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Розділ 1 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ  
ПРИВАТНОГО ПРАВА 

 

 

 

ХАРИТОНОВ Євген Олегович, 

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент  

Національної академії правових наук України,  

завідувач кафедри цивільного права  

Національного університету «Одеська юридична академія», 

ХАРИТОНОВА Олена Іванівна, 

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент  

Національної академії правових наук України, завідувач кафедри  

права інтелектуальної власності та корпоративного права  

Національного університету «Одеська юридична академія» 

ПРОБЛЕМИ ОБРАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ 
ІМПЕРАТИВІВ КОМПАРАТИВІСТСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У ГАЛУЗІ ПРИВАТНОГО ПРАВА 

 

Аналіз категорії «приватне право», характеру та вектора його 

розвитку ґрунтується на використанні системи базових поглядів, 

тверджень та завдань дослідження аксіоматичного характеру, котрі 

внаслідок їхнього офіційного чи офіціозного визнання можуть бути 

називатися «методологічні імперативи». Особливого значення згадані 

імперативи набувають при компаративістських дослідженнях у галузі 

приватного права. Це пояснюється тим, що останні у багатьох 

випадках здійснюються під конкретним, наперед визначеним кутом 

зору: припускається, що існують певні стратегічні вектори розвитку 

права, а у результаті досліджень мають бути вирішені практичні 

завдання, досягнуто прагматичної мети тощо. При цьому 

компаративістські дослідження тут розуміються широко, як категорія, 
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що охоплює порівняння як на дихотомічному рівні (приватне право – 

публічне право), так і на множинному рівні (національні правові 

системи, правові родини тощо); як у горизонтальній (існуючи 

одночасно), так і у вертикальній (правова система, галузь права, 

правовий інститут тощо, взяті у хронологічному розвитку) площинах; 

як на рівні правових систем, так і на рівні галузей права і т.д. 

Отже, розглянемо головні, на нашу думку, методологічні 

імперативи компаративістських досліджень у галузі приватного права. 

Зокрема до числа методологічних імперативів, що склалися у 

вітчизняній цивілістиці, можна віднести розгляд цивільного права 

України як категорії, практично тотожної поняттю «приватне право», а 

відтак – як складової частини дихотомії «приватне право» – «публічне 

право». 

Традиційно відповідний науковий аналіз проводиться шляхом 

порівняння елементів згаданої дихотомії. При цьому найбільш 

поширеним критерієм розмежування приватного та публічного права 

залишається запропоноване свого часу Ульпіаном врахування у 

першому та другому «питомої ваги» інтересів людини (приватної 

особи) і держави (Дигести Юстиніана 1.1.1.2.). Неодноразово він 

використовувався і правознавцями новіших часів. 

Як зазначав К. Ф. фон Савін’ї, у публічному праві ціле 

(держава) є метою, а окрема особистість ‒ підпорядкованою, тоді як у 

приватному праві кожна окрема людина сама по собі є метою, а кожне 

правове відношення стосовно її існування або особливого становища є 

лише засобом [1, с. 286–287]. 

З точки зору оцінки спрямованості захисту інтересів, приватне 

право захищає приватні інтереси окремих осіб, а публічне право – 

інтереси держави, загальні, суспільні інтереси. Звісно, має 

враховуватися та обставина, що загальні інтереси – це сукупність 

приватних інтересів, а тому публічне право, захищаючи загальні 

інтереси, захищає також і приватні інтереси, і навпаки, – приватне 

право у підсумку захищає загальні інтереси [2, с. 165–183]. Однак, як 

відзначав Р. фон Ієрінг, у сфері приватного права уповноважена особа 

може самотужки захищати свої інтереси, цей захист відбувається з 

ініціативи самого суб’єкта інтересу, тоді як у сфері публічних 

інтересів захист порушених інтересів, як правило, відбувається за 

ініціативою держави [3, с. 589–593]. 

Август Тон звертав увагу на те, що приватним правом 

здійснюється нормативний захист (захист за допомогою повелінь), що 

надається інтересам приватних осіб проти приватних осіб, бо 

правопорядок надає тому, хто захищається, засіб для усунення 
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порушення його права, що використовується ним на власний розсуд і 

за власною ініціативою … На противагу нормам, порушення яких 

тягне для потерпілої особи порушення її приватного інтересу і 

приватний (цивільний) позов, норми публічного права – це такі, 

порушення яких зумовлює вчинення публічно-правового позову [4, 

с. 285–289]. 

Слід зауважити, що наведене висловлювання стосується лише 

природи суб’єктивного права, оскільки, на думку А. Тона, природа 

об’єктивного права єдина, має публічний характер і не може 

поділятися на приватне й публічне. А отже, кожне порушення норми 

права є порушенням публічного права. І в цьому сенсі він називає 

норми «приватноправовими» лише умовно, маючи на увазі при цьому 

саме суб’єктивне право. 

Разом із тим «природні права» людини, що є найважливішим 

елементом її загального статусу, належать саме до приватного права та 

існують незалежно від того, чи визнані вони об’єктивним правом, чи 

ні. Іншими словами, вони є об’єктивними в силу своєї природності, 

невідчужуваності від людини і вважаються такими, що надані Богом. 

Підсумовуючи викладене, можна дійти висновку, що сфера 

публічного права – це, передусім, питання субординації і 

підпорядкування однієї особи іншій, питання компетенції державних 

органів і посадових осіб, з одного боку, а з іншого – пасивної, як 

правило, правосуб’єктності підпорядкованих і підвладних осіб, їх 

обов’язків та відповідальності, що випливають із владних актів 

державних органів і посадових осіб. У приватноправовій сфері 

правосуб’єктність учасників цивільних відносин є однаковою і 

ґрунтується на засадах юридичної рівності, свободи їхньої волі та 

ініціативності при встановленні правовідносин, а потім – реалізації 

ними відповідних суб’єктивних прав і обов’язків. Як зазначав 

С. С. Алексєєв, значною мірою риси приватного права визначаються 

його сутністю, як такої частини об’єктивного права, через відповідні 

інститути якої реалізується природне «право свободи» [5, с. 185]. 

На зазначеному методологічному підґрунті приватне право 

може бути визначене як сукупність ідей, засад юридичної доктрини, 

правил і норм, що стосуються визначення правового статусу приватної 

особи, підстави набуття та порядок реалізації такою особою цивільних 

прав та обов’язків, а також засади захисту її прав та інтересів. 

Цивільне право є проявом приватного права на рівні 

національних правових систем, виступаючи як галузь національного 

права (цивільне право в об’єктивному сенсі, позитивне цивільне 

право). У такому контексті виправданим є розуміння цивільного права 



 11 

України як сукупності концепції, принципів та правових норм, що 

визначають статус і основи захисту інтересів окремих осіб, які не є 

фігурантами держави, не знаходяться у відносинах влади – 

підпорядкування стосовно одне одного, рівноправно і вільно, на основі 

диспозитивного методу правового регулювання встановлюють для себе 

права й обов’язки у відносинах, що виникають за їхньою ініціативою. 

Тут варто звернути увагу на проблематичність вітчизняного 

методологічного імперативу, що слугує основою визначення 

співвідношення приватного і цивільного права України як тотожних 

понять. 

Оскільки приватне право, як і публічне право (яке доповнює і, 

певною мірою «врівноважує» приватне право, як регулятор суспільних 

відносин), є наднаціональною системою права, навряд чи коректно 

вести мову про «приватне право України», «приватне право Франції», 

«приватне право Німеччини» тощо. На нашу думку, більш точними є 

вирази «традиція приватного права в Україні», «традиція приватного 

права у Франції», «традиція приватного права у Німеччині», а щодо 

галузі національного права – «цивільне право України», «цивільне 

право Франції», «цивільне право Німеччини» тощо. Отже, може йтися 

про «приватне право Європи», але, швидше, як про концепт. І у 

кожному разі, не як про сукупність актів цивільного законодавства. 

Відповідно, має визначатися вектор розвитку цивільного права 

(законодавства) і проводитися його адаптація до приватного права 

Європи (як системи правових ідей, концепції, цінностей) та до 

цивільного законодавства ЄС. 

Слід підкреслити, що поділ права на приватне і публічне є 

науковою абстракцією (принагідно зазначимо, що у згадуваному 

фрагменті Дигест Ульпіан писав не про феномен права, як такий, а про 

вивчення права), яка дозволяє у найбільш загальних рисах 

характеризувати два головні напрями правового регулювання 

суспільних відносин. Саме тому аналіз категорії приватного права, як 

правило, супроводжується характеристикою і публічного права, котре 

визначають як сукупність правових інституцій, правил та норм, що є 

основою функціонування, певним чином, структурованої владно-

організаційної системи, за допомогою якої шляхом використання 

імперативного методу досягається мета забезпечення публічного 

правопорядку і в кінцевому підсумку – реалізації та захисту прав 

людини. 

Приватне право разом із публічним правом у сукупності 

утворює єдину загальну (наднаціональну) систему об’єктивного права, 

що є складовою цивілізації (культури). При цьому поділ права на 
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публічне і приватне є не просто класифікаційним розмежуванням, це – 

якісно різні сфери правового регулювання. З перших стадій розвитку 

цивілізації право так і розвивається у складі двох відносно самостійних 

сфер – публічного і приватного права. При цьому якість права в цілому 

визначається розвитком кожної з них. Недооцінка суспільством якоїсь 

із цих сфер призводить до деформації усієї правової системи. 

Методологічним імперативом, що використовується, зокрема, 

при встановленні чинників модернізації національного цивільного 

права у контексті взаємодії і розвитку правових систем та впливу 

цього процесу на загальний розвиток приватного права і вектор його 

розвитку в окремих країнах, тривалий час слугувало врахування такого 

феномену як рецепція римського права. 

Феномен рецепції римського права був предметом наукових 

розвідок ще з часів Середньовіччя, але особливо інтерес до надбань 

римського права зріс у добу європейських кодифікацій Нового часу, 

коли розробники законопроектів шукали зразки, варті наслідування. 

У процесі тривалих дискусій щодо придатності римського права 

для застосування у законотворчості та юридичному побуті, які 

точилися протягом Великих європейських кодифікацій ХVІІІ–ХІХ ст., 

європейськими правознавцями було сформульовано низку принципово 

важливих положень щодо розуміння сутності феномену рецепції 

римського права (головним чином, компромісного характеру). 

Методологічні засади використання та значення римського права у 

розвитку приватного права та правотворчості у цій галузі були 

сформульовані Р. фон Ієрінгом: «Durch das Romishe Recht uber aber das 

Romishe Recht hinaus» [6, с. 37–38]. 

Зазначені концептуальні підходи стали підґрунтям дискусій при 

кодифікації німецького цивільного законодавства, зокрема при 

створенні Цивільного кодексу (BGB). 

Інтерес правознавців Російської імперії до феномену рецепції 

римського права мав «подвійний» характер. З одного боку, це явище 

досліджувалося ними як таке, що властиве Західній культурі, з іншого 

– предметом наукових розвідок є проблема встановлення значення 

римського права для правової системи Російської імперії. У процесі 

дискусії були сформовані висновки, котрі знайшли практичне 

підтвердження у процесі підготовки у Російській імперії проекту 

Цивільного уложення. Хоча цей Проект так і не став Законом, однак 

законопроектні роботи стали важливим чинником зростання інтересу 

до римського права та дослідження його під кутом зору можливості 

використання його надбань при вдосконаленні законодавства. У цілому 
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факт рецепції римського права у Росії ХІХ – початку ХХ ст. сумнівів у 

дослідників не викликає [7]. 

На початку ХХ ст. у галузі бачення сутності рецепції римського 

права виникає криза, що стала поштовхом до пошуку нових напрямків 

досліджень [8]. 

У Східній Європі, де утворюється радянська держава, питання 

про рецепцію римського права не виникає, що зумовлює і зниження 

інтересу до останнього, так само, як і взагалі до дослідження надбань 

«досоціалістичних» систем права. Але у 90–х роках ХХ ст. на 

пострадянському просторі відбувається стрімке зростання інтересу до 

римського права: останнє вже не розглядається лише як об’єкт 

історичних або соціально-критичних розвідок, але його інститути 

аналізують під конструктивним кутом зору, визначаючи можливість 

сприйняття тих або інших положень як сучасних гуманістичних 

цінностей. 

Загалом рецепції римського права оцінюються як явище, що 

відображає вплив цієї «материнської» правової системи на право більш 

пізнього часу, результатом чого є формування та удосконалення 

європейських правових систем сучасності. В українській цивілістиці в 

цілому переважають позитивні оцінки цього явища, що відображено в 

дослідженнях у цій галузі [9], у підготовці докторських дисертацій, 

присвячених теорії рецепції римського приватного права 

(Є. О. Харитонов) [10] та рецепції окремих інститутів римського права 

(С. Д. Гринько) [11]. 

Ставлення до рецепції римського права у сучасному 

російському правознавстві є неоднозначним. Поряд із визнанням 

впливу римського права на законодавство Російської імперії ХІХ – 

початку ХХ ст. [7] та констатацією подібності правових норм, 

інститутів тощо у римському та сучасному російському цивільному 

праві [12], мають місце й критичні оцінки можливості цього 

явища [13], надання йому (втім, як рецепції права взагалі) значення 

результату негативного ідеологічного впливу [14]. 

Оцінюючи сучасний стан дослідження рецепції римського 

права, можна констатувати, що у цій галузі мали місце ґрунтовні 

наукові розвідки впливу римського права (особливо приватного) на 

формування наступних правових систем, наслідком чого стала поява 

більш чи менш цілісної концепції. 

Проте цілком очевидно, що, з точки зору визначення 

методологічних імперативів компаративістики у галузі приватного 

права вивчення лише одного напрямку – рецепції римського 

приватного права є недостатнім. 
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На наш погляд, тут постають дві проблеми:  

1) «розширення» самого поняття рецепції з виходом за межі 

рецепції лише римського права;  

2) встановлення інших, поряд з рецепцією, напрямків (форм) 

впливу (взаємодії, запозичення) правових систем. 

Так, З. П. Мельник, оцінюючи рецепцію права як засіб 

вдосконалення правової системи, вважає, що це однобічний, 

добровільний процес запозичення, сприйняття і подальшого 

пристосування до умов певної країни більш розвинутого права, 

створеного в інший момент часу або в іншій державі, з метою 

вдосконалення та поліпшення дії власної правової системи. Це складне 

явище, що містить у собі процеси спадкоємності, сприйняття, 

повторюваності й запозичення правових форм з інших правових 

систем у силу їх історичної та культурної однорідності. Тому рецепцію 

важливо сприймати як закономірний процес перенесення, засвоєння, 

збереження та використання правовими системами нових 

елементів [15, с. 6, 10]. 

Головна, з нашого погляду, вада такого підходу – прагнення 

максимально розширити поняття рецепції права. 

Однак розширення цього поняття здається невиправданим, 

оскільки це пов’язане з порушенням правила «лезо Окама». На нашу 

думку, враховуючи походження терміна «рецепція», виправдано 

вживати його саме щодо випадків «відродження» елементів минулих 

правових систем у процесі історичного розвитку людства. У такому 

випадку має йтися не про «взаємодію (тут і далі підкреслено нами – 

Є. Х., О. Х.) правових систем», а про «наступність права – вплив однієї 

системи на іншу», що, втім, не применшує значення цього явища для 

розвитку сучасних правових систем тощо. 

Відзначаючи величезну роль рецепції права (зокрема 

римського) у вдосконаленні правових систем, забезпеченні за її 

допомогою наступності права, маємо враховувати, що вона забезпечує 

зв’язок між правовими системами «по вертикалі» (і лише деякою 

мірою «по горизонталі» при похідних рецепціях). На цю обставину 

звертали увагу і ті дослідники, які пропонували широке розуміння 

категорії «правова акультурація», визначаючи її як процес взаємного 

впливу правових систем, що охоплює два типи рецепції («по 

горизонталі» і «по вертикалі») [16, с. 23–27]. 

Разом із тим у цій позиції, на нашу думку, допущене 

змішування понять. Оскільки рецепція, як зазначалося вище, є 

сприйняттям наступними правовими системами елементів таких 

систем, що відійшли в минуле, рецепування «по горизонталі» 
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неможливе за визначенням. Натомість, може йтися, скажімо, про 

запозичення якихось ідей, засад, правових рішень, норм тощо однією 

правовою системою в іншої. 

Оцінюючи перспективи використання категорії аккультурації 

для компаративістичних досліджень у галузі приватного права, можна 

припустити, що найбільш конструктивним є розуміння правової 

акультурації як універсального поняття, що характеризує його як 

прищеплення однієї правової системи до іншої [17]. 

У зв’язку з цим, варто зазначити, що поняття «правові 

(юридичні) трансплантації», котре досить давно введено у науковий 

обіг компаративістів [18], зазвичай використовується для позначення 

будь-яких запозичень з інших правових систем (хоча іноді вживається 

у значенні «один з видів рецепції»). Іншими словами, вони є 

категорією, то фактично тотожною поняттю «правова аккультурація», 

то рівнозначною поняттю «рецепція» [19]. 

Таким чином, можна дійти висновку, що в наш час стосовно 

методологічного імперативу дослідження взаємодії правових систем 

відсутнє чітке, загальновизначене розрізнення таких категорій, як 

«правова акультурація», «рецепції», «правові (юридичні) 

трансплантації», «запозичення» тощо. 

На нашу думку, виправданим було б використовувати як 

найбільш широке універсальне терміно-поняття позначення «правова 

акультурація», під яким мати на увазі будь-яке запозичення елементів 

одних правових систем в інші. Можливе також позначення «правові 

(юридичні) трансплантації» (хоча останнє у вітчизняній традиції має 

дещо природничо-технічне забарвлення). 

Терміно-поняття «рецепція права» достатньо точно 

характеризує запозичення елементів правових систем минувшини 

більш пізніми системами. Що стосується запозичень одна в одної 

правовими системами, які співіснують у часі (запозичення «по 

горизонталі»), то, можливо, цей вид аккультурації доцільно іменувати 

«взаємодія (взаємовплив) правових систем». 

Враховуючи викладене, методологічним імперативом 

компаративістських досліджень у галузі приватного права здається 

виправданим вважати тезу про припустимість акультурації правових 

систем, яка може відбуватися у різних формах. 
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ГРИНЬКО Світлана Дмитрівна, 

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник лабораторії  

з проблем адаптації цивільного законодавства України до стандартів ЄС 

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва  

імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України 

(м. Хмельницький) 

РЕЦЕПЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА ЯК ПІДҐРУНТЯ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРИВАТНОГО ПРАВА 

 

Римське право, як і римська республіканська державність, 

належать до тих віковічний культурних, політичних і юридичних 

цінностей, що з’явилися на світ у нашому спільному європейському 

домі близько двох з половиною тисяч років тому назад. Батьківщиною 

римського права була антична Італія, а саме – Рим, «вічне місто», що 

залишилося не тільки охоронцем стародавніх реліквій, але й одним із 

великих центрів сучасної цивілізації [7, с. 3]. 

Для сучасності сутність римського права не визначається 

хронологічними рамками (від заснування Риму (753 чи 754 рр. до н.е.) 

до смерті імператора Юстиніана (565 р. н.е.) [5, с. ХІ; 11, с. 1; 12, с. 6]. 

Римське право продовжує впливати на розвиток сучасного юридичного 

світу. Як зазначає О. О. Іванов, усі поняття континентального 

цивільного права є римськими, а більшість інститутів регламентується 

так само, як і дві тисячі років тому в Римі [2, с. 62]. Однак зрозуміти 

значення і причини рецепції права рабовласницького світу до сучасних 

правових систем складно. Р. Ієрінг пояснював, що глибока, безкінечно 
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глибока прірва віддаляє нас, із нашим новим розумінням права, від тих 

перших засад виникнення права і держави, до яких ми тепер 

піднімаємося [6, с. 88–89]. Однак не відстань у часі мав на увазі 

науковець, а протилежність у правових поглядах, яка є настільки 

значною, що вартує багатьох зусиль, щоб зрозуміти правові погляди 

дитячого за віком права і знайти його зрозумілим і природним [6, 

с. 88–89]. 

З однієї сторони, важливість вивчення римського права для 

юристів різних країн ніколи не ставилася під сумнів, а з іншої – 

необхідність його рецепції до сформованих національних правових 

систем викликає сьогодні низку питань. Для відповіді на поставлені 

питання слід розкрити значення римського права. 

Цивілізаційне значення полягає в тому, що римське приватне 

право є «важливою складовою загальнолюдської цивілізації» 

(Є. О. Харитонов), так як його рецепція спричиняє появу спільностей у 

національних правових системах із урахуванням специфіки окремих 

країн і населення. Історичне значення римського права означає, що 

воно протягом тривалого часу здійснює вплив на формування та 

розвиток правових систем світу, що дозволяє уникнути повторення 

помилок і необдуманих кроків. Із історичним значенням пов’язується 

поява рецепції римського приватного права. Юридичне значення 

римського права полягає в тому, що воно становить базис, на якому 

формувалася юридична думка (Й. О. Покровський); через римське 

право юристи опановують юридичну мову, знайомляться з основними 

правовими інститутами і юридичними термінами. Догматичне 

значення означає, що римське приватне право становить на сьогодні 

теорію цивільного права, правову систему, в якій основні юридичні 

інститути і поняття знайшли своє вираження. Юридичне, зокрема й 

історичне, значення римського приватного права зумовлено 

універсальним характером його догми, що пояснює значення 

римського права для усієї Європи, навіть для усього цивілізованого 

світу. Методологічне значення пояснюється тим, що в римських 

сентенціях прослідковується застосування різних методів для 

пізнання, створення та застосування правових ідей залежно від 

конкретної ситуації, а також від свого досвіду, загальної і правової 

культури. Дидактичне значення римського права означає, що його 

вивчення надає унікальні можливості для вирішення сучасних 

педагогічних завдань, дозволяє людині не тільки оволодіти правовими 

і пов’язаними з ними знаннями про різні сфери суспільного життя, але 

й розвинути здатність до соціальної дії. 
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Однак значення римського права не можна обмежити лише 

історичним, цивілізаційним, юридичним, догматичним, 

методологічним і дидактичним підходами. Говорити про римське 

право означає визначати поняття права не як корпусу правил 

поведінки, а як систему різноманітних поглядів, оцінок, у яких 

відображалися наміри римських юристів – їхні думки. 

