпечення права громадськості отримувати інформацію та ідеї, що
становлять суспільний інтерес (це стосується підконтрольних уряду
України території та входить в межі свободи вираження поглядів –
стаття 10 Конвенції);
3. Позитивні зобов’язання держави в контексті Статті 3 Конвенції
(нелюдське поводження і таке, що принижує гідність, становище);
4. Реалізація Закону України «Про соціальні послуги» в частині надання
соціальних послуг особам, які не є членами відповідної громади;
5. Обґрунтованість застосування адміністративного стягнення від
повідно до статті 204-3 КУпАП із урахуванням відсутності чіткого
регламентування процедури у законодавстві та у контексті ст. 1
Протоколу 1 Конвенції (захист права власності), принципу законності
(підходу до тлумачення ЄСПЛ в якості закону);
6. Обґрунтованість застосування адміністративного стягнення відповід
но до статті 204-2 КУпАП при відсутності чіткості законодавства, що
регулює питання звільнення від такої відповідальності.
Крім того, пані Трало навела статичні дані із забезпечення соціальних
прав ВПО та людей, які проживають на непідконтрольній уряду
України території, відповідно до звіту про результати аналізу системи
загальнообов’язкового державного пенсійного і соціального страхування
та соціального захисту населення, затвердженого рішенням Рахункової
палати від 13.07.2021 №15–4:
•
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1278,2 тис. пенсіонерів, які станом на серпень 2014 року перебували
на обліку в органах Пенсійного фонду України (далі – ПФУ) Донецької
та Луганської областей;

•

119,2 тис. осіб (9,3%) жодного разу не звертались за виплатою пенсії
на підконтрольній уряду Україні території;

•

1159 тис. осіб (90,7%) з серпня 2014 року по грудень 2020 року
зверталися до органів ПФУ, з них станом на 01.01.2021 понад 45% з
різних причин не отримують виплат;

•

станом на 01.01.2021 заборгованість з виплати пенсій ВПО за роз
рахунками ПФУ становить понад 83 млрд грн; борги зі страхових
виплат і витрат Фонду соціального страхування перед ВПО станов
лять 7,8 млрд грн.

За інформацією ПФУ, у 2019-2020 роках у судах першої інстанції
здійснювалось провадження за позовами ВПО з поновлення виплати
пенсії та погашення заборгованості за минулі роки на суму 245,5 і
76,8 млн грн, з них задоволено повністю або частково на суму 224,5 і
57,1 млн гривень. На виконання рішень судів різних інстанцій, які
набрали законної сили, нараховано пенсійних виплат у 2019 році на суму
1 062,3 млн грн, у 2020 році – 291,4 млн грн, а виплачено лише 93,1 і
40,9 млн грн сум, нарахованих у ці роки.