За такого бачення римські джерела права включають не лише 

волю законодавця, але також розум і совість суспільства та його звичаї 

і звички. Тобто при вивченні римського права мають значення правові 

ідеї, які не тільки відображають зміст правового регулювання, але і 

визначають характер підходу до нього. Ідеологічне значення 

вбачається у тому, що римське право визначається як система 

різноманітних поглядів, оцінок, у яких відображалися наміри 

римських юристів – їхні думки, ідеї, які виражалися у формі принципів 

права, правових презумпцій і систем. 

Вічне життя римському праву забезпечили основні ідеї 

римських юристів, що виражалися у формі принципів права, правових 

презумпцій і систем. 

Принципи римського права є конкретним вираженням ідеї 

(інтелекту, духу) римських юристів. Вони є також вираженням догми 

права як у цілому, так і на рівні окремих інститутів приватного права. 

За своєю сутністю догма права в певній мірі умовно може бути 

представлена як система юридичних принципів. Принципи, 

сформульовані вченими юристами, що виступають у вигляді 

фундаментальних ідей та ідеалів, становлять частину наукової і 

професійної правосвідомості, юридичної політики, не є обов’язковими 

для суб’єктів права. 

За сферою дії принципи римського права можна поділити на 

загальні та спеціальні. Загальні принципи поширювалися на всю 

систему римського права (публічне і приватне) та визначали характер, 

зміст, найбільш важливі її риси. Спеціальні принципи поширювалися 

на публічне чи приватне право, на окремі їх інститути. При цьому всі 

принципи римського права діяли в єдності, в поєднанні один із одним. 

Серед них не було основних і другорядних. 

Найбільш розвиненим римськими юристами загальним 

принципом права був принцип справедливості. «In omnibus quidem, 

maxime tamen in jure aequitas spectanda est», тобто справедливість, на 

думку Павла, завжди повинна братися до уваги, але особливо у праві 

(Д. 50. 17. 90) [3, с. 541]. Такий підхід зумовлений тим, що право 

одержало свою назву від слова «справедливість», так як, за 

визначенням Цельса, право є мистецтво добра і справедливості 
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(Ульпіан, Д. 1. 1. 1) [4, с. 83]. Тобто принцип справедливості не лише 

відігравав роль керівної ідеї при інтерпретації норм римського права, 

але й в багатьох випадках доповнював норми цього права, заповнював 

у ньому прогалини. Не суворе право, пов’язане із законом («Dura lex 

sed lex»), а право, що ґрунтувалося на «добрій совісті» і 

«справедливості», тобто моральних принципах, що відображали 

певний економічний і соціальний інтерес, – це надало римському 

праву його незамінне значення [7, с. 4]. 

Принцип справедливості проявлявся в усьому приватному 

праві, зокрема в недопустимості безпідставного обмеження права 

власності, в інституті набувальної давності, деліктних зобов’язаннях 

тощо. Наприклад, визнання за добросовісним володільцем права 

власності вважалося справедливим тому, що він вкладав кошти для 

підтримки майна в належному стані. 

У юридичному аспекті він проявлявся у співвідношеннях між 

правами й обов’язками учасників правовідносин, деліктом і 

відповідальністю. Ульпіан у своїй сентенції відзначав, що одна справа 

«злочин», інша – «покарання»; злочин може залишитися і без 

покарання, а покарання без злочину не буває (Д. 50. 16. 131) [3, с. 485]. 

Справедливим, за визначенням Помпонія, є правило, за яким ніхто не 

стає багатшим при завданні шкоди й образи іншому (Д. 50. 17. 206) [3, 

с. 563]. 

«Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac 

potestatem», тобто знати закони – означає сприймати не їх слова, а їх 

зміст і значення (Цельс, Д. 1. 3. 17) [4, с. 111]. Тобто римські юристи 

ніколи не дивилися на закон, як на «букву», що не допускає ні 

тлумачення, ні коментування, ні співвідношення з практичними 

потребами самого життя. «Що було введено для користі людей, ‒ 

відзначав юрист Модестін, ‒ не можна під будь-яким приводом, 

включаючи посилання на право і справедливість, шляхом жорстокого 

тлумачення перетворювати у суворість, що йде врозріз із 

благополуччям людей». Аналогічне бачення було і в Ульпіана: коли 

право суперечить справедливості, слід надати перевагу останньому, і, 

таким чином, справедливість переважає перед суворим розумінням 

права [7, с. 7]. 

Римськими юристами досить чітко було визначено також 

сутність принципу юридичної рівності: «Lex uno one omnes allogitur», 

тобто «Закон говорить з усіма однаково». Метою цього принципу було 

виключення підпорядкування одного учасника правовідносин іншому. 

Однак він не означав рівність правоздатності римських громадян між 

собою, правоздатності громадян і юридичної особи. 
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У Стародавньому Римі виник також принцип добросовісності чи 

доброї совісті (bona fides – вірність, віра, довіра), що регулював 

відносини опіки і піклування, майнові питання між подружжям, із 

договорів (купівлі-продажу, найму, перевезення, доручення, 

товариства, застави, фідуціарний договір, позики, поклажі), ведення 

чужих справ без доручення, відповідальність судді перед сторонами в 

процесі за неправомірне рішення чи порушення ходу розгляду тощо. 

Наприклад, у своїй сентенції Гай відзначав, що принцип доброї совісті 

не допускає, щоб два рази витребувалося одне і те ж (Д. 50. 17. 57) [3, 

с. 535]. 

На принципі bona fides формувалися і фідеїкоміси як письмове 

прохання з боку помираючого до спадкоємців виконати що-небудь на 

користь тієї чи іншої особи. 

Принцип доброї совісті особливого значення набув для відносин 

власника і володільця. Так, володіння поділялося на два різновиди: те, 

що здійснюється добросовісно, та недобросовісно. Під добросовісним 

володінням Модестін розумів таке володіння, коли володілець речі не 

знав, що ця річ – чужа, чи вважав, що той, хто продав йому річ, мав 

право продажу, наприклад, що він був повіреним або опікуном 

(Д. 50. 16. 108) [3, с. 479]. 

Таким чином, завдяки діяльності римських юристів уперше 

було відмічено, що добросовісність суб’єкта в зобов’язаннях вимагає 

заохочення і захисту, а добросовісність незаконного володільця 

зменшує обсяг його відповідальності перед власником майна. 

Для окремих інститутів приватного права римські юристи 

розробили спеціальні принципи, на засадах яких конструювалися 

суспільні відносини. Для інституту речового права визначальними 

були принципи недопустимості безпідставного обмеження права 

власності, недоторканності права власності, суворої віндикації та ін. 

Фундаментом зобов’язальних правовідносин були принципи реального 

виконання зобов’язання, належного виконання зобов’язання, свободи 

договору, недопустимості завдання шкоди, повного відшкодування 

завданої шкоди, а також принцип вини та ін. 

Римські принципи спочатку виникли в праві як архаїчні звичаї, 

які в подальшому шляхом їх закріплення в інституціях, дигестах, 

кодексах, новелах поширили сферу свого регулювання на більшу 

частину правовідносин. При цьому не усі вони були сформульовані в 

тексті джерел як принцип. Окремі принципи римського права 

виводили глосатори і коментатори зі змісту і духу рішень римських 

юристів по казуальних питаннях під час їх тлумачення. Слід зазначити, 

що в джерелах римського права часто зустрічаються правові аксіоми. 
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Наприклад: ніхто не залишає своєму спадкоємцю більше доходів, ніж 

мав сам (Павло, Д. 50. 17. 120); ніхто не може своїм деліктом 

покращити своє становище (Ульпіан, Д. 50. 17. 134. 1); неможливе не є 

предметом зобов’язання (Цельс, Д. 50. 17. 185); не вважається річ 

втраченою тими, кому вона не належала (Папініан, Д. 50. 17. 85). На 

відміну від аксіом, принципи відображають сутність права певної 

епохи, певної правової системи [1, с. 98]. 

Римські юристи активно застосовували презумпції як 

юридичний засіб, однак не залишили нам теорії цих правових 

категорій [8, с. 325]. Презумпції вони застосовували тоді, коли 

неможливо було встановити факт, обставину, подію чи їх 

встановлення було ускладнено. Подібна правова невизначеність може 

привести до гальмування механізму правового регулювання, навіть до 

зупинки цивільного обігу. Окремі презумпції римські юристи 

розглядали як принципи права, зокрема добросовісності, розумності, 

вини. Основна відмінність між презумпціями і принципами у тому, що 

принцип не можна спростувати, а презумпція може бути спростована. 

У римському приватному праві широко застосовувалася 

презумпція правоздатності (Д. 3.5.2; 3.5.3). Для інституту сімейного 

права характерними були презумпції батьківства (Т. 4. 4) і материнства 

(Д. 2. 4. 5). При регулюванні зобов’язальних відносин застосовувалися 

презумпції вчинення правочину добровільно, без насилля (Д. 4. 2. 33), 

мовчання означає згоду чи відмову від вчинення будь-якої дії 

(Д. 19. 2. 13; Д. 50. 17. 142), рівності часток учасників у майні 

товариства (Д. 17. 2. 29), вини (Д. 22. 3. 18), не вважався безчесним 

той, хто не знав, скільки він повинен був сплатити (Д. 50. 17. 99), та ін. 

У римському військовому праві діяла наступна презумпція: якщо 

легіонер не з’явився в призначений день із відпустки, він вважався, 

залежно від тривалості прострочки, таким, що самовільно був 

відсутнім, або дезертиром, якщо він не доведе, що був затриманий 

внаслідок поважних обставин (Д. 49.16.3) [8, с. 334–347]. 

Стародавній Рим вважається родоначальником систем у праві. 

Найбільшим досягненням правової думки римських юристів, що 

становить, на думку І. О. Покровського, фундамент наукової і 

практичної класифікації правових явищ [10, с. 37], є поділ права на 

публічне і приватне. За визначенням Ульпіана, публічне право 

стосується становища Римської держави, а приватне – приватних осіб 

(Д. 1. 1. 1) [4, с. 83]. Таке розуміння юристом залишається актуальним 

і для сучасної юриспруденції. Нормальний правопорядок повинен 

ґрунтуватися на існуванні та розмежуванні приватноправового і 

публічно-правового регулювання. 
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Особливе значенням для конструкції зобов’язань національних 

правових систем має також римська система зобов’язань: «аut 

obligationes ex contractu sunt aut quasi ex contractu aut ex maleficio aut 

quasi ex maleficio», тобто «зобов’язання виникають або із договору, або 

із квазі-договору, або із делікту, або із квазі-делікту» (Гай, І.3.13.2) [13, 

с. 35]. 

Таким чином, через категорії принципів, презумпцій і систем 

виражалися ідеологічні установки римських юристів на бажане й 

обов’язкове. Вони мали характер ідейно-законодавчих узагальнень і 

могли мати безпосередньо нормативне закріплення чи виходити із суті 

та змісту правових норм. Як свідчать джерела римського права, 

принципи і презумпції не були лише ідейно-теоретичними 

узагальненнями, а широко застосовувалися в практиці юристів. Ці 

категорії перебували на інтелектуально-психологічному рівні римської 

правової системи, становили ідеї як результат пізнання дійсності, 

емоцій, почуттів, поглядів, світогляду, що дозволяло сприймати й 

оцінювати юридичну реальність. Вони сформувалися в повсякденній і 

професійній правосвідомості римських юристів і виражали реально 

існуючий зв’язок явищ. Саме цим пояснюється ідеологічне значення 

римського права. 

Однак розкрите нами ідеологічне значення римського права не 

слід розглядати як його ідеалізацію. Авторитет римського права не 

повинен приводити до сліпої віри в його безгрішність, до віри в те, що 

далі йти немає куди. Значення римського права для нового світу 

полягає у девізі, визначеному Р. Ієрінгом: шляхом римського права, не 

перевершивши його, слідуючи від нього [6, с. 11–12]. «Тобто 

засвоївши те, що було створено предками, – писав І. О. Покровський, ‒ 

нащадки повинні працювати далі самі, так як правові проблеми не 

можуть бути вирішені раз і назавжди» [10, с. 8]. 

Таким чином, вищезазначене дозволяє зробити висновок, що 

рецепція римського приватного права становить підґрунтя процесу 

модернізації приватного права, що випливає із значення римського 

права для сучасних правових систем (цивілізаційне, історичне, 

ідеологічне, юридичне, догматичне, методологічне, дидактичне). 
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До юридичних засобів формалізації принципу очевидності 

належать, насамперед, поняття «явне» й «очевидне», котрі в юридико-

технічному плані постають як терміни, що використовуються у складі 

низки терміносполучень, у яких вони набувають певного специфічного 

значення (наприклад, «явна несправедливість», «явно завищені 

витрати»). 

У цивільному законодавстві можна виокремити два значення 

вказаного поняття: а) «зовнішня», досвідна очевидність (ст. 183, 642, 

689, 778, 1273, 1415, 1642, 1625, 1641, 1643, 1648, 2015 ФЦК); 

б) «внутрішня» – інтелектуальна (ст. 24–2, 350, 503, 1176–1177, 1994 

ФЦК) та/або моральнісна очевидність (ст. 1579, 280–1 ФЦК; §§ 138, 

319, 660 НЦУ). Пізнавальний принцип інтелектуальної очевидності 

покладено, зокрема, в основу інститутів «загальновідомих фактів» 

(ст. 283, 285–1 ФЦК) та «визнання цивільного стану громадськістю» 

(ст. 195, 311–1 – 311–3, ст. 311–12 ФЦК). 

У ЦК України терміно-поняття очевидності, вжите в його 

«внутрішньому», інтелектуальному значенні, характеризує сприйняття 

контрагентом за договором неможливості належного виконання 

зобов’язання його другою стороною (ст. 538, 740, 849, 1056), міру 

обтяжливості умов договору для його учасника (ст. 634). В окремих 

випадках це поняття використовується в його матеріально-

сенсуалістичному значенні (коли йдеться про вчинення продавцем дій, 

які явно свідчать про те, що відповідний товар не призначений для 

продажу (ст. 699). Прикметною є вказівка на «найбільш очевидний» 

для покупців спосіб їх інформування користувачем про використання 

ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця за 

договором комерційної концесії (ст. 1021). Юридичні очевидності 

об’єктивуються також у неспростовних презумпціях, котрі 

покладаються до основи норм та інститутів права (скажімо, презумпція 

психо- й фізіологічної нездатності малолітніх до створення власної 
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сім’ї); у процесуальних нормах, котрі звільняють від доказування 

загальновідомих фактів (ч. 2 ст. 61 ЦПК України). 

Кількісне домінування тих випадків, коли терміни «явне» та 

«очевидне» вживаються у заперечувальному, «негативному» – з 

правової чи моральної позиції – значенні («очевидні порушення 

правил», «очевидне порушення строків», «явно непристойна 

поведінка», «явна зневага» та ін.) порівняно з тими випадками, коли 

вони відображають юридично- чи морально-нейтральні ситуації, 

свідчить, на наш погляд, про своєрідну смислову «граничність», 

транскордонність понять очевидного (явного): уявлення про 

очевидність тих чи інших обставин зазвичай пов’язуються з найбільш 

істотними порушеннями меж допустимої поведінки або ж із іншим 

граничними виявами певних якостей, дій, явищ чи процесів, що мають 

соціонормативне значення. Сам ступінь, міра виявлення названими 

феноменами своєї якісної визначеності сягає настільки високого рівня, 

що визнання відповідної якості того чи іншого явища стає 

домінуючим, а відтак її наявність (у конкретно-історичній суспільній 

свідомості) може вважатись безспірною. 

Зазначені категорії відображають ситуації, коли поведінка особи 

настільки виходить поза рамки дозволеного, що факт такого 

порушення, як вважається, повинен бути достовірним для будь-якого 

учасника відповідних правовідносин (законодавець у таких випадках 

говорить про явну (очевидну) «протизаконність» або ж про 

«протиправність», «несправедливість», «непристойність» тощо); в 

інших же випадках така достовірність стосується інших граничних 

проявів тих властивостей дій, явищ, процесів, котрим надається 

юридичного значення. 

Тут правотворча й правозастосовна практика апелюють до 

загального соціонормативного (морального) досвіду. На 

правозастосовному рівні «явна несправедливість» поведінки, так само, 

як і «явна незаконність», встановлюються за допомогою морально-

правової інтуїції, яка базується на типовий соціальний досвід, на 

загальному сприйнятті законослухняної (правозгідної) чи морально 

допустимої поведінки. 

Усі випадки використання понять «очевидного» та «явного» в 

приватноправових кодифікаціях України можна пов’язати із трьома 

групами їх значень, а саме: 

а) із загальнопоширеними, типовими для широкого кола 

учасників суспільних відносин значеннями, смислами певних дій, явищ, 

процесів (в українському законодавстві вживаються, зокрема, 

терміносполучення «продавець явно визначив, що відповідний товар 
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не призначений для продажу» (ст. 699 ЦК України), «явне 

пошкодження багажу» (ст. 190 КТМ України), «шкода, яка явно не 

відповідає небезпечності посягання» тощо). У практиці вищих судових 

інстанцій використовуються посилання на «очевидну невідповідність 

грошового знака чи державного цінного папера справжнім»; 

«психічний стан, що не становить очевидної небезпеки» тощо. 

Розглядувані значення понять очевидного та явного не слід 

змішувати з тими випадками, коли юридичне значення отримує 

суб’єктивна інтелектуальна очевидність як внутрішня переконаність 

особи в наявності певних юридичних чи фактичних обставин (такий 

різновид очевидності об’єктивується, наприклад, в інституті 

відповідальності за винесення завідомо неправосудного рішення чи 

вироку). Тут очевидність позбавлена всезагального характеру, вона 

виступає виключно ситуативним та індивідуально-суб’єктивним 

елементом конкретного юридичного складу. Натомість очевидність як 

природно-правова категорія характеризується власне своїм 

інтерсуб’єктивним значенням, яке є загальним, спільним для уявлень 

відповідного кола суб’єктів, а отже, є об’єктивним щодо свідомості 

кожного окремого індивіда. 

б) зі «спеціалізованою», професійною очевидністю. У цьому 

випадку, на відміну від попереднього, коло суб’єктів-носіїв 

«очевидних уявлень» звужене лише до фахівців відповідного профілю 

(в контексті цитованого закону йдеться про певні галузі технології). 

Таке звуження відбувається у будь-яких випадках, коли від учасників 

правовідносин чи правозастосовувачів вимагаються певні спеціальні 

знання. Відповідно може йти мова, скажімо, про інженерно-технічну 

(«явна неможливість закінчення роботи у строк» (ст. 849 ЦК України), 

економічну («явно завищені витрати»), юридичну («очевидна 

незаконність» (ст. 303 ЦПК України)) очевидність тощо. 

Отже, оцінкова категорія очевидного виявляється пов’язаною з 

діючими у конкретному суспільстві стандартами обізнаності. Відтак 

необхідний для участі у відповідних суспільних відносинах зміст та 

обсяг обізнаності становлять когнітивну основу стандартів 

очевидності та виступають емпіричною основою нормативних образів 

«розумного учасника» правовідносин. Своєю чергою, такі зміст та 

обсяг істотно зумовлюються типовими конкретно-історичними 

особливостями тих чи інших суспільних відносин (економічних, 

політичних, сімейних тощо). 

в) індивідуальні стандарти очевидності. Однак є чимало таких 

випадків, коли стандарти обізнаності визначаються ще й 

особливостями індивідуального сприйняття, зокрема якщо йдеться про 
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відносини особистісного характеру чи про відносини між людиною й 

державою, а також про інші правовідносини, в яких, з огляду на 

типове співвідношення реальних владних можливостей їх учасників, 

людина виступає соціально слабшою стороною. У таких ситуаціях 

індивідуалізація правозастосовних підходів слугує засобом 

вирівнювання істотних фактичних відмінностей у становищі учасників 

правовідносин, що, у свою чергу, сприяє гуманізації сучасного 

юридичного регулювання. У наведених випадках правозастосувачем 

має бути відшуканий індивідуальний стандарт очевидності, тобто 

визначено зміст та обсяг таких сприйняття та уявлень, котрі могли й 

повинні визначати поведінку конкретного учасника правовідносин. 

Потреби юридичної практики вимагають змістовного 

обмеження й конкретизації загального поняття очевидності. Таке 

обмеження може визначатись як колом учасників типових суспільних 

відносин, чиє сприйняття береться до уваги, так і у відповідних 

випадках індивідуальними особливостями їх учасників. Так, стандарти 

юридично значущої очевидності знаходять найбільш широке 

застосування у господарських правовідносинах та й загалом у тих 

відносинах, у яких загальносуспільні інтереси юридичного 

регулювання («спільне благо») перешкоджають наданню 

нормативного значення особистісним чинникам. 

Водночас з урахуванням існуючої у демократичних юридичних 

системах правозастосовної практики можна констатувати, що в низці 

правовідносин такі чинники можуть набувати юридичного значення. 

Зокрема йдеться, по-перше, про правовідносини суто особистісного 

(міжособистісного) характеру; по-друге, про відносини між людиною 

й державою; по-третє, про деякі інші правовідносини, в яких, з огляду 

на типове співвідношення реальних владних можливостей їх 

учасників, людина виступає соціально слабшою стороною. 

У таких ситуаціях індивідуалізація стандартів явного й 

очевидного спрямована на виявлення об’єктивних, не залежних від 

актуально наявної волі людини особливостей індивідуального 

сприйняття, слугує засобом вирівнювання істотних відмінностей у 

фактичному становищі учасників правовідносин і сприяє гуманізації 

сучасного юридичного регулювання. При трансформації 

загальноочевидного в індивідуально-очевидне відбувається, з одного 

боку, конкретизація визнаних суспільством стандартів обізнаності, а з 

іншого – їх змістовне збагачення. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В 
КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ 

 

В умовах інтенсифікації суперечливих інтеграційних та 

дезінтеграційних процесів на глобальному і регіональному рівнях 

подальша реалізація в Україні внутрішньої економічної політики та 

нерозривно з нею пов’язаної – зовнішньоекономічної – створює 

загрози для неналежного забезпечення інтересів не лише теперішніх, а 

й майбутніх поколінь переважної більшості громадян нашої держави. 

В аксіологічному вимірі це не відповідає фундаментальним засадам 

Конституції України, в концептуальному – актуалізує ключове 

питання: чи є негативний характер та динаміка поточних процесів в 

економічній та соціальній сферах реалізацією заздалегідь визначених 

ззовні або відхиленням від внутрішньо визначених завдань. На 

сучасному етапі правова наука в Україні не має теоретично 

обґрунтованої та емпірично верифікованої парадигми подолання обох 

наведених вище проблем, насамперед, нейтралізації ймовірно існуючої 

зовнішньої руйнівної концепції щодо України, і в цьому аспекті можна 

погодитись з В. К. Мамутовим, який характеризує сучасні умови, як 

умови «програмного негативного впливу на економіку України 

зовнішніх сил» [1]. 

У такому контексті зазначимо, що формування та реалізація 

зовнішньоекономічної політики України має обумовлюватись 

положеннями певної концепції, яка визначає принципи, мету, 

регіональні пріоритети цієї політики та правовий інструментарій її 

забезпечення. Основні засади цієї концепції нерозривно пов’язані з 

категорією «модернізація», яку визнано «стратегічним вибором» 

України, якщо виходити з назви ключового в цьому контексті 

щорічного послання Президента України до Верховної Ради України 

2011 р. [2]. 

Необхідність проведення цілісної зовнішньоекономічної 

політики України актуалізує потребу в одержанні науково 

обґрунтованої інформації щодо ймовірних у майбутньому 
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трансформацій регіональних торговельно-економічних правових 

порядків. Характер і динаміка зазначених трансформацій 

обумовлюватимуться об’єктивними тенденціями та реалізацією 

насамперед Європейським Союзом, Росією, Китаєм інтеграційних і 

зовнішньоекономічних стратегій у цілому та щодо України зокрема. 

У такому контексті зростає суспільна значущість державних 

прогнозів, у тому числі для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, 

що пов’язано з їх визнанням у законодавстві України засобом 

обґрунтування вибору певної стратегії держави та прийняття її 

органами конкретних рішень щодо регулювання соціально-

економічних відносин. Формування регіональних 

зовнішньоекономічних стратегій України на пріоритетних напрямах 

передбачає застосування також сучасного міждисциплінарного 

інструментарію правового прогнозування як органами влади, так і 

суб’єктами господарювання. 

При здійсненні інтеграційних та зовнішньоекономічних 

стратегій держав особливого значення набуває такий договірно-

правовий інструментарій, як угоди про зони вільної торгівлі та митні 

союзи, що актуалізує питання їх відповідності принципам і нормам, 

закріпленим у багатосторонніх угодах СОТ. 

Проблема узгодження за завданнями та правовими засобами їх 

досягнення зовнішньоекономічних стратегій України на 

європейському та євразійському напрямах підлягає дослідженню у 

більш широкому контексті. Це обумовлюється визнанням 

Європейським Союзом та Росією у посткризових концепціях до 

2020 р. залежності перспектив свого довгострокового розвитку від 

трансформаційних тенденцій у Східній Азії в цілому та економічної 

політики Китаю зокрема. Ця тенденція набуває для України значення 

зовнішнього фактора, який характеризується високою ймовірністю 

суттєвого опосередкованого впливу в найближчому десятилітті на 

задоволення публічних економічних інтересів держави та приватних 

інтересів вітчизняних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на 

обох зазначених напрямах. Оптимізацію правового режиму доступу 

товарів, послуг, технологій українських експортерів на ринки Китаю, 

держав АСЕАН (Асоціації держав-членів Південно-Східної Азії) 

можна вважати третім пріоритетним – східноазійським – вектором 

регіональних зовнішньоекономічних стратегій України. 

Майбутні зовнішньоторговельні відносини ЄС та України 

регулюватимуться не лише правовими нормами, закріпленими у 

багатосторонніх угодах СОТ, а й, можливо, нормами двосторонньої 

Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським 
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Союзом і його державами-членами з іншої [3], яку зазначеними 

суб’єктами права у 2012 році у повному обсязі парафовано. 

Для України стратегічно важливим є питання щодо 

можливостей одночасної участі в інтеграційних проектах на 

європейському та євразійському напрямах. Це обумовлює необхідність 

звернення до ст. 39 Угоди про асоціацію, де зафіксована загальна 

норма, що ця Угода не створює бар’єрів для подальшої участі в 

існуючих або створенні нових зон вільної торгівлі чи митних союзів з 

третіми державами. Водночас реалізація цього права ЄС або України є 

можливою в певних межах, які визначені узгодженими ними та 

закріпленими в Угоді договірними зобов’язаннями. Так, зокрема, 

норми Договору про зону вільної торгівлі країн СНД, який відповідно 

до ст. 9 Конституції України став частиною національного 

законодавства, або норми Договору щодо Митного союзу у межах 

ЄврАзЕС, де Україна гіпотетично може набути правовий статус 

держави-члена не повинні згідно з ч. 1 ст. 39 Угоди про асоціацію 

створювати колізії з її нормами щодо правового режиму зовнішньої 

торгівлі у межах поглибленої всеохоплюючої зони вільної торгівлі ЄС 

та України. 

Високу ймовірність створення країнами СНД, котрі одночасно є 

й членами Митного союзу, протекціоністських економіко-правових 

бар’єрів для імпорту українських товарів на їх ринки можна віднести 

до заходів локального або тактичного характеру. У свою чергу, більші 

ризики для економічних інтересів України та вітчизняних експортерів 

криються в потенційно можливих заходах стратегічного характеру. 

У цьому випадку йдеться про правові норми, які закріплено у 

незначному за обсягом, але надзвичайно суттєвому за можливим 

рівнем впливу Додатку № 6 до ратифікованого Верховною Радою 

України Договору про зону вільної торгівлі країн СНД [4], на якому 

невиправдано майже не акцентується увага дослідників. 

Застосування положень цього Додатку нерозривно пов’язане з 

нормою, закріпленою у п. 1 ст. 18 Договору, виходячи із змісту якої 

Договір не перешкоджає Україні брати участь в угодах про митний 

союз або вільну торгівлю відповідно до правил СОТ, зокрема ст. XXIV 

ГАТТ 1994. У зазначеному додатку, який визначає узгоджені підходи 

країн сторін Договору до офіційного автентичного тлумачення 

наведеної статті, передбачено наступне: у випадку, якщо участь однієї 

з країн в угоді (а України це стосується в першу чергу в контексті 

Угоди про асоціацію та зони вільної торгівлі з ЄС), передбаченій у п. 1 

ст. 18, веде до зростання імпорту з такої країни у таких обсягах, які 

наносять шкоду або загрожують нанести шкоду промисловості 
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Митного союзу, то держави-учасниці Митного союзу, причому без 

шкоди для застосування розкритих вище ст. 8 та 9 цього Договору, 

після попередніх консультацій залишають за собою право ввести мита 

щодо імпорту відповідних товарів з такої першої країни у розмірі 

ставки режиму найбільшого сприяння. 

Таким чином, у розпорядженні країн Митного союзу є 

інструменти як нетарифного стримування імпорту товарів з України у 

вигляді технічних бар’єрів, санітарних та фітосанітарних вимог, а 

також антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних захисних 

заходів, так і тарифного стримування на підставі Додатку № 6 до 

Договору. При цьому варто акцентувати увагу на тому, що реалізація 

Митним союзом права, передбаченого у зазначеному Додатку, де-

факто означатиме втрату для України стимулюючої функції Договору 

про зону вільної торгівлі країн СНД. 

Виходячи з наведеного, можна зазначити, що запровадження 

для українських товарів преференційного правового режиму імпорту в 

межах Договору про зону вільної торгівлі країн СНД було здійснено 

Росією, яка тривалий час блокувала підписання цього Договору, під 

умовою припинення Україною дій, спрямованих на забезпечення її 

економічної інтеграції з ЄС не тільки у форматі малоймовірного 

членства України в ЄС, а й у форматі Угоди про асоціацію та 

поглиблену всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Порушення Україною 

цієї легально не закріпленої, прихованої умови потягне для України 

негативні правові та економічні наслідки. 

Підсумовуючи викладене вище, доцільно акцентувати увагу на 

тому, що характер і динаміка інтеграційних та дезінтеграційних 

процесів на європейському та євразійському напрямах 

зовнішньоекономічної політики України обумовлюють стратегічну 

важливість коригування концептуально-правових засад її формування і 

реалізації. Правові проблеми належного забезпечення економічного 

суверенітету України, конституційних основ правового 

господарського порядку та інтересів вітчизняних суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності доцільно вирішувати поза дилемою 

набуття членства в міжнародних економічних організаціях з 

наднаціональною інституціонально-правовою надбудовою – ЄС або 

ЄврАзЕС. Досягнення мети регіональних зовнішньоекономічних 

стратегій України на обох пріоритетних напрямах можливе через 

укладення угод про зони вільної торгівлі на період до 2025 р., зі 

спливом якого зазначена дилема в контексті модернізаційної доктрини 

для України, ймовірно, втратить актуальність. 
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Современное развитие национальных правовых систем 

характеризуется процессами их гармонизации и унификации. Это 

признается наукой сравнительного правоведения [1, с. 132–143; 2, 

с. 107–113; 3, с. 184–198; 4, с. 40–46], международного частного [5, 

с. 31–34; 6, с. 101–116; 7, с. 32–36] и гражданского права [8, с. 213–219; 

9, с. 40–46; 10, с. 94–113]. Правовые средства, обеспечивающие 

сближение законодательства различных государств весьма 

разнообразны. Например, в литературе высказывается мнение, что 
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«международные договоры, конвенции, модельные и типовые законы, 

рекомендации и стандарты не только формируют новый пласт 

правового пространства мира. Они оказывают мощное воздействие на 

развитие национальных правовых систем, стирая многие различия, 

существующие между ними» [11, с. 120]. 

Для гражданского права с его традиционным консерватизмом 

одним из наиболее эффективных способов сближения национальных 

правовых систем является применение модельных либо типовых 

законов, общих принципов, рекомендаций и тому подобных 

документов. Они позволяют государствам, не принимая на себя 

жестких обязательств по изменению гражданского законодательства, 

осуществлять его трансформацию и модернизацию. Такие акты не 

могут привести к полной унификации частного права, поскольку эта 

цель практически недостижима, и более того, такая унификация была 

бы для гражданского права скорее злом, чем благом. Так, еще в начале 

ХХ века А. Н. Мандельштам справедливо отмечал: «Утопичной и 

нежелательной нам кажется идея общечеловеческого гражданского 

права. Невозможно допустить, чтобы народы когда-нибудь отказались 

от всех особенностей своего юридического быта; да и если бы они 

отказались от них, эти особенности вскоре народились бы вновь… 

Условием прогресса является не только интеграция, но и 

дифференциация, развитие целого и частей, единство во 

множестве» [12, с. 222]. В свою очередь, использование типовых 

законов, общих принципов, рекомендаций и иных подобных актов 

позволяет при сохранении национальных правовых традиций и учете 

исторических, политических, экономических особенностей каждого 

государства использовать для совершенствования гражданского 

законодательства современные правовые идеи, принципы и 

механизмы. К числу таких модельных актов можно отнести и 

«Принципы, определения и модельные правила европейского частного 

права. Проект общей справочной системы» («Principles, Definitions and 

Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of reference» 

– далее DCFR) [13]. 

Участники создания данного документа указывают, что он «как 

преимущественно научный текст отражает развитие цивилистической 

мысли в Европе, а также во всем мире. Разработанный текст является 

хорошим образцом для совершенствования национального 

законодательства в сфере частного права независимо от того, является 

государство членом Европейского Союза или нет. DCFR имеет 

большое практическое значение для государств, в которых 

разрабатываются новые гражданско-правовые кодификации либо 
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совершенствуются существующие кодексы» [14, с. 47]. На основании 

этого можно сделать вывод, что DCFR, как и любые другие модельные 

акты, является отражением существующего уровня развития доктрины 

частного права. В этой связи большой интерес представляет анализ 

тенденций, лежащих в основании данного документа. 

На наш взгляд, DCFR отражает тенденцию усиления влияния 

публичных начал в гражданском праве. О «публицизации» частного 

права в юридической литературе говорится достаточно давно. Но 

изначально этот процесс рассматривался с точки зрения расширения 

вмешательства государства в экономику. Например, М. И. Кулагин 

писал: «В сфере регулирования имущественных отношений 

неизмеримо возрастает роль административного нормотворчества, 

предписаний императивного характера, исходящих от органов 

государственного управления экономикой. Все это приводит к 

размыванию границ между публичным и частным правом, к 

образованию комплексных правовых отраслей и институтов, в 

которых нормы гражданского и публичного права теснейшим образом 

взаимосвязаны» [8, с. 184–185]. 

В DCFR характер «публицизации» частного права изменяется. 

Усиление публичных начал в настоящее время проявляется на уровне 

принципов гражданского права. 

Во-первых, модифицируется содержание принципов равенства, 

свободы договора, то есть общепризнанных, традиционных начал 

гражданского законодательства. Например, принцип равенства в 

процессе своего развития со времен Французской буржуазной 

революции до конца XX века прошел путь от закрепления отказа от 

феодальных привилегий до признания формального равенства граждан 

перед законом. В DCFR этот принцип начинает трактоваться уже не 

просто как равенство перед законом, а как недопустимость 

дискриминации «по признаку пола либо этнического или расового 

происхождения в отношении договора или иного юридического акта, 

предметом которого является предоставление любому обратившемуся 

вещей, другого имущества или услуг, либо доступа к ним» (ст. II.-

2:101 DCFR). При этом недопустимость дискриминации запрещает 

даже «внешне нейтральные условия, критерии или обыкновения на 

деле ставящие одну категорию лиц в менее благоприятное по 

сравнению с другой категорией лиц положение» (ч. «b» п. 1 ст. II.-

2:102 DCFR). То есть защита от дискриминации означает скорее не 

предоставление равных прав, а наделение тех или иных меньшинств 

дополнительными возможностями. 
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Во-вторых, проявлением публицизации служит появление 

новых принципов гражданского права, которые по своему характеру 

имеют скорее не частно-правовой, а публично-правовой характер. 

Участники разработки DCFR отмечают, что к базовым принципам 

данного акта относятся «принципы свободы, безопасности, 

справедливости и эффективности», а к приоритетным – «защита прав 

человека, поддержка солидарности и социальной ответственности, 

сохранение культурного и языкового разнообразия, защита и 

улучшение благосостояния, а также развитие внутреннего рынка» [14, 

с. 21]. Данные принципы не только в равной степени могут быть 

применены как к частному, так и публичному праву, но более того, 

некоторые из них напрямую заимствованы из публичных отраслей 

права. Например, принцип соблюдения и уважения прав человека в 

литературе [15, с. 45–47] традиционно относится к основным началам 

международного публичного права. 

DCFR также свидетельствует об усилении тенденции отказа от 

дуализма частного права. Это выражается в закреплении в данном 

документе понятия «предприниматель», которое означает «физическое 

или юридическое лицо независимо от формы собственности 

последнего (публичная или частная), которое действует с целью, 

имеющей отношение к осуществлению не по найму торговой, 

производственной или профессиональной деятельности, даже если 

лицо не намерено в ходе такой деятельности извлекать прибыль» 

(ст. I.-1:105 DCFR). Из этого можно сделать вывод, что отношения по 

осуществлению предпринимательской деятельности входят в предмет 

регулирования DCFR, что делает излишним принятие отдельных 

торговых кодексов. 

К числу особенностей DCFR можно отнести изменение 

характера ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение договорных обязательств. Традиционный подход к 

последствиям подобных нарушений состоит в том, что они «влекут 

для стороны, допустившей такое неисполнение наступление 

неблагоприятных правовых последствий. Совокупность правовых 

последствий для неисправной стороны принято также называть 

ответственностью за нарушение обязательств» [10, с. 456]. В свою 

очередь, DCFR вместо понятия «ответственность» использует термин 

«средства защиты», устанавливая как общие правила их применения 

(ст. III.-3:101 III. – III.-3:713 DCFR), так и особенности их 

использования в отдельных видах договорных отношений. 

Использование подобного механизма обнаруживает сходство с 

Венской конвенцией ООН 1980 года «О международных договорах 
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купли-продажи товаров» [16]. В литературе по МЧП отмечается, что 

данная конвенция отказывается от трактовки юридической 

ответственности как санкции, применяемой к стороне, нарушившей 

свои обязанности, а рассматривает ее как средства правовой защиты, 

то есть как «особый вид правоотношений, который возникает между 

сторонами существующего правоотношения, если они нарушили свои 

первоначальные обязательства» [6, с. 404]. По этой причине правила 

об ответственности рассматриваются как дополнительные права, 

возникающие у кредитора при неисполнении обязанности должником. 

Влияние Венской конвенции 1980 г. на формирование 

механизма средств правовой защиты в DCFR, в свою очередь, может 

служить частным проявлением процесса правовой инфильтрации. В 

доктрине это явление определяется как включение «правовых норм, 

содержащихся в международных актах (договорах, конвенциях, 

декларациях) и в национальных нормативно-правовых актах одного 

государства во внутригосударственное право конкретного другого 

государства определенными способами» [17, с. 9]. 

Однако, говоря о возможном воздействии Венской конвенции 

«О международных договорах купли-продажи товаров» на DCFR в 

вопросе изменения характера гражданско-правовой ответственности, 

следует учитывать, что в самой Конвенции механизм средств правовой 

защиты сформировался под влиянием англо-американской правовой 

доктрины. Например, А. С. Комаров указывал, что в ней правила об 

ответственности «построены внешне в значительной мере в 

соответствии с традициями англо-американского права» [18, с. 181]. 

Отличие же средств правовой защиты в англо-американской системе 

права от ответственности за неисполнение обязательств в 

континентальной системе состоит в том, нормативное регулирование 

направлено «не столько на поведение должника, сколько кредитора, 

определяя в основном не обязанности должника, а правомочия 

кредитора в конкретной ситуации» [18, с. 36]. Анализ законодательства 

стран континентальной Европы (например, § 276 ГГУ, ст. 97 ШОЗ, 

ст. 1142 ФГК, ст. 74 книги 6 ГК Нидерландов) подтверждает, что 

ответственность за неисполнение обязательства с технико-

юридической точки зрения строится как возложение на должника 

дополнительных обязанностей. В свою очередь, DCFR исходит из 

возможности кредитора в случае нарушения «воспользоваться любым 

средством правовой защиты» (ст. III.-3:101), то есть ответственность 

означает предоставление кредитору дополнительных прав. Это 

свидетельствует о серьезном влиянии на формирование правил DCFR о 
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договорной ответственности положений англо-американской системы 

права. 

При этом такое влияние не исчерпывается только сферой 

обязательственного права и носит системный характер. Наиболее 

ярким подтверждением данного процесса является закрепление в 

DCFR детально разработанного комплекса правил, направленных на 

регулирование трастовых отношений. Трасту в DCFR посвящена 

книга Х, состоящая из 10 глав. Данный институт определяется как 

«правовое отношение, в котором доверительный собственник обязан 

управлять или распоряжаться одним или более активами (трастовым 

фондом) в соответствии с условиями, регулирующими это 

правоотношение (условиями траста) в интересах выгодоприобретателя 

или для достижения общественно полезных целей)»  

(ст. Х.-1:201 DCFR). Это определение содержит все обязательные 

элементы определяющие траст в англо-американской системе права. 

Например, Э. Дженкс указывал, что доверительная собственность – это 

обязательство «добросовестно владеть и управлять собственностью в 

интересах другого лица или других лиц. 

Таким образом, в каждой доверительной собственности имеется 

четыре основных элемента, именно:  

1) доверительный собственник или доверительные 

собственники;  

2) бенефициант или бенефицианты (называемые cestuis; que 

trustent);  

3) собственность воплощается предметом владения или 

управления;  

4) добросовестно принятое на себя обязательство 

доверительного собственника или доверительных собственников 

владеть или управлять этим имуществом» [19, с. 318]. 

Однако рецепция траста законодательства стран 

континентальной Европы скорее не сближением, а поглощением 

континентальной системы гражданского права англо-американской. 

Подобный вывод позволяет подтвердить тот факт, что траст является 

результатом исторического развития английского права. Его называют 

«наиболее важным детищем права справедливости» [20, с. 236]. В этой 

связи достаточно сложно, не нарушая сложившихся национальных 

правовых систем континентальной Европы, определить в них место 

траста в случае его возможной рецепции. Это потребует как минимум 

нахождения едва ли возможного компромисса между английской 

доктриной «расщепленной собственности» и концепцией вещных 

прав, берущей начало еще в римском частном праве. Но проблема 
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включения траста в законодательство стран романо-германской 

системы права носит еще более общий характер. В сравнительно-

правовых исследованиях отмечается, что институт доверительной 

собственности «является наиболее характерной чертой стиля англо-

американского права» [4, с. 286]. Это означает, что именно траст во 

многом определяет сущность англо-американской системы 

гражданского права. Он заменяет многие институты, традиционные 

для стран континентальной Европы. В литературе высказывается 

мнение, что доверительная собственность может служить для целей 

«охраны имущества недееспособных лиц, замужних женщин, 

ликвидации наследства; часто эту форму используют и для 

организации и деятельности благотворительных и иных 

учреждений» [20, с. 236]. Таким образом, закрепление в DCFR о трасте 

вызывает необходимость решения вопроса о границах его применения 

в национальном законодательстве. В противном случае он может 

вытеснить традиционные институты романо-германской системы 

гражданского права, что приведет в конечном итоге к утрате 

характерных особенностей и фактическому распространению англо-

американской системы права на континентальную Европу. 

На основании проведенного исследования можно сделать 

вывод, что DCFR в качестве тенденций развития гражданского права 

закрепляет существующие в тесной взаимосвязи и взаимозависимости: 

– публицизацию частного права, выражающуюся в изменении 

содержания и разработке новых принципов права; 

– преодоление дуализма частного права; 

– изменение характера ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств; 

– правовую инфильтрацию; 

– усиление влияния англо-американской системы права на 

романо-германскую. 
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В Украине завершаются внутригосударственные процедуры, 

связанные с подписанием Соглашение об ассоциации между Украиной 

с одной стороны и Европейским Союзом и государствами – членами 

Европейского Союза с другой стороны [1]. 