Анастасія Михальченко, суддя Краматорського міського суду Донецької
області, виступила на тему «Домашнє та гендерно зумовлене насильство
щодо жінок в умовах збройного конфлікту на сході України». Відзначила
наявність проблеми щодо якості складання протоколів про вчинення
адміністративного правопорушення, які надходять до суду, зокрема
відсутність переліку доказів в них, крім пояснень людини, яка зазнала
насильства та визначення виду насильства, яке було вчинено.
Також термінові заборонні приписи, що додаються до протоколів, містять
перелік ризиків, які є підставою для застосування таких обмежень, але
підстави таких висновків поліцейськими не вказуються, обґрунтування
наявності ризиків не наводиться. Окремо спікеркою вказано на те, що
у зв’язку із великим навантаженням існує ризик того, що їхній розгляд
може здійснюватися формально, на підставі наявних документів, оскільки
суд самостійно не може витребувати докази. Однак існує проблема
встановлення конкретного виду домашнього насильства та самого
оцінювання ситуації.
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Під час розгляду кримінальних проваджень, як докази прокурорами
додаються висновки експертів, у яких формально прописуються всі види
насильства, зазначені у законодавстві, крім сексуального, якщо його
не було, і з висновку неможливо встановити мотивацію експерта, який
прийшов саме до такого висновку.
Спікерка звернула увагу присутніх на те, що Верховний Суд оприлюднив
огляд практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного
суду щодо видачі обмежувальних приписів в межах Цивільного
процесуального кодексу України, де узагальнені питання, які постають
перед суддями при розгляді таких клопотань. Наприклад, щодо
заборони перебування у квартирі співвласника квартири, Верховний
Суд постановив, що це є легітимним обмеженням його права, бо іншим
чином запобігти насильству неможливо.
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Завершальні слова
Богдан Моніч, голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного
адміністративного суду, відзначив, що проблематика діяльності судів
у громадах, розташованих вздовж «лінії зіткнення», досить важлива.
Відзначив низку питань, над розв’язанням яких працює Рада суддів
України, а саме проблеми з кадрами в судах України.
У Донецькій та Луганській областях ситуація більш складна, ніж в
інших областях. Наприклад, у Луганському апеляційному суді не
залишилося жодного судді кримінальної спеціалізації, що може
позначитися на якості майбутніх рішень. У вересні закінчуються
повноваження суддів, яких було призначено вперше терміном на
п’ять років указами Президента України протягом серпня-вересня
2016 року. В Донецькій області залишаються з повноваженнями 128
судів з 246, а в Луганській – 50 зі 122. Аналогічна проблема притаманна
і решті території України.
Суддя Моніч наголосив на проблемі з фінансуванням роботи судів.
Відзначив важливість та складність роботи суддів Донецької та Луганської
областей в надзвичайних умовах.

Рoман Хащенков, координатор компонента «Громадська безпека та
соціальна згуртованість» Програми ООН із відновлення та розбудови миру,
подякував присутнім за дискусії та жваве обговорювання, що підтверджує
актуальність піднятих питань. Зазначив, що було цікаво почути думки
та ідеї з покращення доступності та зручності сервісів незалежно від
місця проживання користувачів цих сервісів: на підконтрольній чи
непідконтрольній уряду України території. Наголосив, що всі проблеми
можна розв’язати, обговорюючи їх та спільно шукаючи шляхи та
можливості їхнього розв’язання, з огляду на потреби цільової аудиторії.
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За результатами роботи Форуму
учасниками сформовані такі
проблемні питання, які потребують
розв’язання
Секція І. Питання отримання компенсації за шкоду, завдану
внаслідок збройного конфлікту на сході України:
— Необхідність визначення порядку використання майна цивільних осіб
в інтересах військових та встановлення компенсації за використання
такого майна.
— Обізнаність людей про можливість захисту своїх прав необхідно
підвищувати;
— Проблема невиконання судових рішень потребує невідкладного
розв’язання.
— Рішення судів, винесені щодо стягнення компенсації за невиконання
позитивного зобов’язання держави, не позбавляють права особи
звернутися в межах розробленого механізму за отримання компенсації
щодо зруйнованого нерухомого майна, тому такі відмови повинні
оскаржуватися.
— Потребує врегулювання питання долі земельних ділянок, на яких
розташовано пошкоджене/зруйноване житло.
— Запроваджений порядок компенсації за зруйноване житло потребує
доопрацювання.
— Необхідно розробити та прийняти комплексний закон щодо захисту
прав власності людей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту.
— Доцільно створити державний реєстр знищеного, пошкодженого та
втраченого майна в результаті збройного конфлікту.
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— Потрібна інтеграція компенсаційного процесу із довгостроковими
рішеннями та законодавством перехідного правосуддя.

Секція ІІ. Вдосконалення адміністрування правосуддя в умовах
збройного конфлікту на сході України:
— Для цифровізації послуг необхідне достатнє фінансування.
— Необхідне проведення роботи з донесення учасникам процесу
обов’язковості дотримання культури спілкування, неприпустимості
зловживання правами.
— Необхідність проведення навчань для судів та зовнішніх учасників
процесу щодо використання ЄСІТС.
— Суддям необхідно забезпечити доступ до реєстрів РАЦС.
— Суддям та представникам системи безоплатної правової допомоги
необхідна організація проведення навчання щодо перехідного
правосуддя у різних форматах, зокрема через навчальні візити.
— Необхідність збільшити кількість суддів у судах Донецької та Луганської
областей.
— В умовах перехідного правосуддя потрібно забезпечити захист суддів
від небажаного впливу (тиску), зокрема гарантувати їхню фізичну
безпеку. За необхідності, розглядати деякі справи в інших областях.
— Необхідно підвищувати гарантії безсторонності суду, зокрема шляхом
покращення комунікації.
— Актуально провести дослідження потреб судів у матеріальнотехнічному забезпеченні.
— Необхідно працювати із медіа та громадськими організаціями щодо
сприяння підвищенню обізнаності громадян щодо можливості
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отримання справедливої компенсації та порядку звернення до суду.
— Потреба затвердження правового механізму передачі судових справ
та переведення людей, які відбувають покарання, з непідконтрольної
уряду України території.
— В умовах цифровізації послуг варто приділити увагу дотриманню
інформаційної безпеки.

Секція ІІІ. Судовий захист прав людини в умовах збройного
конфлікту на сході України. Правосуддя в умовах пандемії
COVID-19:
— Робота з оприлюднення публічної інформації повинна проводитися
належним чином.
— Потребує розв’язання питання «нав’язування» статусу ВПО особам, які
виїхали з Донецької та Луганської областей до подій 2014 року, але не
змінили своє місце реєстрації.
— Анонсований на минулому Форумі адміністративний порядок
реєстрації фактів народження та смерті, які відбулися на непід
контрольній уряду України території, не було прийнято, необхідні дії
в напрямі його затвердження та впровадження.
— Потребує розв’язання питання зловживання органами ПФУ вимога
ми щодо встановлення фактів, які підтверджено документально,
наприклад, фактів спільного проживання.
— Необхідність правового висновку щодо Постанови КМУ «Про
здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»
№637.
— Судова практика у справах спадкування недоотриманої за життя
спадкодавця пенсії потребує єдиного підходу, зокрема щодо: не
виплати всієї суми, визначеної у свідоцтві про спадщину, ненадання
органом ПФУ нотаріусу інформації щодо суми невиплаченої пенсії,
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надання органом ПФУ нотаріусу інформації про суму, обмежуючись
трирічним терміном (неповну інформацію), не проведення нараху
вання пенсії чи інших виплат.
— Потребує розв’язання питання застосування
стягнення відповідно до статті 204-3 КУпАП.

адміністративного

— Потребує розв’язання питання адміністративного стягнення від
повідно до статті 204-2 КУпАП, особливо в період карантинних
обмежень.
— Поліції необхідно приділяти більше уваги доказам та заповненню
протоколів у справах щодо домашнього насильства.
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Додаток І

ПРОГРАМА
ІV ФОРУМ СУДДІВ
«Здійснення правосуддя
в умовах збройного конфлікту
на сході України»
16 вересня 2021 року, м. Київ, готель «Президент»
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Анастасія Михальченко, суддя Краматорського міського суду Донецької області

Модераторка

Анастасія Михальченко, суддя Краматорського міського суду Донецької області

Національний механізм отримання
компенсації за житло, зруйноване
в ході збройного конфлікту на сході
України

Володимир Хорбаладзе,
координатор з житлових, земельних
та майнових прав, Норвезька рада у
справах біженців
Обід

Практика Верховного Суду щодо
отримання компенсації за шкоду,
завдану внаслідок збройного
конфлікту на сході України

Євген Петров, суддя третьої судової
палати Касаційного цивільного суду у
складі Верховного Суду