Какие же плюсы и минусы ожидают Украину от такого 

партнерства? 

Так, Соглашение предусматривает поступательное создание 

между Украиной и странами Евросоюза зоны свободной торговли на 

протяжении переходного периода, который не должен превышать 

10 лет, начиная от даты вступления Соглашения в силу. При этом 

уменьшение или исключение участницами Соглашения ввозной 

таможенной пошлины должно производиться согласно с Графиками, 

отраженными в соответствующих приложениях к Соглашению. В 

свою очередь, детальные правила определения страны происхождения 

товаров и документы, которые будут подтверждать такое 

происхождение, отражены в Протоколе 1 к Соглашению [2]. 
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Изменения должны коснуться таможенного законодательства, 

при этом, несмотря на сходство таможенного законодательства между 

странами Евросоюза и Украины, в настоящее время существуют 

существенные отличия в практической реализации правил проведения 

таможенного контроля. 

Так, относительно большинства товарных групп на товары 

украинского экспорта таможенные ставки в законодательстве 

Евросоюза выше, чем на товары, которые Евросоюз экспортирует в 

Украину. При этом по многим чувствительным для украинской 

экономики товарам применяются жесткие квоты, ограничивающие 

украинский экспорт и развитие украинской экономики. 

Как указывают украинские аналитики, проводившие анализ 

содержания Соглашения [3], данный документ содержит существенные 

ограничения доступа украинских товаров на европейские рынки, 

поскольку сами товары не соответствуют европейским стандартам и 

сертификатам. 

В свою очередь, Украина в соответствии со ст. 56 Соглашения 

должна принимать меры для постепенного принятия технических 

регламентов ЕС, систем стандартизации, метрологии, аккредитации, 

работ по оценке соответствия и рыночного надзора ЕС и обязуется 

соблюдать принципы и практики, изложенные в актуальных решениях 

и регламентах ЕС, изъятия из режима свободной торговли почти 

400 товарных позиций, в основном сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров, либерализация экспорта которых на 

рынки ЕС была бы для Украины наиболее выгодной. 

С другой стороны, стремление Украины сблизиться с 

Европейским Союзом привело к существенным изменениям в 

национальном законодательстве. 

Так, расширение границ товарных рынков, развитие в 

повседневной жизни граждан коммуникативных отношений позволяют 

заключать сделки не в стационарных местах торговли, а, например, на 

дому у потребителя, когда изготовитель (продавец), предлагающий 

товары (работы, услуги), может находиться даже в другой стране. В 

настоящее время данный сегмент потребительского рынка 

представляет собой дистанционный способ продаж, подлежащий 

особому правовому регулированию, а вместе с тем и повышенной 

защите прав и законных интересов лиц, использующих его. 

Европейским экономическим сообществом накоплен 

определенный опыт по защите прав потребителей, что представляется 

весьма интересным и полезным при регулировании данных отношений 

национальным законодательством. Так, в настоящее время Советом ЕС 
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принят ряд Директив по защите прав потребителей в области 

дистанционной торговли: Директива «О защите потребителя в 

отношении договоров, заключаемых вне помещения для 

осуществления предпринимательской деятельности» от 20 декабря 

1985 г. № 85/577 ЕЭС [4] (далее – Директива 85/577); Директива «О 

защите потребителей в связи с контрактами, заключаемыми на 

расстоянии» от 20 мая 1997 г. № 97/7/ЕС [5] (далее – Директива 

97/7/ЕС); Директива «О дистанционном маркетинге потребительских 

финансовых услуг» от 22 сентября 2002 г. № 2002/65/EC [6]. 

Директива 85/577 регулирует торговлю вразнос при заключении 

договоров вне мест продажи товаров. Её положения защищают права 

потребителей от недобросовестной деятельности торговцев вне мест 

обычного ведения своей деятельности последними: на дому у 

потребителя, на работе у приобретателя, на выставках (ст. 1). 

Основное правило, сформулированное Директивой, содержится в ст. 5, 

согласно которой потребитель имеет право отказаться от договора в 

течение семи дней. На торговцев возлагается обязанность выдавать 

потребителям письменные уведомления о возможности расторгнуть 

договор в семидневный срок (ст. 4). 

Директива 97/7/ЕС содержит правило, согласно которому 

контракт, заключаемый без непосредственного контакта сторон, – это 

любой контракт на поставку товаров или услуг, заключаемый между 

поставщиком и потребителем в рамках схемы сбыта товаров или 

оказания услуг без непосредственного контакта сторон, 

организованной поставщиком, который использует один или 

несколько дистанционных средств связи (печатные материалы с и без 

указания адреса, стандартные письма, каталоги, радио, видеотелефон, 

видеотекст, электронная почта, телешопинг и др.) (ст. 2 и 

приложение 1). Данная Директива не распространяется на контракты, 

относящиеся к оказанию финансовых услуг, заключаемых на 

аукционах, посредством автоматов, таксофонов (ст. 3). 

Кроме того, 27 марта 2002 г. общим собранием членов 

Европейской ассоциации дистанционной и почтовой торговли 

(ЕМОТА) в Париже принята Европейская конвенция о международной 

и дистанционной торговле, которая представляет собой единый свод 

этических правил, регулирующих взаимоотношения между 

компаниями дистанционной торговли и потребителями [7, с. 12]. 

Согласно данной Конвенции дистанционная торговля и/или 

почтовая торговля – коммерческая деятельность, подразумевающая 

под собой различные маркетинговые методы, которые, начиная от 

инициирования коммерческого предложения компании потребителю и 
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заканчивая выполнением заказа, сделанного потребителем, 

осуществляются посредством широкого ряда (интерактивных) 

способов коммуникации и распространения информации 

дистанционно, от письменного документа до использования самых 

передовых коммуникационных технологий (через интернет-сайт, 

телевидение, мобильные коммуникации и др.) [8, с. 34]. 

В свою очередь в Украине исследователи [9, с. 34] приводят 

следующий перечень документов, регулирующих деятельность 

интернет-магазинов: Хозяйственный кодекс Украины [10], 

Гражданский кодекс Украины [11], законы Украины «О защите прав 

потребителей» [12], «Об электронных документах и электронном 

документообороте» [13], «О защите персональных данных» [14], 

постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении 

Порядка осуществления торговой деятельности и правил торгового 

обслуживания населения» от 15 июня 2006 г. № 833 [15] и Правила 

продажи товаров на заказ и вне торговых и офисных помещений, 

утвержденные приказом Министерства экономики Украины от 

19 апреля 2007 г. № 103 [16], последние из которых являются 

специальными нормативными актами о деятельности интернет-

магазинов. 

Также деятельность интернет-магазинов в определенной мере 

регулируют законы Украины «Об электронной цифровой 

подписи» [17], «О телекоммуникациях» [18], «Об информации» [19], 

«О защите информации в автоматизированных системах» [20] и 

другие. 

Однако из всех перечисленных документов только Правила 

продажи товаров на заказ и вне торговых и офисных помещений, утв. 

приказом Министерства экономики Украины от 19 апреля 2007 г. 

№ 103, частично регулируют продажу товаров через Интернет. 

Следует указать на то обстоятельство, что в августе 2009 года 

Министерством экономики Украины был разработан проект закона «О 

внутренней торговле» [21], зарегистрированный в Верховной Раде 

10 ноября 2011 г. Однако в связи со значительным объемом критики со 

стороны предпринимателей и промышленников, а также в связи с 

избранием в 2012 году нового состава парламента правительство 

отозвало законопроект для доработки и внесения на рассмотрение 

Верховной Радой нового созыва. 

Таким образом, говорить о возможности защиты прав 

покупателей товаров в интернет-магазинах, учитывая современное 

состояние законодательства Украины, регулирующего данный аспект 
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современной предпринимательской деятельности в сфере продажи 

товаров, не представляется возможным. 

Так, стоит отметить, что на сегодняшний день в национальном 

законодательстве отсутствуют четкие критерии, позволяющие 

разграничить понятие «электронная коммерция» и «электронная 

торговля». Думается, что в настоящее время следует исходить из того, 

что по содержанию понятия «электронная торговля» и «электронная 

коммерция» совпадают. В то же время, применение термина 

«электронная торговля» представляется более предпочтительным, 

исходя из того, что и в действующем украинском законодательстве и в 

международных актах термин «торговля» получил более широкое 

распространение. 

Также следует указать, что в настоящее время правовые акты 

Украины не содержат определения электронной торговли. При этом 

объектом электронной торговли потенциально может являться любой 

объект традиционной торговли. При этом под торговлей следует 

понимать не только договор купли-продажи, но и заключение любых 

иных видов хозяйственных договоров. 

Следует учитывать тот факт, что Генеральной Ассамблеей ООН 

был принят «Типовой закон об электронной торговле» от 16 декабря 

1996 г. № 51/162 [22] (далее – Типовой закон). При этом 

примечанием 5 к ст. 1 Типового закона устанавливается следующее 

определение понятия «торговля»: « понятие «торговая» следует 

толковать широко, с тем, чтобы он охватывал вопросы, вытекающие из 

всех отношений торгового характера, как договорных, так и 

недоговорных. Отношения торгового характера включают следующие 

сделки, не ограничиваясь ими: любые торговые сделки на поставку 

товаров или услуг либо обмен товарами или услугами; 

дистрибьюторские соглашения; коммерческое представительство и 

агентские отношения; факторинг; лизинг; строительство 

промышленных объектов; предоставление консультативных услуг; 

инжиниринг; купля/продажа лицензий; инвестирование; 

финансирование; банковские услуги; страхование; соглашения об 

эксплуатации или концессии; совместные предприятия и другие 

формы промышленного или предпринимательского сотрудничества; 

перевозка товаров и пассажиров воздушным, морским, 

железнодорожным или автомобильным транспортом». 

И хотя сам Типовой закон об электронной торговле не содержит 

определения электронной торговли, из его содержания можно сделать 

вывод, что под электронной торговлей понимается заключение 

торговых сделок с помощью электронного обмена данными и других 
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средств передачи данных, которые предусматривают использование 

альтернативных бумажным формам методов передачи и хранения 

информации. 

Основной целью принятия закона «Об электронной торговле» 

должны стать систематизация действующего законодательства 

Украины в сфере электронной коммерции и обеспечение правового 

регулирования порядка дистанционного заключения и исполнения 

сделок с применением электронных информационно-

коммуникационных средств и технологий. А также установление 

четких правовых требований и механизмов дистанционного 

заключения и исполнения сделок с применением электронных 

информационно-коммуникационных средств и технологий, что 

позволит гарантировать законность, прозрачность и достоверность 

таких операций и, в свою очередь, ускорит интеграционные процессы 

в мировое информационное пространство. 

Однако, с сожалением следует констатировать тот факт, что в 

настоящее время ни один из представленных проектов законов не 

принят к рассмотрению в Верховну Раду Украины. 

Подводя итог выше сказанному, представляется возможным 

сделать следующие выводы. 

1. Безусловно, что прежде чем принять такое важное в жизни 

страны и ее граждан решение, Президент Украины и Правительство 

должно выяснить мнение народа по данному вопросу, 

проанализировать все «за» и «против» как с политической, так и с 

экономической точек зрения, определить перспективы развития 

государства с учетом его национальных и геополитических 

особенностей. 

2. Процесс адаптации национального законодательства Украины 

к законодательству Европейского Союза, проводимый в настоящее 

время, к сожалению, не затронул в полном объеме таких существенных 

сторон государственной жизни как таможенное законодательство и 

законодательство в области дистанционной торговли и/или почтовой 

торговли и торговли через интернет-магазины, приобретающей в 

современных условиях всё более значительное место во внутреннем 

товарообороте. 

3. В целях развития национального законодательства Украины 

представляется целесообразным более серьезно отнестись к адаптации 

таможенного законодательства и законодательства в области 

дистанционной торговли и провести данную работу в ближайшее 

время. 
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4. Требуется ускорить работу по принятию специальных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок 

осуществления дистанционной торговли и/или почтовой торговли и 

торговли через интернет-магазины, приобретающей в современных 

условиях всё более значительное место во внутреннем товарообороте. 

В частности, представляется необходимым принять закон «О 

внутренней торговле», закон «Об электронной торговле». 

Думается, что внесение указанных изменений в действующее 

законодательство позволит обеспечить интеграционные процессы 

участия Украины в международном торгово-информационном 

пространстве. 
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ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО  
В НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ УКРАЇНИ ТА США 

 

Сучасний розвиток правової сфери відбувається під впливом 

таких чинників як глобалізація, інтеграційні процеси, уніфікація 

законодавства. Джерелом українського права є не тільки національні 

джерела права, але і широке коло актів міжнародного та європейського 

права, без глибокого знання яких неможлива ефективна робота 

юриста. Можна виділити декілька переваг юридичної освіти з 

порівняльним компонентом. По-перше, це робить підготовку 

майбутнього спеціаліста більш фундаментальною, а не тільки 

прикладною. По-друге, формує гнучкість правового мислення, 

усвідомлення того, що проблема може бути вирішена по-різному в 

іншому правовому полі. Таким чином розширюється кругозір, 

збагачуються юридичні знання. По-третє, це забезпечує підготовку 

спеціалістів для сучасної транснаціональної юридичної практики. 

Поглиблення міжнародних та порівняльних аспектів навчальних 

програм спрямоване на інтеграцію вищої юридичної освіти в 

європейський та світовий освітній простір. Україна, поряд з іншими 

47 європейськими країнами, підписала Болонську декларацію, яка 

наголошує на необхідності європейської співпраці у забезпеченні 

якості вищої освіти, підвищенні якості підготовки фахівців, 

мобільності, сумісності систем кваліфікацій, посиленні 

конкурентоспроможності європейської системи освіти. Підписання 

Україною Болонської декларації та приєднання до Лісабонської 

конвенції «Про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському 
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регіоні» стало однією з причин активізації порівняльно-правових 

досліджень. 

Правова система кожної країни є унікальною, а тому диплом про 

вищу юридичну освіту на практиці складно конвертувати. Ізольоване 

знання права тільки своєї держави має декілька негативних наслідків. 

По-перше, обмежується можливість працевлаштування в іноземних чи 

транснаціональних корпораціях. Окрім того, в сучасних умовах цього 

вже недостатньо для повноцінної роботи навіть на батьківщині. По-

друге, вивчення лише національної правової системи веде до 

обмеженої та провінційної замкнутості юридичної освіти. Треба долати 

сформований стереотип «свій–чужий» та закритий правовий світогляд 

з комплексом самодостатності та правового націоналізму. 

Сучасною тенденцією розвитку права є зростання кількості 

уніфікованих актів різного рівня, зокрема міжнародні конвенції, 

звичаї, єдині закони, що стають моделлю для національних законів. 

Відмінності правових систем призводять до того, що уніфіковані 

норми застосовуються на практиці різним чином, а тому тема 

уніфікованого акта не досягається. Вивчення порівняльного права 

може допомогти подолати цю проблему. 

Важливу роль у повноцінній підготовці майбутнього спеціаліста 

є вивчення порівняльного правознавства та порівняльного приватного 

права. Уже давно говорять про необхідність певної компаративізації 

юридичної освіти, тобто елементами підготовки сучасного юриста 

мають стати знання, окрім національного права також міжнародного, 

європейського права, порівняльного правознавства [1, с. 26]. 

Інтернаціоналізація як процес міжнародної орієнтації вузів має 

у своїй основі три основні елементи: 

(1) наявність міжнародного компонента у змісті навчальних 

планів і програм; 

(2) міжнародна мобільність студентів і професорів; 

(3) наявність програм технічного співробітництва і 

взаємодопомоги. Міжнародний компонент у змісті навчальних планів 

та програм може бути реалізований шляхом введення курсу 

«Порівняльне правознавство». 

Звертаючись до американського підходу до викладання 

порівняльних дисциплін та, зокрема, порівняльного приватного права, 

слід сказати, що тут є негативний та позитивний досвід. У переважній 

більшості правових шкіл немає навчального курсу «Порівняльне 

право» або «Порівняльне приватне право». У кращому випадку є 

невеликі семінари за вибором студентів (т.зв. елективні або 

факультативні дисципліни), присвячені порівнянню права США та 
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права окремих країн. Викладання порівняльного правознавства 

відбувається шляхом вивчення правових систем окремих країн, а не 

правових сімей. Наприклад, у школі права Дікінсона (Державний 

університет Пенсільванії) є семінар «Право Росії», у школі права 

Університету Техасу є семінар «Арбітраж та регіональне єднання в 

Латинській Америці», у школі права Гарвардського університету є 

семінар «Право Японії», у школі права Стенфордського університету є 

семінар «Мусульманське право». 

Навіть якщо у розкладі занять можна знайти дисципліну 

«Порівняльне правознавство», її тематичний план та зміст набагато 

вужчий, ніж назва. У якості прикладу можна навести одну з провідних 

шкіл права в США, що діє у складі Університету Техаса. У короткому 

описі змісту дисципліни на офіційному сайті школи права сказано, що 

в цьому курсі вивчається право Англії, Німеччини та Франції [2]. Поза 

увагою взагалі залишається скандинавське, латиноамериканське, 

мусульманське, індійське право. Курс «Порівняльне правознавство», 

що пропонується на останньому (третьому) році, належить до 

дисциплін за вибором студента. Переважна більшість випускників 

отримує диплом про вищу юридичну освіту без вивчення права інших 

правових систем, крім американської. 

У школі права Стенфордського університету є дисципліна 

«Порівняльне правознавство та суспільство» [3], в межах якої 

викладається, як політичні та соціальні зміни впливали на формування 

англо-американського, романо-германського права та мусульманського 

права. Курс розраховано максимально на 22 студенти, тобто лише 

незначна частина студентів має можливість ознайомитися з правом, 

відмінним від американського. Навіть для цих студентів залишається 

поза увагою вся інша палітра правових систем сучасності. При такому 

підході у майбутнього юриста не формується уява про комплексну 

правову картину світу, а лише фрагментарні знання про її окремі 

складові компоненти. 

Переважна більшість студентів та практикуючих юристів взагалі 

не обізнана зі світовими тенденціями у праві. Критиці піддається 

посилання у судових рішеннях при обґрунтуванні позиції у справі на 

право інших держав чи наддержавних утворень. Наприклад, у період 

2002–2005 роки Верховний Суд США тричі в своїх рішеннях послався 

на те чи інше джерело Європейського права: Аткінс проти Вірджінії 

(Atkins v. Virginia), Ропер проти Сімонс (Roper v. Simmons), Лоренс 

проти Техасу (Lawrence v. Texas). Зокрема в останньому рішенні, яке 

визнало неконституційним закон штату Техас про криміналізацію 

гомосексуалізму, для аргументації позиції Суду робилось посилання на 
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Англійський закон 1967 р. та рішення Європейського Суду з прав 

людини 1981 р. Використання іноземного права для мети тлумачення 

американської Конституції викликало таку негативну реакцію 

суспільства, що навіть пропонувалось використати це як підставу для 

застосування процедури імпічменту проти суддів Верховного суду. 

Згідно зі ст. ІІІ Конституції США судді Верховного суду та нижчих 

федеральних судів зберігають свої посади безстроково, поки їх 

поведінка є бездоганною. Представники консервативного руху в 

Конгресі обговорюють можливість застосування імпічменту до суддів, 

що звертаються до іноземних правових джерел на тій підставі, що їх 

поведінка не є «бездоганною» [4, с. 85–86]. Така позиція, направлена 

на ізоляцію американського права від світового права, дивує, оскільки 

сучасний етап розвитку світового права характеризується 

конвергенцією правових сімей та тенденцією до зближення правового 

регулювання. 

Крім того, до негативної сторони американської юридичної 

освіти можна віднести відсутність методологічних знань принципів і 

методів права, які є базовими для глибинного розуміння сутності 

правового регулювання. Основною метою університетського навчання 

є отримання практичних знань та навичок. Специфіка американського 

права та американської юридичної освіти характеризується відсутністю 

єдиної системи знань, замість цього мають місце розпорошені правила 

поведінки, що мають вузьке застосування. Для цього є декілька 

причин. По-перше, право США не є кодифікованим, тобто не 

створюється єдиним законодавчим органом, а тому розвивається 

хаотично та безсистемно. По-друге, навчання відбувається на основі 

так званого case method, тобто вивчаються конкретні судові справи з 

високим ступенем деталізації обставин, що передували та 

супроводжували конфлікт між сторонами. У процесі навчання не 

проводиться узагальнень, що робили б можливим застосування того чи 

іншого правила до інших схожих суспільних відносин. У навчальних 

планах, на жаль, немає дисципліни «Теорія права», що викладається у 

всіх юридичних закладах України і дає уяву про право як єдину 

систему з поділом на галузі, підгалузі і т.д. [5]. Теорія у порівнянні з 

європейськими та українською системами юридичної освіти посідає 

незначне місце в американській юридичній освіті. Навчальна програма 

передбачає набуття практичного досвіду, вивчення підходів до 

вирішення професійних проблем. Основне завдання української вищої 

освіти – випуск юриста з глибокою теоретичною підготовкою, а не 

тільки практичними навичками. В американській юридичній освіті 

акцент робиться на підготовці правників до «реального» світу, залу 
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судових засідань. Це і пояснює той факт, що саме навики спілкування, 

ведення переговорів, а також проведення практичного правового 

дослідження та письма відіграють важливу роль у підготовці 

американського студента-правника. 

Система юридичної освіти США має багато недоліків, але 

безспірним позитивним моментом, який слід запозичити, є той, що 

студенти з першого року вивчають приватноправові дисципліни за 

допомогою порівняльного методу. Загальновизнаного поділу права на 

приватне та публічне, характерне для країн романо-германської 

правової сім’ї, в США немає, однак суди часто використовують ці 

терміни у своїх рішеннях. Сполучені Штати є країною загального 

права і зберігають основні риси англійського права: спосіб мислення, 

теорія джерел права, основні концепції. Однак американське право 

займає особливе місце в системі загального права, оскільки воно 

тривалий час розвивалось самостійно та набуло нових рис, що 

зближають його з романо-германською системою. Америка сприймала 

англійське право тільки в період панування Англії над Америкою, 

тобто до 1776 р. Зміни, що трапились в англійському праві пізніше, 

необов’язково відображались на праві США. З моменту закріплення 

американського суверенітету розвиток англійського та американського 

права йшло незалежно [6, с. 143]. 

Негласний поділ сучасного американського права на приватне та 

публічне пов’язано зі специфікою державного устрою США. Правове 

регулювання суспільних відносин відбувається на двох рівнях: на 

федеральному та на рівні окремих штатів. Розподіл компетенції 

відбувається на підставі конституційних положень. Згідно з 

Поправкою 10 до Конституції США повноваження, не надані цією 

Конституцією Сполученим Штатам і користування якими не 

заборонені нею ж окремим штатам, залишаються відповідно за 

штатами або за народом. Іншими словами, американська Конституція 

наділяє федеральну владу законодавчою компетенцією тільки в чітко 

обумовлених межах. Переважно це питання публічного права: 

валютно-фінансова сфера, оборона, громадянство, банкрутство, 

регулювання торгівлі між штатами. З іншого боку, в області 

приватного права компетенція штатів практично не обмежена. Це 

означає, що кожен з 50 штатів приймає свої закони у сфері сімейного, 

спадкового, договірного, деліктного, земельного права, страхового 

права, регулювання цінних паперів. Судова практика кожного штату 

також формує власні судові прецеденти. Таким чином, розвиток 

приватного права окремих штатів може відбуватись у діаметрально-

протилежних напрямках, і ніхто не може примусити штати уніфікувати 
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свої підходи. США є величезним політико-правовим полігоном, на 

якому кожен штат має власне законодавство з приватного права, 

власну судову практику. Предметом порівняння є право не окремих 

держав чи правових сімей, а окремих штатів. Кожен штат має одну чи 

декілька правових шкіл, до яких вступають як резиденти штату, так і 

особи, що проживають у різних регіонах країни, тому викладання 

дисциплін відбувається не тільки на основі права того чи іншого 

штату, а у формі викладання загальної інформації та порівняння права 

окремих штатів. Застосування порівняльного методу попереджає 

юридичну обмеженість, відірваність кожного штату. Випускник школи 

права одного штату може переїхати до іншого штату й успішно 

скласти іспит на право заняття адвокатською діяльністю (bar exam). 

Таким чином, в американській юридичній освіті порівняльно-

правовий метод неминуче відіграє важливу роль у навчальному 

процесі. Без цього методу неможливо було б осягнути право США як 

держави з федеративним устроєм. В цілому, з точки зору загальних 

понять, методів, принципів штати мають велику схожість, але в 

деталях та конкретних ситуаціях дуже відрізняються. 

Викладання порівняльного приватного права в навчальних 

закладах України відбувається у двох формах: матеріал вивчається за 

основними правовими сім’ями (англо-американська, романо-

германська, скандинавська і т.д.) або за інститутами (фізична особа, 

юридична особа, договори, сімейне право, спадкове право, 

конституційне право, кримінальне право і т.д.) В українському 

навчальному процесі порівняльний метод поширюється на більш 

широке коло об’єктів дослідження, а ступінь узагальнення інформації 

вищий. Майже на всіх юридичних спеціальностях викладається 

порівняльне правознавство; на деяких юридичних факультетах 

створено окремі кафедри порівняльного правознавства, наприклад, 

кафедра порівняльного і європейського права Київського інституту 

міжнародних відносин, кафедра права Європейського Союзу та 

порівняльного правознавства Національного університету «Одеська 

юридична академія». 

На відміну від України, зміст навчальних програм 

американської правової школи не регламентується нормативно-

правовими актами держави. Проте є стандарти, встановлені 

Американською асоціацією юристів та Американською асоціацією 

правових шкіл [7, с. 59]. Американський професор має широку свободу 

у формуванні навчальної програми свого курсу, вибору підручника, 

визначення формату іспиту. Деякі викладачі практикують надання 

можливості підготувати відповіді на екзаменаційні питання вдома чи в 
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бібліотеці, обмежуючи час на відповідь наперед визначеною кількістю 

годин. Єдине уніфіковане правило для всіх правових шкіл, для всіх 

дисциплін – це письмова форма іспиту: усні екзамени взагалі не 

практикуються. Кожен студент перед іспитом отримує від деканату 

код, під яким пише відповідь на тестові питання та відкриті питання. 

Викладач не знає, чию роботу він перевіряє, і досягається повна 

анонімність. 

Таким чином, порівнюючи викладання порівняльного 

правознавства в Україні і в США, можна зробити такі висновки: 

1. Порівняльний метод у Сполучених Штатах застосовується 

при викладанні приватноправових дисциплін набагато частіше, ніж в 

Україні. Через унікальність і неповторність приватного права кожного 

штату без цього методу взагалі неможливе опанування американської 

правової науки. Без постійного порівняння випускник школи права був 

би обмежений пошуком працевлаштування тільки кордонами штату, де 

розташована школа права. 

2. Предмет або об’єкт порівняння в США набагато вужчий, ніж 

в Україні. У той час як у США порівнюється право окремих штатів у 

межах однієї держави, на українських юридичних факультетах 

порівнюються групи правових систем, що об’єднані у правові сім’ї. 

Таким чином, студенти знайомляться не з окремими країнами, а з 

цілими регіонами і здобувають більш широкі знання. 

3. Американські професори права мають набагато більшу 

свободу і самоврядування у порівнянні з українськими колегами при 

визначенні змісту навчальної дисципліни порівняльного правознавства, 

при обранні методики її викладання та при визначені формату іспиту. 
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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ  
У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ  

ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

 

Право на охорону і захист майна та майнових прав як фізичних, 

так і юридичних осіб є найдискусійнішим науково-практичним 

питанням у цивільному праві не дивлячись на те, що воно має не одну 

тисячолітню історію. 

Здавалося б, що ці питання є настільки наближеними до життя 

людини, що людина повинна знати геть всі особливості, які пов’язані 

із охороною і захистом свого майна та своїх майнових прав. Разом з тим 

це зовсім не так, оскільки зміна суспільних формацій неодмінно була 

пов’язана із зміною і утворенням якісно нових суспільних відносин, 

які впливали не лише на суспільну думку в питаннях охорони і захисту 

майнових прав особи, але і формували в зв’язку з цим всю правову 

політику держави в цьому питанні. Усі ці перетворення, безумовно, 

мали комплексний характер, оскільки, з одного боку, майно як 

економічна категорія мало і має тенденцію до постійного його 

збільшення, що, в свою чергу, розширяло і розширяє можливості щодо 

незаконного посягання на неї як фізичних, так і юридичних осіб у різні 

заздалегідь непередбачувані способи, а з іншого – спонукало державу, 

фізичних та юридичних осіб до більш виважених, осучаснених у 



 58 

кожній суспільній формації законодавчих та технічних підходів до 

охорони, а разом з цим – і захисту майнових прав. 

Безумовно, для суспільства стає зрозумілим, що охорона майна 

як економічної категорії є лише стримуючо-профілактичним заходом, і 

в разі непідкріплення цієї категорії правом як матеріального, так і 

процесуального спрямування намагання досягти загального правового 

результату буде неможливо, оскільки посягання на майно є одночасно 

посяганням і на майнові права особи, а тому ці поняття є нерозривним 

правовим комплексом. Дослідження ж саме права на охорону та захист 

майна і майнових прав як фізичних, так і юридичних осіб проводиться 

лише з метою кращого розуміння цих цивільно-правових відносин як з 

точки зору їх поняття, так і змісту та форми, взаємодії суб’єктів та 

передумов, які мають місце в таких випадках. У той же час це не 

означає, що науковці обходили ці занадто складні питання. Така думка 

була б несправедливою, оскільки ті чи інші особливості, пов’язані з 

питаннями охорони та захисту майнових прав як фізичних, так і 

юридичних осіб, у різні періоди розвитку нашої держави все ж були 

предметом таких досліджень у різних галузях права. 

Складність питання щодо поняття «охорона майна і майнових 

прав» полягає в тому, що воно відсутнє в цивільному праві, не 

дивлячись на те, що це поняття має перш за все як психологічну, так і 

юридичну основу. При цьому питання охорони майнових прав 

науковці, як правило, досліджують у напрямку галузі, що регулює 

адміністративно-правову відповідальність, і мало хто говорить про 

цивільно-правову охорону майна і майнових прав особи, оскільки 

Цивільний кодекс України не містить окремої глави, яка була б 

присвячена цьому питанню, на відміну від захисту майнових прав, які 

у безумовному порядку пов’язуються із нормами Цивільного кодексу 

України, який і визначає статус такого майна, способи його захисту, 

його особливості, зміст, форму тощо. 

Для того, щоб зрозуміти суть вищезазначеного, розглянемо 

декілька правових позицій. 

Кожне як рухоме, так і нерухоме майно, яке знаходиться у 

фізичної чи юридичної особи, сприймається сторонньою особою як 

власність такої особи. У зв’язку з цим, виходячи із свого життєвого 

досвіду ми розуміємо, що такий власник має право користуватися та 

розпоряджатися своїм майном на свій розсуд, а також охороняти та 

захищати таке майно. Отже, спостерігаючи за майном особи, ми 

допускаємо, що таке майно є її власністю і така власність набута на 

законних підставах. Такий наш природний висновок ґрунтується і на 

законі. Так, ч. 1 ст. 328 ЦК України зазначає: «Право власності 
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набувається на підставах, що не заборонені законом» [1]. Разом з тим 

така думка не завжди відтворює реальний стан речей, оскільки 

висновок щодо приналежності права власності, який ми робимо на 

основі лише видимого факту, не завжди дає можливість правильно 

оцінити юридичний статус такого майна. 

Не дивлячись на це така реальність сприймається особою як 

достовірна, відповідно до цього охорона такого майна сприймається 

нами як правомірна реальність, а відповідно до цього ми говоримо про 

законність тих дій, які особа може вчиняти охороняючи свою 

власність. Разом з тим наша усвідомлена реальність може не бути 

відповідною до юридичної дійсності, оскільки особа може володіти 

майном за рахунок його викрадення чи незаконного заволодіння ним 

під час знахідки чи отримання майна від недобросовісного набувача, 

але, видаючи в такому разі майно як за своє, присвоює таким чином 

собі не лише чуже майно, але і чужі майнові права, придаючи таким 

неправомірним діям видимості правомірності. У такому випадку ці дії, 

з точки зору юридичної реальності, ми сприймаємо як незаконні, 

оскільки, здійснюючи такі охоронні дії, які, на перший погляд, є 

законними, насправді такими не являються, оскільки в дійсності вони 

відіграють роль схованки для майна. 

Таким чином, сам факт знаходження в особи майна не завжди 

пов’язується із правом власності на таке майно. Право ж власності 

вважається набутим фізичною особою правомірно на основі 

правочинів чи дій, які не заборонені законом. Юридична ж особа 

публічного права набуває права власності на майно, передане їх у 

власність, та на майно, набуте нею у власність на підставах, не 

заборонених законом (ст. 329 ЦК України). Таким чином, виходячи з 

цього, ми і можемо говорити про правомірність набуття права 

власності на майно, а разом з цим правомірність позицій в питаннях 

охорони такого майна та майнових прав як фізичних, так і юридичних 

осіб. 

Разом з тим охорона майна і майнових прав особи не 

пов’язується нами лише з охоронно-технічними діями особи, 

правоохоронною діяльністю держави, хоча такі дії і сприяють охороні 

майнових прав особи, які ґрунтуються на правовій основі. Цивільно-

правова охорона майна і майнових прав особи завжди має місце у всіх 

цивільно-правових договорах. Створення «дорожньої карти» у 

правовідносинах між сторонами пов’язується із функцією стримання 

від порушень умов договору з попередженням про можливі наслідки у 

разі порушення охоронного змісту договору. 
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Що ж являє собою охорона майна та майнових прав фізичних та 

юридичних осіб з юридично-правової точки зору? Перш за все це 

обособлена система цивільних правовідносин, яка урегульована 

нормами права. Елементами такої системи є як суб’єкти таких 

правовідносин, так і об’єкти, які знаходяться під охороною одного із 

цих суб’єктів. У зв’язку з цим, ми можемо поділяти такі суб’єкти на: 

а) суб’єкти, які здійснюють охорону свого майна і своїх майнових 

прав; б) суб’єкти, які посягають на майно і майнові права інших осіб. 

Отже, цивільні правовідносини в питаннях охорони майна і 

майнових прав можна поділити на зовнішні і внутрішні 

правовідносини. До зовнішніх правовідносин належать: а) самоохорона 

майнових прав, змістом якої є все те, що не заборонено законом; 

б) правоохоронна діяльність держави, змістом якої є діяльність 

правоохоронних органів, яка ґрунтується виключно на формах права. 

До внутрішніх правовідносин належать відносини між 

сторонами, урегульованими договорами, і різного роду правочинами. 

Змістом таких договорів і правочинів, з точки зору цивільних 

правовідносин, є діяльність конкретних сторін урегульована 

законодавством з одного боку, а з іншого ‒ діяльність, яка не 

урегульована законодавством, але формує собою локальні норми, які 

діють лише в межах конкретної домовленості. 

Складність розуміння суті цивільних, охоронних правовідносин 

полягає в тому, що їх суб’єкти, як правило, утаємничують кожен свої 

дії чи обмежують доступ до інформації, яка має охоронний характер. 

Виходячи з цього, моментом виникнення цивільно-охоронних 

правовідносин є:  

а) день і час укладення договору чи правочину. При цьому такі 

цивільно-охоронні правовідносини мають пасивний характер. 

Активної форми вони набирають у разі порушення однією із сторін 

умов договору чи правочину і можуть виражатись у формі переговорів 

сторін, якщо це стосується фізичних і юридичних осіб, самозахисту, 

заявлення усних чи письмових претензій для усунення порушень, 

перепон, якщо це стосується юридичних осіб;  

б) у разі порушення відносин охорони, які виникли для охорони 

майна фізичних осіб чи майнових прав юридичних осіб. 

Правовідносини набувають активної форми в момент посягання на 

майно і можуть набувати різних форм:  

а) затримання особи;  

б) усунення посягання на майно. 

У цьому зв’язку О. А. Мотін зазначає, що об’єктом злочину є 

суспільні відносини, оскільки поза суспільними відносинами інтерес як 
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об’єкт охорони існувати не може [2, с. 14]. Таким чином, під 

суспільними відносинами розуміються як прості, так і ускладнені 

відносини між людьми, які виникають у ході їх суспільного життя. 

Отже, при наявності різнополярних інтересів у суб’єктів, які 

пов’язані з охороною свого майна, а відповідно і своїх майнових прав, 

посяганням на такі майнові права можуть мати місце ціла низка підстав 

для здійснення таких охоронних дій чи охоронних заходів, адекватних 

у кожному випадку мірам посягання. При цьому якщо говорити про всі 

цивільні правовідносини в питаннях охорони майна та майнових прав 

як фізичних та юридичних осіб в їх сукупності з точки зору цивільного 

права, то ми можемо сказати, що вони охороняються законом, оскільки 

за межами таких правовідносин охорона майнових прав має місце, але 

в сегменті інших галузей права. Так, відповідно до ч. 4 ст. 41 

Конституції України право приватної власності є непорушним. Така 

формула дає нам можливість говорити про те, що охорона майна і 

майнових прав особи має не лише індивідуальну чи колективну, але і 

загальнодержавну основу [3, с. 17]. 

Безумовно, кожен із таких основних напрямків охорони 

майнових прав у подальшому повинен пролонговуватись в 

однорідність предмета захисту, а разом з тим і тих суспільних 

відносин, які виникають в зв’язку з цим предметом. Сьогодні такого 

підходу цивільне законодавство не передбачає, оскільки Цивільний 

кодекс України регулює лише питання захисту прав власності, і лише 

на логічному рівні ми можемо говорити про те, що захист майнових 

прав можливий тоді, коли порушено право власності, яке завжди 

знаходиться під охороною закону, фізичної особи чи групи таких осіб, 

юридичної особи, держави тощо. 

У той же час питання захисту майнових прав як правовідносин, 

змістом яких є захист і відновлення порушених, невизнаних чи 

оспорюваних прав та інтересів особи, являючи собою складність як на 

теоретичному, а особливо на практичному рівнях, має своє закріплення 

лише в дев’яти статтях (ст. 386–394 ЦК України), що говорить про 

загальні підходи до питань захисту прав власності. Відсутність 

деталізації, а відповідно розширення і поглиблення норм права як 

питань охорони, так і питань захисту майнових прав приводить до 

занадто частих їх порушень. Тому Цивільний кодекс України потребує 

доповнення новою книгою охоронно-правової та охоронно-захисної 

спрямованості, що покращить у безумовному порядку питання 

охорони і захисту майнових прав як фізичних, так і юридичних осіб. 
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Нарушения прав интеллектуальной собственности в Германии, 

как правило, преследуются в соответствии с гражданским 

законодательством. Умышленные нарушения, когда нарушитель 

осознает, что его поведение является противоправным, могут также 

преследоваться в соответствии с уголовным законодательством. 

Однако на практике уголовные санкции применяются только в случаях 

пиратства в сфере интеллектуальной собственности. Одним из 

основных препятствий для мер уголовно-правового характера является 

отсутствие специализации уголовных судов в сфере интеллектуальной 

собственности. Административное законодательство не 

предусматривает каких-либо мер преследования нарушений прав 

интеллектуальной собственности, за исключением мер задержания на 

границе, принимаемых таможенными органами на основе 

европейского и национального законодательства. 

Немецкая система гражданских судов состоит из четырех 

судебных уровней. В Германии существует более чем 600 участковых 

судов («Amtsgerichte» – «AG»), где дела рассматриваются и решаются 

одним судьей. Как правило, эти суды компетентны по гражданским 
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делам, в которых сумма иска не превышает 5 000 евро. Для сумм, 

превышающих это значение, компетентными являются окружные суды 

(«Landgerichte» – «LG»), в которых обычно судебные коллегии 

(«Kammern») в составе из трех судей проводят слушания и принимают 

решения. По всем искам в сфере интеллектуальной собственности, за 

исключением авторского права, законодательство предусматривает 

рассмотрение всех случаев нарушения в окружных судах независимо 

от сумм исков. Решения участковых судов могут быть обжалованы в 

окружных судах. Решения первой инстанции окружных судов могут 

быть обжалованы в высших земельных судах («Oberlandesgerichte» – 

«OLG»). Здесь так же, как правило, судебные коллегии из трех судей 

(«Senate») проводят слушания и принимают решения по апелляциям. 

Решения по апелляциям окружных судов, а также решения по 

апелляциям высших земельных судов могут быть обжалованы в 

судебных коллегиях («Senate») Верховного Федерального Суда ФРГ 

(«Bundesgerichtshof» – «BGH»). 

Среди 116 окружных судов в Германии лишь ограниченное 

число компетентно в вопросах интеллектуальной собственности. 

Например, патентные споры рассматриваются только в 12 окружных 

судах. Кроме того, внутренняя организация суда обеспечивает 

распределение всех патентных дел к определенным судебным 

коллегиям, распределение всех дел по товарным знакам к 

определенным судебным коллегиям и т.д. Аналогичные правила 

применяются также и в вышестоящих судах. В результате суды имеют 

специализированные судебные коллегии для различных объектов 

права интеллектуальной собственности. 

Например, Первый Сенат («I. Zivilsenat») Верховного 

Федерального Суда ФРГ рассматривает все дела по товарным знакам и 

промышленным образцам, в то время как Десятый Сенат 

(«X. Zivilsenat») является компетентным по делам о патентах и 

полезных моделях. Стороны, участвующие в процессах в окружном 

или вышестоящем суде, должны обязательно быть представлены 

адвокатами («Rechtsanwälte»). В то время как дополнительное 

представление интересов сторон патентными поверенными 

(«Patentanwälte») не является обязательным, они часто принимают 

участие в патентных спорах. Патентные поверенные должны иметь 

диплом инженера или другой технической науки и иметь специальную 

подготовку в сфере права интеллектуальной собственности. 

Гражданские суды не являются компетентными для решения 

вопроса о действительности патентов. Действительность патента 

рассматривается либо по процедуре возражения Европейским 
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патентным ведомством («Europäsches Patentamt») или немецким 

ведомством по патентам и товарным знакам («Deutsches Patent und 

Markenamt»), либо по иску о признании патента недействительным 

Федеральным Патентным Судом Германии («Bundespatentgericht») с 

его технически-квалифицированными судьями. Для других видов 

объектов интеллектуальной собственности гражданский суд может 

вынести решение об их действительности в зависимости от типа 

объекта, основания для признания недействительности и определенной 

процессуальной ситуации. 

Большинство случаев нарушения патентных прав в Германии 

рассматриваются окружным судом Дюссельдорфа («Landgericht 

Düsseldorf»), где три судебные коллегии почти исключительно 

рассматривают патентные споры. Многие кандидаты в патентные 

поверенные («Patentanwaltskandidaten») стажируются в том суде, в 

ходе чего они принимают участие в слушаниях и конфиденциально 

консультируют судей, поэтому технические вопросы часто могут быть 

рассмотрены должным образом без необходимости привлечения 

внешнего эксперта. В законодательстве об интеллектуальной 

собственности окружные суды часто упоминаются как «земельные 

суды», а высшие земельные суды ‒ как «апелляционные суды», 

поэтому суды первой и второй инстанций могут быть легко 

идентифицированы. 

Немецкое гражданское судопроизводство начинается с подачи 

жалобы истцом. После этого суд решает, будет ли проводиться 

предварительное слушание, особенно для обсуждения процедурных 

вопросов. После этого предварительного слушания или в его 

отсутствие стороны обмениваются доводами по существу дела. Это 

слушание обычно происходит в промежутке времени от 4 до 

15 месяцев после подачи жалобы и во многом зависит от сложности 

дела и загруженности данной судебной коллегии. Слушание по 

существу завершает первый этап судебного разбирательства, в течение 

которого стороны могут представлять факты. После этого слушания 

суд может сразу принять решение. Суды предпочитают назначать дату 

провозглашения решения, которое, как правило, происходит через 

две–шесть недель после слушания. В ходе этой второй фазы стороны 

обычно не могут более представлять факты, но имеют возможность 

приводить доводы по вопросам права, такие как объем охраны права 

интеллектуальной собственности. 

Немецкие правила гражданского судопроизводства, как 

правило, требуют, чтобы стороны представляли свои факты и 

доказательства как можно раньше. Кроме того, каждая сторона обязана 
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подробно ответить на все факты, представленные другой стороной. 