12:00—13:00

Отримання компенсації за
використання приватного житла в
ході проведення АТО/ООС

Валерія Лутковська, програмна
директорка Українського інституту з
прав людини

Загальне обговорення та підбиття підсумків

Експертні доповіді
та обговорення

10:20—11:40

Ольга Ступак, суддя першої судової палати Касаційного цивільного суду
у складі Верховного Суду

11:40—12:00

Презентація теми
для обговорення

10:00—10:20

Питання отримання компенсації за шкоду, завдану внаслідок збройного конфлікту на сході України

Модераторка

Вітальні слов
— Дафіна Ґєрчєва, Постійна представниця ПРООН в Україні
— Ольга Ступак, суддя першої судової палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
— Віктор Барвіцький, Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з
дотримання права на інформацію та представництва в Конституційному Суді України
— Олексій Сальніков, т.в.о. Голови Державної судової адміністрації України

09:30—10:00

Секція І (10:00—12:00)

Реєстрація та вітальна кава

09:00—09:30
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Впровадження електронного суду.
Мобільний застосунок. Судовий
розгляд за допомогою платформи
“EASYCON”
Підвищення спроможності місцевих
загальних судів у Донецькій і
Луганській областях у справах,
пов’язаних зі збройним конфліктом,
при впровадженні в Україні
правосуддя перехідного періоду:
потреби і перспективи

Сергій Чорнуцький, Заступник
голови Державної судової
адміністрації України

Олексій Плотніков, к.ю.н., старший
юрист ГО «Десяте квітня»

Перерва на каву

Актуальні питання застосування
судами положення про ЄСІТС

Лариса Швецова, член Вищої
ради правосуддя, Секретар Третьої
Дисциплінарної палати Вищої ради
правосуддя

15:00—15:30

Електронне правосуддя як гарантія
захисту прав громадян

Роман Бабій, Народний депутат
України

Загальне обговорення та підбиття підсумків

Експертні доповіді
та обговорення

13:20—14:40

Ганна Лебедєва, суддя, суддя-спікерка Миколаївського окружного
адміністративного суду

14:40—15:00

Презентація теми
для обговорення

Вдосконалення адміністрування правосуддя в умовах конфлікту на сході України

Ганна Лебедєва, суддя, суддя-спікерка Миколаївського окружного адміністративного суду

13:00—13:20

Модераторка

Секція ІІ (13:00—15:00)
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Доступність правосуддя в умовах
карантинних обмежень для осіб,
що мешкають на непідконтрольних
уряду України територіях

Юлія Трало, Координаторка з
питань надання правової допомоги,
БФ «Право на захист»

Завершальне слово
— Богдан Моніч, Голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
— Віктор Мунтяну, Керівник Програми ООН із відновлення та розбудови миру
— Сергій Чорнуцький, Заступник голови Державної судової адміністрації України

Домашнє та гендерно зумовлене
насильство щодо жінок в умовах
збройного конфлікту на сході України

Анастасія Михальченко, суддя
Краматорського міського суду
Донецької області

17:30—18:00

Доступність правосуддя на місцевому
рівні в умовах карантинних
обмежень

Наталя Фролова, суддя
Артемівського міськрайонного суду
Донецької області

Оксана Епель, суддя Шостого
Судова практика щодо захисту
апеляційного адміністративного суду внутрішньо переміщених осіб

Загальне обговорення та підбиття підсумків

Експертні доповіді
та обговорення

15:50—17:10

Віктор Барвіцький, Представник Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини з дотримання права на інформацію та представництва в
Конституційному Суді України

17:10—17:30

Презентація теми
для обговорення

Судовий захист прав людини в умовах збройного конфлікту на сході України.
Правосуддя в умовах пандемії COVID-19

Ганна Лебедєва, суддя, суддя-спікерка Миколаївського окружного адміністративного суду

15:30—15:50

Модераторка

Секція ІІІ (15:30—17:30)