Несоблюдение этого обязательства приводит к тому, что факты, 

заявленные другой стороной, считаются признанными. Доказательства 

принимаются, только если соответствующий факт остается спорным. 

Если суд должен принять доказательства, это может быть сделано в 

ходе слушаний по существу, если средства доказательства доступны, 

например, если присутствует свидетель. Там, где это невозможно, за 

второй фазой следует третья фаза формального получения 

доказательств. В зависимости от обстоятельств дела эта фаза может 

значительно продлить продолжительность разбирательства. Если, к 

примеру, судебный эксперт должен быть назначен для разрешения 

сложных технических вопросов, то установление фактов таким 

экспертом, его комментарии и свидетельства могут занять 12 месяцев 

или дольше. 

Продолжительность апелляционного судопроизводства в 

значительной степени варьируются среди высших земельных судов и, 

как правило, занимает от 6 до 24 месяцев, т.к. загруженность 

различных судебных коллегий в целом различна. Апелляции в 

Верховный Федеральный Суд ФРГ обычно занимают от 18 до 

24 месяцев. Немецкие правила гражданского судопроизводства 

предусматриваютпять стандартных средств доказательства: свидетели, 

документы, обследование объектов, назначенные судом эксперты и 

показания сторон. Последнее допустимо лишь при определенных 

обстоятельствах. В сфере интеллектуальной собственности стороны 

обычно детально обосновывают их дела, например, используя копии 

документов, выдержки из баз данных, фотографии объектов, 

заключения собственных экспертов и т.д. Это часто приводит к 

ситуации, в которой противная сторона не можетправильно и детально 

оспорить представленный факт. Как следствие вышеупомянутого 

правила, согласно которому неоспоренные факты считаются 

признанными, обоснованные факты становятся неоспоренными, 

поэтому принятия доказательств не требуется. На самом деле 

подавляющее большинство споров в сфере интеллектуальной 

собственности решаются с формальным получениемдоказательств, т.е. 

без вышеупомянутого третьего этапа. 

Однако существуют случаи, когда правообладатель не имеет 

доступа к фактам, необходимым для обоснования своей позиции. В 

этих случаях может быть получен судебный ордер, позволяющий 

правообладателю осмотр соответствующих объектов или документов. 

Такой судебный ордер может быть запрошен и выдан до начала 

возбуждения дела о нарушении, но только в отношении 
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предполагаемого нарушителя. Если средства доказательства находятся 

во владении третьего лица, судебный ордер в отношении этого лица 

может быть получен только после возбуждения дела о нарушении. Все 

эти судебные меры требуют установления определенной вероятности 

нарушения и должны соответствовать принципу пропорциональности. 

На сегодняшний день наиболее важным средством правовой 

защиты в случаях нарушений прав интеллектуальной собственности 

является предварительное судебное предписание. Невыполнение 

судебного предписания приводит к штрафам в размере до 250 000 евро 

или к аресту на срок до шести месяцев за каждый случай 

невыполнения. Суды обычно налагают суровые штрафы, чтобы 

прекратить нарушения. Правообладатель нарушенного права 

интеллектуальной собственности имеет право на получение 

информации о третьих лицах, участвующих в нарушениях, и о 

масштабах таких нарушений для того, чтобы быть в состоянии 

определить ущерб. Не имея такой информации, правообладатель не 

может определить причиненный ему ущерб. Как следствие, 

правообладатель может всего лишь требовать установления 

ответственности нарушителя. Определение ущерба может быть 

выполнено после того, как приговоренный нарушитель предоставит 

необходимую информацию. Если же определенная таким образом 

сумма является спорной, будет необходимо дальнейшее 

разбирательство по размере возмещения. 

В сравнении с судами других юрисдикций немецкие суды 

обычно присуждают более низкие ущербы в случаях нарушений прав 

интеллектуальной собственности. Хотя немецкие суды применяют по 

существу те же принципы (расчет на основе упущенной выгоды или 

прибыли нарушителя или лицензионного отчисления), они чаще всего 

приводят к более низким результатам. Нарушитель может быть 

приговорен к отзыву и изъятию с рынка контрафактной продукции и 

ее уничтожению. Публикация судебных решений может также быть 

затребована, но эта мера вряд ли играет практическую роль, так как 

выигравшая сторона может размещать информацию о судебном 

процессе на своем сайте. Все эти дополнительные меры должны 

соответствовать принципу пропорциональности. Возмещение расходов 

присуждается судебным решением выигравшей стороне, в то время 

как размер расходов может быть зафиксирован в дополнительном 

разбирательстве. Для типичного дела о нарушении прав на товарный 

знак без апелляции расходы, которые должны быть возмещены 

нарушителем, находятся в диапазоне примерно около 10 000 евро. 
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Судебные предписания относительно эффективны, но 

присужденный ущерб, как правило, низкий и часто требует 

дополнительного разбирательства в отношении оплаты. Кроме того, 

немецкое право едва ли предоставляет истцу средства для проверки 

того, что приговоренный нарушитель предоставил полную и 

правильную информацию и действительно отозвал, изъял и уничтожил 

всю контрафактную продукцию. Предварительные судебные 

предписания в основном выдаются без проведения слушания в 

одностороннем судопроизводстве, которое часто длится всего 

несколько дней. Ответчик может возразить против выданного 

судебного предписания, после чего будет проведено слушание. Тем не 

менее, судебное предписание обычно остается в силе до слушания. 

Возможный ответчик, ожидающий иск о предварительном судебном 

предписании, может заранее подать в суд охранительное письмо 

(«Schutzschrift») от предварительного судебного предписания. Суды 

готовы получать такие письма и вносить их в судебные досье в случае, 

если иск о предварительном предписании действительно будет подан. 

Подобный процедурный прием позволяет ответчику представлять 

факты и доказательства даже в одностороннем судопроизводстве. 

Суды в основном признают срочность, если истец подает иск о 

предварительном предписании в течение одного месяца после 

получения информации о нарушении. Если же этот срок будет 

превышен, то срочность по-прежнему может быть признана в 

зависимости от суда и обстоятельств дела. Поскольку Верховный 

Федеральный Суд ФРГ не обладает юрисдикцией в отношении случаев 

предварительного предписания, практика различных судов по 

некоторым процедурным вопросам, например, таким как срочность, 

варьируется в значительной степени. Кроме того, должна быть 

некоторая вероятность того, что примененное право интеллектуальной 

собственности останется в силе после оспаривания его 

действительности. В соответствии с действующей практикой судов 

Дюссельдорфа предварительное судебное предписание в патентных 

спорах обычно требует того, чтобы патент остался в силе после 

процедуры возражения или оспаривания его действительности. 

Процесс о предварительном предписании, как правило, 

возбуждается до начала и независимо от основного судебного 

разбирательства. Предварительное предписание не снимается 

автоматически, если истец не инициировал основного процесса по 

истечении определенного периода времени. Однако ответчик может 

потребовать, чтобы истцу был установлен такой срок, по истечении 

которого предварительное предписание будет снято, если основной 
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процесс еще не начался. Таким образом, стороны не обязаны вести 

основной процесс и располагают временем для дружественного 

урегулирования спора. Примечательно, что в делах о нарушении прав 

на товарные знаки в более 50 % случаев разрешаются именно путем 

дружественного урегулирования. 
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ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ 

 

Серед численних труднощів, які виникли у процесі розвитку 

вітчизняного законодавства про відшкодування моральної шкоди, а 

також у практиці його застосування, особливу увагу дослідників 

привертають проблеми, пов’язані з виявленням об’єктивних чинників, 

що зумовлюють необхідність надання особі права на застосування 

зазначеного заходу цивільно-правової відповідальності, та 

встановленням критеріїв визначення дійсно справедливих розмірів 

відповідних компенсацій. Напевно, цілком природно пошук орієнтирів, 

які могли б допомогти знайти відповіді на ці питання, спонукає 

звернутися до рішень Європейського Суду з прав людини (далі – 

ЄСПЛ, або Суд), яким накопичено величезний досвід присудження 

компенсацій за моральну шкоду, спричинену порушеннями з боку 

держав-відповідачів Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. 

Першорядне значення, безперечно, має та обставина, що Суд 

виходить з природно-правового уявлення про право людини на 

відшкодування моральної шкоди. Це виявляється, головним чином, у 

посиланні на міркування справедливості як головний мотив 

присудження відповідної компенсації [1; 2], а крім того, у самій формі 

констатації факту заподіяння немайнових втрат та особливостей їх 

індивідуального вияву, оскільки висновок ЄСПЛ з означених питань 

зазвичай постає як практичне втілення принципу розумності, результат 

об’єктивної, усебічно зваженої оцінки обставин справи у їх сукупності. 

Додатковим підтвердженням вищезазначеної світоглядної 

позиції Суду можна вважати також і висловлене ним у одній із справ 

здивування щодо відмови українського суду стягнути відшкодування 

за моральну шкоду, завдану потерпілому порушенням його прав у 

сфері житлових правовідносин [3]. Вважаємо, що у такий спосіб Суд 

фактично:  
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а) легітимізує можливість використання відповідного засобу 

правового захисту, розцінюючи її саме як природне право, що потребує 

всебічного сприяння у його реалізації незалежно від особливостей 

законодавчої регламентації даного різновиду цивільних охоронних 

правовідносин у правовій системі конкретної країни;  

б) імпліцитно визнає відшкодування моральної шкоди свого 

роду універсальною гарантією додержання права особи на доступ до 

ефективного засобу юридичного захисту потенційно в усіх правових 

ситуаціях, що характеризуються достатньо істотним порушенням 

особистих немайнових прав та інтересів потерпілого (в тому числі й 

тісно пов’язаних з первісно порушеними суб’єктивними майновими 

правами). 

З цього погляду, можливість людини реалізувати своє природне 

право на одержання компенсації за страждання і переживання, 

спричинені посяганням на належні їй особисті немайнові блага, слід 

розцінювати як один з виявів верховенства права. Водночас, на нашу 

думку, усвідомлення взаємозв’язку відшкодування моральної шкоди з 

правом на доступ до ефективного засобу юридичного захисту, 

вочевидь, має спиратися на загальне переконання у спроможності 

юрисдикційного органу сформувати обґрунтоване уявлення щодо 

наявності та специфіки втілення моральної шкоди, що зазвичай 

виникає за подібних життєвих обставин. У цьому контексті вельми 

показовим є визнання ЄСПЛ існування спростовної презумпції 

завдання моральної шкоди у разі порушення окремих прав і свобод 

людини. Так, у рішенні від 15.10.2009 р. у справі «Юрій Миколайович 

Іванов проти України» Суд послався на своє рішення у справі Бурдова 

№ 2, у якому, зокрема, зазначив таке: «Існує обґрунтована і водночас 

спростовна презумпція, що надмірно тривале провадження даватиме 

підстави для відшкодування моральної шкоди … Суд вважає таку 

презумпцію особливо незаперечною у випадку надмірної затримки у 

виконанні державою винесеного проти неї судового рішення, 

враховуючи те, що недотримання державою свого зобов’язання з 

повернення боргу після того, як заявник, пройшовши через судовий 

процес, домігся успіху, неминуче викликатиме у нього почуття 

розпачу» [4]. 

Наведена позиція Суду у вирішенні ключової матеріально-

правової проблеми, пов’язаної із встановленням факту завдання 

моральної шкоди, безперечно, потребує екстраполяції також і на низку 

важливих процесуальних питань. Насамперед йдеться про визнання 

критично розглянутих національним судом (крізь призму обставин 

справи) достатньо аргументованих з огляду на суть порушеного права 
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і характер правопорушення показань сторін достатніми доказами для 

прийняття рішення щодо вимог з приводу відшкодування моральної 

шкоди. Такий підхід цілком узгоджувався б і з думкою ЄСПЛ, 

викладеною ним у рішенні від 28.05.1985 р. у справі «Абдулазіз, 

Кабалес і Балкандалі», де зазначається, що, «з огляду на її природу, 

стверджувана моральна шкода не завжди може бути предметом чіткого 

доведення. Проте розумно припустити, що особи, які, як заявниці, 

зіткнулися з проблемами початку або продовження свого подружнього 

життя, можуть зазнати страждань і тривоги» [5]. Звідси випливає, що 

фактичною основою для висновку про наявність негативних наслідків 

у немайновій сфері потерпілої особи у більшості ситуацій може бути 

розумне припущення про природність їх виникнення за подібних 

обставин. При цьому, однак, задовольняючи вимоги щодо компенсації 

моральної шкоди, Європейський суд з прав людини подекуди 

посилається на зазнані заявниками незручності, певне розчарування та 

страждання в результаті встановленого порушення [6], а іноді не 

вважає за потрібне чітко кваліфікувати вид і характер немайнових 

втрат заявника. Так, у рішенні від 15.11.2007 р., винесеному за 

результатами розгляду справи «Чуян проти України», ЄСПЛ не 

виокремлював конкретні вияви завданих потерпілій нематеріальних 

втрат, а обмежився лише вказівкою на те, що «заявниця мала зазнати 

певної моральної шкоди», і присудив їй 2 400 євро [7]. 

Іншим красномовним підтвердженням природно-правової 

природи права на відшкодування моральної шкоди та необхідності 

відображення цього положення в організації внутрішніх судових 

процедур є доволі неординарне рішення ЄСПЛ, за яким присудження 

сатисфакції за понесені заявником немайнові втрати відбулося навіть 

за відсутності належним чином кількісно визначеної вимоги з боку 

заявника [8]. Тут, на нашу думку, мав місце вияв власної ініціативи 

Суду, спрямованої на утвердження справедливості у порушених 

правовідносинах. Зазначене, напевно, потребує коригування усталених 

поглядів на форми реалізації принципів диспозитивності та 

процесуальної рівності сторін й у національному судовому процесі, 

оскільки націлює на певну активність судової влади у напрямі 

забезпечення захисту природних прав людини, надто коли йдеться про 

судові провадження за участі суб’єктів публічної адміністрації. 

Втім, вищезгадані чинники, що стосуються відображення у 

рішеннях ЄСПЛ природно-правового погляду на відшкодування 

моральної шкоди, не означають визнання абсолютного права на 

отримання відповідної матеріальної компенсації за кожною особою, 

якій таку шкоду було завдано. Не дарма Суд неодноразово визнавав 
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достатньою сатисфакцією за завдану заявникові моральну шкоду саму 

констатацію в рішенні ЄСПЛ факту порушення державою-

відповідачем Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 р. 

Важливо зважати на те, що так звана презумпція заподіяння 

немайнових втрат, якої інколи додержується Суд, не є універсальною, 

застосовується щодо доволі обмеженого кола справ та може бути 

спростована іншою стороною. Натомість у переважній більшості 

випадків ЄСПЛ: а) наголошує на розумно очікуваних, передбачуваних 

або звичайних за подібних обставин негативних наслідках, що мали б 

виникнути у немайновій сфері потерпілої особи; б) виходить з 

розумного врахування суті порушеного права, особливостей вчинення 

конкретного правопорушення та характерного для останнього 

негативного впливу на стан потерпілого; в) керується власною 

практикою в аналогічних справах, зважаючи при цьому на можливість 

її гнучкого коригування з огляду на ймовірність виявлення істотних 

обставин, що індивідуалізують ту чи іншу справу. 

Суд зазвичай наголошує на очевидності [9] або високій 

імовірності [10] передбачуваного втілення моральної шкоди. Можна 

припустити, що у такий спосіб «прокладає собі дорогу» певний варіант 

теорії адекватних причинних зв’язків, постулати якої чи не найкраще 

придатні для виконання функції визначення розміру справедливого 

відшкодування моральної шкоди, оскільки у зв’язку із специфікою 

останньої достовірне встановлення її форм і характеру за допомогою 

звичних засобів доказування в більшості випадків є неможливим. 

Підтвердженням викладеного є рішення Європейського Суду з 

прав людини від 06.09.2007 р. у справі «Кучерук проти України», в 

якому привертає увагу саме акцент на імовірнісному вимірі моральної 

шкоди, що має спонукати вітчизняні суди замислитися над 

обґрунтованістю жорстких вимог, які зазвичай висуваються ними до 

організації доказової діяльності сторін щодо підтвердження або 

спростування факту завдання моральної шкоди та розміру належної 

компенсації: «Суд вказує на сформульований ним вище висновок, що 

органи влади піддали заявника нелюдському й такому, що принижує 

гідність, поводженню і не провели оперативного та відкритого 

розслідування, яке задовольняло б вимоги ст. 3 Конвенції. Також було 

встановлено, що його позбавили свободи у порушення ст. 5. Такі 

обставини, найімовірніше, спричинили заявникові біль і страждання. 

Виходячи з цих міркувань та з рішень в аналогічних справах (…), Суд, 

керуючись принципом справедливості, присуджує заявникові 

20 000 євро як компенсацію за моральну шкоду» [11]. 
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Одним із загальновизнаних виявів верховенства права є 

принцип правової визначеності, який втілюється й у послідовності 

практики правозастосування. Враховуючи зазначений чинник, варто 

привернути увагу до того, як в умовах перевантаженості 

Європейського Суду з прав людини розглядом багатьох схожих або 

навіть абсолютно ідентичних справ опора на міркування розумності й 

справедливості дозволяє йому вдаватися до своєрідної уніфікації 

розмірів компенсаційних виплат, що стягуються на користь заявників, 

які є потерпілими внаслідок подібних одне до одного порушень з боку 

держави-відповідача. Так, у рішенні Європейського Суду з прав 

людини від 26.07.2012 р. у справі «Харук та інші проти України» 

зазначається: «Беручи до уваги принципи визначення розміру 

компенсації, яка присуджується у випадку встановлення порушення 

Конвенції щодо невиконання рішень у подібних справах, Суд вважає 

розумним та справедливим призначити 3 000 євро кожному заявнику у 

заявах, що стосуються невиконання рішень тривалістю більше трьох 

років … та 1 500 євро кожному заявнику в інших заявах … Зазначені 

суми є відшкодуванням будь-якої матеріальної і моральної шкоди, а 

також компенсацією судових витрат» [12]. 

Наслідуючи окреслений підхід, можна сказати, що аналогічно і 

в національних юрисдикціях переважно саме на судові органи було б 

доцільно покласти завдання визначати й послідовно укорінювати 

справедливі й розумні критерії належного розміру відповідальності у 

вигляді відшкодування моральної шкоди. При цьому ключове 

значення має надаватися передусім суті самого порушення. Натомість 

деталізація спричинених ним немайнових втрат має залежати скоріше 

від особливостей конкретної ситуації, а не закріплюватися як 

безумовно обов’язковий елемент доказової діяльності. 

Насамкінець згадаємо і принципове визнання ЄСПЛ можливості 

відшкодування моральної шкоди, завданої юридичним особам [13; 14]. 

Схоже, така позиція Суду зумовлена передусім переконанням у:  

а) виразній моральній обґрунтованості інституту відшкодування 

немайнових втрат, що покликаний стояти на сторожі природно-

правових засад справедливості, розумності й добросовісності як 

загальносуспільних цінностей;  

б) недопустимості зведення моральної шкоди лише до 

страждань і переживань фізичної особи, приниження ділової репутації 

та низки інших формально визначених (як це має місце, зокрема, у 

ст. 23 ЦК України) форм втілення негативних немайнових наслідків 

вчиненого правопорушення;  
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в) доцільності використання значного превентивного потенціалу 

відповідних компенсаційних стягнень. 

Нарешті, у контексті визначення справедливого розміру 

відшкодування моральної шкоди варто звернути увагу на такий 

елемент визначення обсягу такого роду компенсації, як урахування 

притаманного конкретній країні рівня життя. І чим більше значення 

має чинник для міжнародної судової інстанції, то тим більшу увагу 

йому потрібно приділяти у національному судочинстві [15], адже 

некритичне наслідування практики ЄСПЛ у частині визначення 

розмірів належних потерпілим компенсацій може призвести до 

істотного порушення балансу інтересів сторін деліктного зобов’язання 

з приводу відшкодування моральної шкоди. Зрештою, маючи справу з 

відповідальністю суверенних держав, Суд, на відміну від національних 

юрисдикційних органів, може не перейматися питаннями 

платоспроможності боржника. Більше того, залежно від обставин 

ЄСПЛ може надавати розміру присуджених компенсацій виразно 

штрафного характеру, спонукуючи у такий спосіб держави, що 

допускають найбільш брутальні правопорушення, вживати ефективних 

заходів задля усунення причин та умов, що сприяють постійному 

напливу справ з приводу однотипних порушень Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод. У зв’язку із зазначеним, 

необхідно з належною обережністю сприймати заклики до вітчизняних 

судів беззастережно орієнтуватися на розмір присуджуваних 

Європейським судом з прав людини компенсацій за завдану моральну 

шкоду. 

На підставі викладеного можна дійти таких висновків: 

1. У ході удосконалення законодавства з питань відшкодування 

моральної шкоди та судової практики у відповідних категоріях справ 

вітчизняному законодавцю та судам слід виходити з природно-

правового характеру суб’єктивного цивільного права потерпілої особи 

на використання зазначеного способу цивільно-правового захисту, яке 

може виникнути у зв’язку з порушенням як приватноправових, так і 

публічно-правових правовідносин. Зважаючи на зазначене та в силу 

ч. 2 ст. 21 Кодексу адміністративного судочинства України, 

неприйнятною є практика відмови у розгляді у порядку провадження в 

адміністративних справах вимог щодо відшкодування моральної 

шкоди, заявлених у адміністративному позові з вимогою вирішити 

публічно-правовий спір. 

2. При оцінці обґрунтованості вимог позивачів у справах про 

відшкодування моральної шкоди необхідно керуватися принципом 

розумності, тобто виходити з об’єктивно передбачуваних за обставин 
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конкретної справи втілень моральної шкоди. Відповідно як основний 

доказ заподіяння моральної шкоди слід розглядати достатньо 

переконливі з погляду розумності пояснення потерпілої сторони щодо 

характеру завданих їй немайнових втрат. 

3. З огляду на моральну зумовленість виникнення інституту 

відшкодування моральної шкоди цілком адекватними і самодостатніми 

критеріями визначення розміру належної потерпілому компенсації є 

морально-правові імперативи справедливості, розумності та 

добросовісності. При цьому судова практика має забезпечувати 

правову визначеність у питанні щодо присудження розмірних 

компенсацій при вчиненні аналогічних правопорушень. Натомість 

орієнтація на суми, що фігурують у рішеннях Європейського Суду з 

прав людини, є обґрунтованою лише в частині відповідальності за 

неправомірні рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів публічної 

адміністрації, причому за умови врахування досягнутого в Україні 

рівня життя. 

Зазначені висновки, на наш погляд, мають знайти своє 

відображення у висловлених вищими судовими інстанціями України 

правових позиціях, присвячених питанням відшкодування моральної 

шкоди. 
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Відповідно до ст. 32 Цивільного кодексу України (далі – ЦК 

України) [1] неповною цивільною дієздатністю наділені особи віком 
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від 14 до 18 років, а особи до досягнення 14–річного віку йменуються 

малолітніми (ч. 1 ст. 31 ЦК України). 

Малолітні особи відповідно до ч. 1 ст. 31 ЦК України мають 

право: 

1) самостійно вчиняти дрібні побутові правочини.  

Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє 

побутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи 

соціальному розвитку та стосується предмета, який має невисоку 

вартість;  

2) здійснювати особисті немайнові права на результати 

інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом.  

Треба зазначити, що формулювання «… що стосується 

предмета, який має невисоку вартість» потребує уточнення. Зрозуміло, 

що ми не претендуємо на істину у визначенні такої вартості, але за 

основу можна взяти, наприклад, десятикратний розмір 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, який відповідно до 

п. 5 підрозділу 1 розд. 20 Податкового кодексу України [2] 

використовує суму в розмірі 17 гривень. 

Що стосується малолітніх осіб за Цивільним кодексом 

Російської Федерації (далі – ЦК РФ) [3], відповідно до ст. 28 ЦК РФ 

такими є особи від 6 до 14 років. Ця стаття розмежовує види 

правочинів, які може укладати ця група осіб. Так, особи віком від 6 до 

14 років відповідно до ч. 2 ст. 28 ЦК РФ мають право самостійно 

вчиняти дрібні побутові правочини. Щодо такого виду правочинів ЦК 

РФ не містить дефініцію цього терміна, навіть такого, який міститься у 

ЦК України. Його визначення формується науковцями на основі 

судової практики, яка склалася, зокрема наводяться такі ознаки, як: 

спрямованість на задоволення щоденних потреб малолітньої особи та 

членів її сім’ї і невисока вартість [4]; або, під побутовими розуміють 

правочини, які укладаються на невелику суму за готівку, які повністю 

виконуються сторонами у момент їх вчинення і мають на меті 

задоволення особистих потреб (наприклад, купівля продуктів, 

канцелярських товарів). Такі правочини, укладені малолітніми до 

6 років, є нікчемними відповідно до ст. 172 ЦК РФ) [5].  

До другої категорії правочинів належать правочини, спрямовані 

на безоплатне отримання вигоди, які не потребують нотаріального 

посвідчення чи державної реєстрації (наприклад, прийняття дарунку, 

безоплатне користування майном за договором позички). 

До третьої категорії належать правочини щодо розпорядження 

засобами, наданими законними представниками чи за згодою останніх 

третьою особою з певною метою чи для вільного розпорядження. До 
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цієї категорії відносять можливість укласти малолітньою особою 

договір купівлі-продажу, позики, банківського вкладу. Щодо договору 

банківського вкладу зазначається, що вони можуть укласти договір 

банківського вкладу, але не можуть самостійно розпорядитися такими 

коштами, на відміну від неповнолітніх [4].  

За виключеннями, передбаченими в ч. 2 ст. 28 ЦК РФ випадків, 

всі юридичні дії за осіб, які не досягли 14–річного віку, укладають від 

їх імені їхні законні представники – батьки, усиновлювачі, опікуни. 

Останні обмежені в повноваженні розпорядження майном, яке 

належить малолітнім і неповнолітнім відповідно до ст. 37 ЦК РФ. Тут 

мова йде про доходи підопічної особи, до яких слід віднести заробіток, 

стипендію, пенсію, суми які виплачуються в якості аліментів, 

авторський гонорар, проценти, які виплачуються за банківськими 

вкладами, дивіденди, доходи, отримані внаслідок здавання у найм 

майна, яке належить підопічному, а також отримані за договором 

управління майном. Тобто такими доходами (крім тих, якими 

підопічна особа може розпорядитися самостійно, відповідно до 

закону) опікуни або піклувальники можуть розпорядитися тільки за 

попередньою згодою органу опіки та піклування і виключно в 

майнових інтересах підопічного. 

Але ст. 575 ЦК РФ надала право законним представникам 

малолітніх укладати від їх імені договори дарування, об’єктом якого 

можуть бути лише звичайні подарунки, а предметом – майно 

підопічного вартістю не більше трьох тисяч рублів [4]. Тут слід 

зазначити, що до таких правочинів також застосовуються обмеження, 

встановлені ст. 37 ЦК РФ, тобто на їх укладення необхідно отримати 

згоду органу опіки та піклування. Щодо ч. 2 ст. 720 ЦК України, то 

батьки (усиновлювачі), опікуни не мають права дарувати майно дітей, 

підопічних. 

Отже, дієздатність малолітніх за ЦК РФ є більш розширеною, 

ніж за ЦК України. 

Стосовно осіб, які не досягли 6 років, – вони за ЦК РФ повністю 

позбавлені дієздатності. За ЦК України – всі особи до досягнення  

14–річного віку є малолітніми.  

Неповнолітні особи відповідно до ч. 1 ст. 32 ЦК України мають 

право вчиняти такі ж правочини, як і неповнолітні за ЦК РФ, однак з 

деякими особливостями. Так, якщо, відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 26 ЦК 

РФ після досягнення 16 років неповнолітній може бути членом 

кооперативу, то відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 32 ЦК України неповнолітня 

особа може бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не 
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заборонено законом або установчими документами юридичної особи. 

Тобто не обмежується лише кооперативами. 

В обох кодексах міститься одне й те саме правило, що при 

наявності достатніх підстав суд за заявою батьків (усиновлювачів), 

піклувальника, органу опіки та піклування може обмежити право 

неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, 

стипендією чи іншими доходами або позбавити її цього права (абз. 1 

ч. 5 ст. 32 ЦК України; ч. 4 ст. 26 ЦК РФ). 

У цивільно-правовій науці вже довгий час ведеться дискусія 

щодо заповідальної спроможності неповнолітніх осіб. По суті, спір 

точиться навколо одного виду майна – заробітної плати чи стипендії, 

якими неповнолітні особи (ті, що не набули дієздатності в повному 

обсязі, наприклад, у зв’язку зі вступом у шлюб), як уже було зазначено, 

розпоряджаються самостійно. Деякі вчені відмовляють таким особам у 

праві заповідати. Так, В. І. Серебровський вважав, що ці особи не 

можуть заповідати майно у зв’язку з тим, що вони мають право 

самостійно використовувати отриманий ними заробіток «із метою 

споживання», а заповіт не має такої мети [6, c. 99]. 

Інші, навпаки, не бачать для цього жодних перепон [7, c. 148; 8, 

c. 11]. Остання позиція, на наш погляд, є більш раціональною. Дійсно, 

заповіт є розпорядженням на випадок смерті, яке має суто 

особистісний характер і не потребує згоди чи дозволу інших осіб, 

більше того, забороняється будь-який вплив на волю і свідомість 

заповідача. Для вчинення цього правочину потрібна воля лише однієї 

особи – самого заповідача. Виходячи з цього, неповнолітня особа не 

може заповідати належні їй на праві власності, наприклад, будинок або 

квартиру, так як подібні правочини потребують згоди батьків 

(усиновлювачів) або піклувальника. 

Відповідно ж до пункту 1 ч. 1 ст. 32 ЦК України, неповнолітня 

особа має право самостійно розпоряджатися своїм заробітком, 

стипендією або іншими доходами. Для вчинення такого правочину з 

майном нічого, крім волі самої неповнолітньої особи, не потрібно. При 

цьому не уточнюється, яким саме способом особа може це зробити і з 

якою метою. Отже, можна зробити висновок, що неповнолітня особа 

може розпорядитися своїм майном і шляхом складення заповіту. Для 

захисту прав неповнолітньої особи (якщо, наприклад, є підозри на 

неправомірний вплив на неповнолітню особу з метою отримання її 

майна за заповітом) можуть бути застосовані відповідні правові 

засоби, ‒ визнання правочину недійсним. На жаль, в ЦК України та ЦК 

РФ закріплено «заборонний підхід» до вирішення цього питання. Так, 

відповідно до ч. 1 ст. 1234 ЦК України право на заповіт має фізична 
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особа з повною цивільною дієздатністю. У ст. 1118 ЦК РФ 

зазначається, що заповіт може бути складено громадянином, який у 

момент його складення наділений дієздатністю в повному обсязі. А, 

відповідно до ч. 1 ст. 21 ЦК РФ здатність особи набувати і здійснювати 

цивільні права, створювати для себе цивільні обов’язки і їх виконувати 

виникає в повному обсязі з настанням повноліття, тобто по досягненню 

18–річного віку. 

Це означає, що передбачене п. 1 ч. 1 ст. 32 ЦК України право 

неповнолітньої особи розпоряджатися своїм заробітком, прибутком, 

стипендією чи іншими доходами не має загального характеру й 

обмежується в частині розпорядження майном шляхом складення 

заповіту. Разом з тим відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону України «Про 

оплату праці» [9] колективним договором, як виняток, може бути 

передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами, не 

вище собівартості) у розмірі, що не перевищує 30 відсотків 

нарахованої за місяць, у тих галузях або за тими професіями, де така 

виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є 

звичайною або бажаною для працівників, крім товарів, перелік яких 

встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Тобто неповнолітні особи можуть як отримати заробітну плату 

натурою (речами), так і придбати речі за грошові кошти, які вони 

отримають за свою працю (зарплата). 

Виходячи із цього аналізу, ми вважаємо, що ч. 1 ст. 32 ЦК 

України слід доповнити п. 5 і викласти в такій редакції: «Фізична особа 

у віці від 14 до 18 років (неповнолітня особа) має право заповідати 

своє майно, придбане за кошти, отримані в результаті трудової, 

підприємницької, інвестиційної діяльності, а також за рахунок інших 

доходів, за винятками, передбаченими ч. 3 ст. 32 цього Кодексу». 

Відповідно до цього, пропонується доповнити ч. 1 ст. 1234 ЦК України 

абз. 2 і викласти в такій редакції: «Право на заповіт має фізична особа 

з неповною цивільною дієздатністю щодо належного їй на праві 

власності майна, придбаного за кошти, отриманими в результаті 

трудової, підприємницької, інвестиційної діяльності а також за 

рахунок інших доходів, за винятками, передбаченими ч. 3 ст. 32 цього 

Кодексу».  

Виникає ще одне питання щодо повноважень неповнолітніх осіб 

з приводу розпорядження своїм заробітком чи стипендією (п. 1 ч. 1 

ст. 32 ЦК України). Раніше цивілістами висловлювалась думка, що ці 

особи мають право розпоряджатися саме грошовими засобами, а не 

речами, які були придбані за рахунок цих засобів [10, c. 97]. У сучасній 
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юридичній літературі підкреслюється невиправданість такого вузького 

підходу [11, c. 24].  

У зв’язку з цим, було запропоновано поширити права 

неповнолітніх осіб з приводу розпорядження майном також на речі, які 

були ними придбані за рахунок їхньої заробітної плати чи стипендії. Це 

абсолютно справедливо. Якщо неповнолітня особа може самостійно 

вирішити питання про придбання тієї чи іншої речі, то чому вона 

повинна бути обмежена в праві, наприклад, продати цю річ. У зв’язку з 

цим, пропонується доповнити п. 1 ч. 1 ст. 32 ЦК України і викласти в 

такій редакції: «1. Крім правочинів, передбачених статтею 31 цього 

Кодексу, фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років 

(неповнолітня особа) має право: 1) самостійно розпоряджатися своїм 

заробітком, стипендією або іншими доходами, а також майном, 

придбаним за рахунок заробітної плати, стипендії або інших доходів, 

за винятками, передбаченими частиною третьою статті 32 цього 

Кодексу».  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  
МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ 

ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ 
НЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

 

Запровадження у Цивільному кодексі України (далі – ЦК 

України) поняття «організаційно-правова форма юридичної особи» 

об’єктивно обумовило зростання наукового інтересу до дослідження 

зазначеної правової категорії. Так, з прив’язкою до юридичних осіб 

приватного права правові проблеми їх організаційно-правових форм 

блискуче були вирішені у науковій роботі І. М. Кучеренко 

(2004 р.) [1]. Проте ось уже майже 10 років ми спостерігаємо появу на 

рівні спеціальних законодавчих актів усе нових видів юридичних осіб, 

особливо непідприємницьких, які законодавець майже завжди називає 

самостійними організаційно-правовими формами. Майже аналогічну 

ситуацію можемо спостерігати у вітчизняній цивілістичній доктрині, 

коли окремі науковці, досліджуючи ту чи іншу юридичну особу, 

намагаються обґрунтувати самостійність її організаційно-правової 

форми. 

За відсутності легального визначення поняття «організаційно-

правова форма юридичних осіб», а також відпрацьованого 
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доктринального визначення цього поняття у юридичній літературі 

зустрічаємо різні підходи до розуміння зазначеного явища. Так, на 

думку І. М. Кучеренко, організаційно-правова форма юридичної особи 

– це її видова характеристика, в основі виділення якої лежить 

визначена в законі сукупність пов’язаних між собою ознак, що дають 

підставу вирізняти одну юридичну особу від іншої у зовнішньому 

прояві [1, с. 95]. Подібне визначення зустрічаємо у наукових працях 

В. М. Кравчука, який стверджує, що організаційно-правова форма 

юридичної особи – це закріплена нормами права модель організації, 

яка може бути визнана юридичною особою і виражає всі істотні 

правові ознаки юридичної особи певного виду [2, с. 31–32]. На думку 

Є. О. Мічуріна, під організаційно-правовою формою визнається 

характер майнових прав юридичної особи, порядок їх набуття та 

спосіб здійснення управління нею [3, с. 92]. Сєрова О. О. розглядає цю 

категорію у вузькому та широкому розуміннях. При цьому, трактуючи 

цей термін саме у вузькому розумінні, автор розглядає його як 

легально закріплену правову конструкцію, яка визначає основні 

характерні риси внутрішньої організаційно-майнової структури 

організації та межі її участі в обороті, наділену правами юридичної 

особи [4, c. 106]. 

З аналізу наведених визначень можемо стверджувати, що у 

найбільш широкому розумінні під організаційно-правовою формою 

юридичної особи одні науковці розуміють індивідуалізуючі (зовнішні) 

ознаки, за якими відмежовується одна юридична особа від іншої, інші 

ж вважають, що в понятті організаційно-правової форми криються 

особливості управління нею та характер майнових прав останньої. 

Відсутність єдності у поглядах науковців з приводу 

досліджуваного питання, а також довільне використання його в актах 

спеціального законодавства обумовлюють потребу звернення наукових 

пошуків у руслі вищенаведеної проблематики у прив’язці до системи 

юридичних осіб в цілому, на чому й зосередимо увагу в межах цієї 

статті. 

З цією метою повністю підтримуючи міркування І. В. Спасибо-

Фатєєвої з приводу того факту, що «зараз не існує і сталої теорії 

організаційно-правової форми, вона тільки формується шляхом 

висування і прискіпливого обговорення в наукових дискусіях 

різноманітних точок зору» [5, c. 71], окреслимо існуючий стан речей та 

можливі альтернативні варіанти розвитку цивільного законодавства у 

досліджуваній сфері. 

Перший варіант, який, до речі, можемо доволі наглядово 

спостерігати на законодавчому рівні, – це закріплення за кожною 
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юридичною особою самостійності її організаційно-правової форми та 

розвиток тези щодо можливості існування юридичних осіб не тільки в 

організаційно-правовій формі установ та товариств, а й в інших 

організаційно-правових формах, не заборонених законом, що випливає 

із ст. 83 ЦК України. Проте, на наше глибоке переконання, закріплення 

у ЦК України норми щодо можливості існування й інших 

організаційно-правових форм юридичних осіб слід сприймати 

виключно в аспекті існування підприємств за Господарським кодексом 

України. 

Разом з тим така диспозитивна норма закладена на рівні 

згадуваної нами ст. 83 ЦК України дозволяє спеціальному 

законодавству розвиватися у напрямі відкритості переліку 

організаційно-правових форм юридичних осіб, у тому числі 

непідприємницьких. А це означає, що на одному щаблі із установами 

та товариствами перебувають релігійні організації, політичні партії, 

фонди, споживчі товариства, об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків, творчі спілки та інші непідприємницькі 

структури. Перешкодою розвитку ідеї щодо такого багатоманіття 

організаційно-правових форм юридичних осіб не виступає навіть той 

факт, що усі вказані вище (і ще багато не перелічених) юридичні особи 

існують виключно в організаційно-правовій формі установи або 

товариства, – іншого не дано. 

У цьому зв’язку варто також констатувати, що у спеціальному 

законодавстві настільки часто робиться вказівка на самостійність тієї 

чи іншої організаційно-правової форми юридичних осіб, що 

перебудувати таке сприйняття, як видається, практично неможливо. 

Наведене вище сприйняття організаційно-правових форм юридичних 

осіб обумовлює парадоксальну ситуацію існування «організаційно-

правової форми» в «організаційно-правовій формі». Іншими словами, 

маємо самостійну організаційно-правову форму громадського 

об’єднання, що існує в організаційно-правовій формі товариства або 

самостійність організаційно-правової форми закладу, що існує в 

організаційно-правовій формі установи, і цей перелік можна 

продовжувати і продовжувати. А це означає існування рівнозначного 

«правового явища» у «правовому явищі». 

Якщо виходити із класичних доктринальних уявлень, що 

характеризують базові інститути цивільного права, скажімо, 

договірного права, то доволі складно змоделювати ситуацію 

ототожнення договірних видів та договірних типів. Так, для прикладу, 

нонсенсом було б вважати, що договір купівлі-продажу є самостійним 

договірним типом у межах самостійного договірного типу – договорів 
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з передачі майна у власність. І така багатоступенева класифікація 

певних правових понять характерна й для інших цивільно-правових 

інститутів. Для інституту юридичних осіб щодо їх організаційно-

правових форм, на жаль, закономірним є те, що для інших інститутів 

цивільного права є абсолютно нетиповим. З огляду на наведене вище, 

можемо зробити проміжний висновок з приводу того, що вважати інші 

юридичні особи нарівні з установами та товариствами самостійними 

організаційно-правовими формами – хибний крок, а теза щодо 

існування безлічі організаційно-правових форм юридичних осіб є 

безперспективною. 

Наведена вище аргументація обумовлює необхідність розгляду 

іншого варіанта розвитку цивілістичної доктрини та цивільного 

законодавства відповідно на основі використання з об’єктивних 

причин поширеного останніми роками у цивілістичній науці методу 

альтернатив (цей метод, зокрема, використовується С. О. Сліпченком 

при дослідженні особистих немайнових правовідносин щодо 

оборотоздатних об’єктів), у центрі якого лежить теза про те, що нова 

інформація повинна доповнювати позитивну частину колишніх 

уявлень новими гіпотезами та теоріями [6, с. 63]. У ситуації з 

дослідженням організаційно-правових форм непідприємницьких 

юридичних осіб наведений метод, який як ніякий інший є прийнятний 

у використанні, адже, враховуючи напрацьовані століттями уявлення 

про юридичні особи, є можливість переглянути окремі аспекти їх 

функціонування під новим кутом зору відповідно до реалій, що 

ставляться сьогоденням. 

Саме тому, якщо брати за основу метод альтернатив, можна 

висунути міркування з приводу того, що поділ юридичних осіб на 

установи та товариства – це не просто їх поділ за організаційно-

правовою формою, а вищий критерій класифікації, у якому закладена 

вказівка на устрій юридичної особи – унітарний чи корпоративний. 

Більше того, з метою піднесення установ та товариств до вищого рівня 

класифікації юридичних осіб вважаємо, що слід вживати більш 

точніший термін – юридичні особи унітарного та корпоративного типу. 

Окреслений поділ юридичних осіб за критерієм їх устрою буде 

виступати одним із базових класифікаційних критеріїв, який за 

значущістю ішов би вслід за поділом юридичних осіб на юридичні 

особи публічного та приватного права в частині окреслення легальних 

критеріїв їх класифікації. Такий вектор розвитку цивілістичної 

доктрини та цивільного законодавства, переконані, буде найбільш 

оптимальним щодо систематизації юридичних осіб та окреслення їх 

видової характеристики. 
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Крім того, слід зазначити, що запровадження поділу юридичних 

осіб на корпоративні та унітарні дозволить вирішити проблему щодо 

врегулювання на рівні ЦК України значно більшої кількості 

юридичних осіб – активних учасників цивільного обороту (як 

підприємницьких, так і непідприємницьких) хоча б на рівні легального 

визначення та кваліфікуючих ознак і спрямує розвиток спеціального 

законодавства у руслі, визначеному в рамках основного джерела 

цивільного законодавства – Цивільного кодексу України. Так, зокрема, 

коли йдеться про непідприємницькі юридичні особи унітарного типу, 

то в рамках ЦК України дістали б належне врегулювання такі 

юридичні особи, як фонди, заклади, які на рівні спеціального 

законодавства досить неоднозначно врегульовані. Серед 

непідприємницьких корпорацій у ЦК України отримали б 

врегулювання громадські об’єднання, споживчі товариства, асоціації 

та союзи як найбільш поширені непідприємницькі структури. 

Вважаємо, що навіть визначення на рівні ЦК України наведених 

непідприємницьких юридичних осіб виступило б доволі міцною 

основою для подальшого вдосконалення вже існуючих нормативно-

правових актів та орієнтиром для законопроектної роботи щодо тих 

непідприємницьких юридичних осіб, які ще не отримали належного 

нормативного регулювання (наприклад, асоціацій чи союзів). 

Врегулювання на рівні ЦК як підприємницьких, так і 

непідприємницьких корпорацій і буде проявом поділу юридичних осіб 

за критерієм мети діяльності, який мав би завершувати легальні 

підстави класифікації юридичних осіб на види. А далі, власне, і 

набуватиме значення організаційно-правова форма юридичної особи 

як сукупність додаткових ознак, які будуть індивідуалізовувати 

(відмежовувати) ту чи іншу юридичну особу за додатковими ознаками. 

Що ж ми можемо включати у це поняття? Це спосіб формування 

майна цієї юридичної особи (включаючи наявність чи відсутність 

законодавчих вимог щодо мінімального розміру статутного капіталу), 

обсяг цивільної правоздатності, спосіб реалізації цивільної 

дієздатності, специфіка цивільної відповідальності за власними 

зобов’язаннями, особливості формування органів управління, склад 

засновників, кількість учасників та інші ознаки. Саме ці ознаки 

лежатимуть в основі відмежування однієї непідприємницької 

юридичної особи від іншої. 

Для прикладу, наведемо споживчі товариства та громадські 

об’єднання зі статусом юридичної особи. Які риси у них є спільними? 

Це, передусім, приналежність до непідприємницьких юридичних осіб 

корпоративного типу, а якщо використовувати термінологію ЦК 
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України, – непідприємницьких товариств. Разом з тим якщо для 

споживчого товариства характерний майновий зв’язок членів із 

товариством, право на пай, субсидіарна відповідальність членів за 

зобов’язаннями товариства (і окреслені ознаки вже на високому 

науковому рівні доведені вітчизняними цивілістами [7; 8]), то для 

громадського об’єднання членство не породжує жодних майнових 

прав, адже вступні членські внески не передбачають одержання 

доходу за ними, а відтак обумовлюють відсутність субсидіарної 

відповідальності членів за зобов’язаннями останнього. Крім того, якщо 

споживче товариство створюється з метою задоволення споживчих 

потреб його членів, то мета діяльності громадського об’єднання – 

задоволення інтересів у певній сфері невизначеного кола осіб. 

Така порівняльна характеристика дозволяє стверджувати, що, 

якщо у системі юридичних осіб наведені вище юридичні особи є 

непідприємницькими корпораціями, що для них є спільним, то в 

окреслених відмінностях слід вбачати специфіку (особливості) їх 

організаційно-правової форми. 

Яка ж роль організаційно-правової форми при систематизації 

юридичних осіб? Вона, на нашу думку, закриває перелік ознак, 

притаманних для тієї чи іншої юридичної особи вже на тому етапі, 

коли завершена видова характеристика юридичної особи за такими 

критеріями, як порядок створення (юридичні особи публічного чи 

приватного права), устрій (корпоративний чи унітарний), мета 

(підприємницька чи непідприємницька). Такий підхід щодо розвитку 

непідприємницьких юридичних осіб відповідатиме ключовим ознакам 

системи певних цивільно-правових категорій, які наводяться у 

літературі, зокрема цілісність, єдність, структурованість, ієрархічність, 

стабільність, ефективність, диференційованість [9, c. 168–169]. 

Саме тоді, коли буде дотримана послідовність щодо трьох 

легальних класифікаційних критеріїв поділу юридичних осіб, варіанти 

поєднання додаткових ознак у тій чи іншій юридичній особі будуть 

основою розмежування вже існуючих організаційно-правових форм 

юридичних осіб та передумовою появи нових організаційно-правових 

форм. 

Організаційно-правова форма як поєднання відповідних ознак 

юридичної особи в рамках певного класифікаційного виду впливає на 

тривалість функціонування юридичної особи, адже вдале поєднання 

вказаних вище та інших рис, що входять у поняття «організаційно-

правова форма», відіграє значення не лише на реалізацію основного її 

призначення – відмежування за зовнішніми ознаками однієї юридичної 

особи від іншої, а й визначає популярність та використання протягом 
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багатьох років тієї чи іншої організаційно-правової форми юридичних 

осіб, які роблять її привабливою для засновників останньої. 

У підсумку усього вищенаведеного слід зазначити, що при 

діючій нормі ЦК України щодо поділу юридичних осіб за 

організаційно-правовою формою на товариства та установи вести мову 

про безліч інших організаційно-правових форм нелогічно та 

недоцільно, оскільки у будь-якому випадку усі квазісамостійні 

організаційно-правові форми юридичних осіб, у тому числі 

непідприємницьких, діють або як установа, або як товариство. 

Ідея щодо можливості існування багатьох організаційно-

правових форм має право на існування тільки тоді, коли поділ на 

товариства та установи буде на рівні ЦК України піднесений до 

вищого класифікаційного критерію поділу юридичних осіб – за 

специфікою устрою на юридичні особи унітарного та корпоративного 

типу. За такого розвитку законодавства вдасться закріпити на рівні 

основного акта цивільного законодавства три найважливіші критерії 

класифікації юридичних осіб: за порядком створення, устроєм та 

метою. При вдосконаленні механізму правового регулювання відносин 

зазначеної сфери за окресленим напрямом вдалось би також 

врегулювати більшу кількість найбільш поширених 

непідприємницьких юридичних осіб як корпоративного, так і 

унітарного типу хоча б на рівні визначення у ЦК України та на його 

розвиток – у актах спеціального законодавства. 

Організаційно-правова форма юридичної особи за умови 

втілення на законодавчому рівні ідеї щодо запровадження юридичних 

осіб унітарного та корпоративного типу проявляється у поєднанні 

різних додаткових (тих, які не закріплені на рівні ЦК України як 

легальні підстави класифікації юридичних осіб) цивілістичних ознак, 

від варіантів моделювання яких і диференціюються юридичні особи. І 

тільки у такому випадку можна стверджувати про наявність різних 

організаційно-правових форм юридичних осіб, у тому числі 

непідприємницьких. 
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СТРАТЕГІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБИСТИХ 
НЕМАЙНОВИХ ВІДНОСИН: НАПРЯМКИ ТА ЦІЛІ 

 

Порушуючи питання формування Стратегії правового 

регулювання особистих немайнових відносин необхідно наголосити на 

таких «цеглинах» будь-якої Стратегії, як принципи – ціннісні 

орієнтири, напрямки та конкретні цілі, які, повинні скласти фундамент 

трансформаційних процесів національної правової системи в цілому та 

особистих немайнових прав зокрема. 

Стратегію правового регулювання особистих немайнових 

відносин необхідно розглядати як необхідний сегмент реформаційних 

процесів переходу від суспільства колективістського (суспільства 
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механічної солідарності) до суспільства індивідуалістичного 

(органічної солідарності). 

Принциповим елементом перетворення є вихід на перший план 

засобів приватноправового регулювання, які за своєю природною 

відповідають сучасним вимогам демократичного суспільства. Саме у 

межах такого суспільства формується специфічна ідейно-психологічна 

орієнтація особистості, головними складовими якої є самоцінність 

індивіда, його автономія і свобода, можливість власноруч визначати 

свої життєві цілі та особисто відповідати за результати своєї 

діяльності. 

Антропогенна цивілізація за своєю суттю повинна у 

майбутньому стати суспільством соціальної справедливості, головною 

цінністю якої буде соціально активна особистість, здатна подолати 

основні форми відчуження з метою реалізації свого творчого 

потенціалу [1, с. 13]. 

Змальована модель суспільства, з позицій гарантій здійснення 

особистих немайнових прав, відповідає сутності соціальної держави. 

Така суспільна будова створює «життєве середовище» для ефективного 

здійснення та захисту особою своїх прав. 

Відомий російський учений-правник С. С. Алексєєв вказує, що 

сьогодні необхідно чітко визначитись із загальною перспективою 

перевтілення правової системи. Наведемо думку автора: «По-перше, це 

відтворення приватного права, його достойного високого місця у 

правовій системі. Приватне (або цивільне) право, по суті, було 

викорінене за радянського, комуністичного режиму: цивільне 

законодавство було досить суттєво одержавлене, знекровлене, а також 

піддане остракізму з боку офіційної правової доктрини, концепції 

господарського права. Проте приватне право – це не просто певна 

«галузь», а самобутня, у дуже високій мірі своєрідна правова сфера, 

куди, за винятком випадків, передбачених законом, заборонено 

втручання держави; це сфера повного володарювання приватних осіб, 

рішення яких, однак, стають юридично обов’язковими, держава 

зобов’язана їх підтримувати, забезпечувати … Якщо у тоталітарному 

суспільстві, як це і було зазначено радянською правовою доктриною, 

домінуюче становище посідали галузі публічного права (зрозуміло, які 

є необхідними за будь-якої системи) – кримінальне, адміністративне та 

ін., – то у правовій системі демократичного суспільства на перше місце 

виходить приватне цивільне право» [2]. 

Такий підхід є важливим і в тому сенсі, що в наш час концепція 

особистих прав людини повинна знаходити своє втілення на рівні 
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деталізованих правових приписів саме у системі приватного права (і 

першочергово – права цивільного та сімейного). 

Сьогодні зрозуміло, що концепція основних прав людини та 

концепція суб’єктивних особистих немайнових прав людини у 

цивільному та сімейному праві є взаємопов’язаними. Проте природа 

таких зв’язків, їхнє значення (що особливо важливо у процесі їхнього 

здійснення) досі залишаються відкритими. 

Сучасне законодавство радикально розширило сферу правового 

впливу у частині регулювання благ нематеріального характеру як 

об’єктів цивільних прав. Цивільний кодекс України встановлює, що 

цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та 

майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній 

рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їхніх 

учасників (ч. 1 ст. 1 ЦК України). Сімейний кодекс України серед 

інших завдань виділяє визначення особистих немайнових та майнових 

прав і обов’язків подружжя, підстави виникнення, зміст особистих 

немайнових і майнових прав та обов’язків батьків і дітей, 

усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім’ї та родичів (ч. 1 ст. 1 

СК України). 

Загалом, у змісті ЦК України питанням особистих немайнових 

прав фізичної особи приділяє увагу окрема книга друга (Особисті 

немайнові права фізичної особи). У свою чергу, СК України регулює 

особисті немайнові права та обов’язки подружжя (гл. 6 СК України), 

окремо особисті немайнові права і обов’язки батьків та дітей (гл. 13 

СК України) і особисті немайнові права та обов’язки інших членів 

сім’ї та родичів (гл. 21 СК України). 

З нашого погляду, розвиток теорії особистих немайнових прав 

має поєднати у єдину органічну систему приватноправові та публічно-

правові засоби правового регулювання. Це повинно привести до 

розроблення практичних механізмів втілення конституційної теорії 

основних прав людини у приватному праві. 

Отже, основні права людини за своєю природою та 

конституційним закріпленням мають публічно-правовий характер і 

спрямовані на забезпечення інтересів «всіх і кожного», тобто інтересів 

соціуму (суспільства в цілому). Водночас особисті немайнові права за 

своєю природою є приватноправовим явищем і причетні до процесу 

забезпечення інтересів окремих осіб. 

Серед головних напрямків Стратегії правового регулювання 

особистих немайнових відносин необхідно визначити: 

– розширення «каталогу» особистих немайнових прав фізичних 

та юридичних осіб. Якщо у структурі потреб, що формують певне 
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благо, постає нова потреба (наприклад, у зв’язку з науковим 

відкриттям), то на її основі виникає інтерес у її задоволенні. У разі 

визнання цього інтересу державою він набуває правової форми і 

здійснюється у правовому режимі як особисте немайнове право 

людини у конкретних правовідносинах; 

– удосконалення «процедуризації» особистих немайнових прав. 

Окремим особам (громадянам) та правозастосовним органам досить 

складно керуватись загальними приписами, дозволами й оцінювати 

визначені заборони, не уявляючи змісту таких прав та процедур 

їхнього здійснення; 

– узагальнення практики правозастосування у сфері здійснення 

та захисту особистих немайнових прав та формування рекомендацій-

тлумачень нормативно-правової бази у цій сфері; 

– оптимізація публічно-правового впливу на особисті немайнові 

відносини. Важливим елементом окреслення меж здійснення 

особистих немайнових цивільних справ є визначені законодавством 

заборони (обмеження). Аналіз цих обмежень доводить, що при 

зіткненні інтересів окремих осіб можуть виникати проблеми, пов’язані 

із забезпеченням гарантій їх прав. «Визначення і збереження меж 

свободи – це понад усе її встановлення у змістовних характеристиках, 

позитивне «укладення», за якого окреслюються її межі, за яких 

позитивне визначення свободи отримує належне забезпечення» [3]; 

– формування та удосконалення нормативно-правової бази 

кримінально-правової та адміністративної охорони особистих 

немайнових прав. 

Для кожного із напрямків стратегії можна виокремити прикладні 

цілі, спрямовані на практичну реалізацію таких напрямків. 

Так, у межах напрямку розширення «каталогу» особистих 

немайнових прав фізичних та юридичних осіб в якості цілей можна 

назвати законодавче визначення масиву «генетичних» прав (щодо 

формування баз даних ідентифікуючої інформації про генетичну 

природу «генетичного паспорту» окремої фізичної особи, меж 

наукового та медичного втручання у генетику рослинного та 

тваринного світу). 

У межах напрямку удосконалення «процедуризації» особистих 

немайнових прав цілями можуть стати розробка процедур 

провадження медичних експериментів; лікування закордоном, 

реалізації прав пацієнтів у сфері донорства та трансплантації; порядку 

здійснення відеоконтролю перебування особи у певному місці; 

провадження досліджень за допомогою використання засобів 

інструментальної діагностики емоційної напруги. 
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У межах напрямку оптимізація публічно-правового впливу на 

особисті немайнові відносини важливою ціллю є остаточне вирішення 

проблеми формування та структурної побудови «медичного» права на 

основі балансу публічних та приватноправових інтересів. 

У межах напрямку узагальнення практики правозастосування у 

сфері здійснення та захисту особистих немайнових прав та 

формування рекомендацій-тлумачень нормативно-правової бази у цій 

сфері ціллю є створення збірок методичних рекомендацій (наприклад, 

Міністерством юстиції України) щодо практики правового 

застосування, договірного регулювання, єдиного тлумачення положень 

законодавства у сфері особистих немайнових відносин. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ПОРЯДКУ ПУБЛІЧНОГО ПОКАЗУ, ВІДТВОРЕННЯ ТА 
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ФОТОГРАФІЧНОГО ТВОРУ ІЗ 

ЗОБРАЖЕННЯМ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПІСЛЯ ЇЇ СМЕРТІ 

 

У двадцять першому столітті з розвитком науки і техніки 

спрощується механізм фіксації зображення явищ оточуючого світу, 

окремих предметів, фізичних осіб тощо. Поширення різноманітних 

пристроїв для збереження та передання інформації у різних формах 

створює умови для її швидкого розповсюдження, наслідком чого є 

можлива загроза таємниці приватного життя фізичної особи, права на 
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власне зображення, інформаційну безпеку тощо. Одним з актуальних 

положень чинного законодавства, що потребує удосконалення, є 

визначення порядку публічного показу, відтворення та 

розповсюдження фотографічного твору із зображенням фізичної особи 

після її смерті. 

В Україні відповідно до ст. 308 ЦК України діє загальне 

правило щодо всіх фізичних осіб: публічний показ, відтворення, 

розповсюдження фотографій із зображенням фізичних осіб після їх 

смерті здійснюється тільки за згодою, наданої дітьми, вдовою 

(вдівцем), а у разі їх відсутності – за згодою батьків, братів і сестер. 

При застосуванні на практиці положень цієї статті може виникнути 

безліч проблем, пов’язаних з недосконалістю зазначеного 

формулювання. Викладене обумовлює актуальність дослідження 

порядку публічного показу, відтворення та розповсюдження 

фотографічних творів з зображенням фізичної особи після її смерті, з 

метою виявлення прогалин, недоліків у зазначеній статті. 

Зосереджуючись на питаннях, що потребують додаткового 

урегулювання в межах цієї статті, слід звернути увагу на подані нижче. 

Першим питанням є визначення тривалості правової охорони 

права на зображення фізичної особи після її смерті. На жаль, у 

чинному законодавстві України нечітко визначено умову про строк 

правової охорони зображення після смерті фізичної особи. У науковій 

літературі висловлюються різні позиції щодо строку охорони. Якщо 

проаналізувати положення ст. 308 ЦК України, можна зробити 

висновок, що мова йде про обмежену у часі можливість, яка за своєю 

тривалістю пов’язується з часом життя дітей, вдови (вдівця), а у разі їх 

відсутності – батьків, братів і сестер. Зазначена стаття, як правильно 

підмічає А. В. Тристан, дозволяє охороняти після смерті інтереси як 

бездітних, так і неодружених осіб [1, c. 355], на відміну від ст. 1521 ЦК 

РФ, де йде мова тільки про згоду іншого з подружжя або дітей. На 

погляд деяких дослідників, логічно було б продовжити перелік родичів 

на випадок бездіяльності осіб, зазначених у законі [2, c. 12], а отже, і 

продовжити строк правової охорони. 

На відміну від викладеного, Е. П. Гаврилов вважає, що у разі 

відсутності зазначених осіб або їх смерті право на зображення, втілене 

на матеріальному носії, припиняється [3, c. 9], а отже, і їх згоду для 

використання зображення не потрібно [4, c. 425; 5]. Потребує 

вирішення і питання про те, чи є дане право посстанативним, тобто 

таким, що діє безстроково чи його треба обмежити певним строком дії. 

На наш погляд, слід визнати посстанативність дії цього права. 
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Другим питанням, що потребує уточнення, є визначення кола 

суб’єктів, уповноважених надавати згоду на використання зображення 

особи та здійснювати захист права фізичної особи на зображення. 

По-перше, коло осіб, які уповноважені охороняти право 

фізичної особи на зображення після її смерті необхідно розширити, 

адже існують часті випадки, коли в особи внаслідок певних життєвих 

обставин можуть бути відсутні родичі, але у зв’язку з цим питання про 

охорону права на зображення не повинно втрачати своєї актуальності. 

На погляд В. А. Мікрюкова, розумно було б закріпити право 

зображеної особи змінювати зазначений порядок, надавши їй 

можливість за допомогою відповідного заповідального розпорядження 

визначати конкретну особу, що може довічно або протягом 

зазначеного в заповіті строку дозволяти або забороняти оприлюднення 

та подальше використання зображення заповідача [6, c. 3–8]. Видається 

доцільним підтримати зазначену пропозицію та внести відповідні 

зміни до ЦК України. 

По-друге, при тлумаченні положень ст. 308 ЦК України 

висловлюються протилежні думки щодо необхідності отримання 

одностайної згоди усіх родичів чи згоди хоча б однієї особи з переліку, 

визначеного законом. На думку деяких авторів, необхідно і достатньо 

отримати згоду лише будь-кого з уповноважених осіб, якщо інше не 

було зазначено фізичною особою за час її життя. З урахуванням 

необхідності вироблення механізму збалансованого регулювання, 

найбільш оптимальним є, на нашу думку, інший варіант вирішення 

зазначеного питання. На погляд М. І. Нікітіної потрібна одностайна 

згода всіх цих рідних покійного, незалежно від їх права на спадщину. 

Якщо зображена особа надала автору твору необмежене право на 

публікацію свого портрета, то такий дозвіл не може бути відкликаний 

близькими цієї особи після її смерті [7, c. 69–70]. На випадок 

недосягнення такої згоди необхідно наділити суд правом з 

урахуванням конкретних обставин справи вирішити питання про 

можливість оприлюднення, способи і межі використання спірного 

зображення [6, c. 3–8]. Викладене дає підстави підтримати думку про 

бажаність введення в законодавство положення, що волевиявлення 

фізичної особи щодо будь-якого свого зображення (як оприлюдненого, 

так і неоприлюдненого) на випадок смерті оформлюється письмово, і 

подумати про встановлення обов’язковості вчинення таких 

волевиявлень у простій письмовій формі у всіх випадках (без введення 

кваліфікованих наслідків недотримання такої форми) [8, c. 42–46]. 

По-третє, не вирішено у чинному законодавстві питання про 

забезпечення захисту права фізичної особи на зображення після її 
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смерті у разі відсутності особи чи її відмови. На випадок відсутності 

таких вказівок або відмови призначеної особи від виконання 

відповідних повноважень слід передбачити право спадкоємців 

зображеного і будь-яких інших зацікавлених осіб (що не припускає 

видачу дозволу на оприлюднення і використання зображення) 

захищати таємницю, цілісність і належне сприйняття образу 

зображеної особи [6, c. 3–8]. На погляд Є. В. Гаврилова, мертва людина 

не є суб’єктом правовідносин, а ідея існування «безсуб’єктивних» 

суб’єктивних прав самого початку приречена на провал, так як без 

суб’єкта права немає суб’єктивних прав. Переконані, що «феномен 

переживання» нематеріальних благ і особистих немайнових прав та 

«правила інтересу» з приводу них необхідно пов’язувати з такою 

правовою категорією як добра пам’ять про особу після її смерті. Для 

вирішення зазначеного питання він пропонує закріпити термін «добра 

пам’ять про померлу особу» та право на її захист. Добра пам’ять про 

померлу людину – це нематеріальне благо живої особи – суб’єкта 

права, який у законодавстві іменується іншою (зацікавленою) особою, 

якій дорога добра пам’ять про померлого (зокрема члени сім’ї, родичі, 

спадкоємці, друзі, колеги по роботі тощо). Він зацікавлений захищати 

добру пам’ять як нематеріальне благо (позитивні морально-етичні та 

суспільно-соціальні якості) особи після її смерті. Відповідно 

зацікавлена особа має свій власний інтерес до захисту, бо померлій 

людині все одно про те, що належали йому нематеріальні блага були 

порушені [9, c. 118–121]. 

Третім питанням є вдосконалення порядку реалізації та охорони 

права на зображення фізичної особи після її смерті. 

По-перше, потребує уточнення порядок обнародування твору із 

зображенням фізичної особи після її смерті. Незважаючи на те, що 

норми цивільного законодавства, що забезпечують охорону права 

фізичної особи на власне зображення, мають самостійне значення та не 

визначають залежність правової охорони зображення фізичної особи 

від охорони авторських прав на об’єкт творчості, у якому втілено 

зображення, необхідно дослідити порядок та умови правомірності 

оприлюднення твору із зображенням фізичної особи. При розгляді цієї 

ситуації можуть мати місце випадки, коли твір було обнародувано за 

життя зображеної на ньому особи та після її смерті. Слід підтримати 

позицію О. М. Ерделевського, який вважає, що у разі відсутності згоди 

на оприлюднення і використання зображення фізичної особи 

(незалежно від причин) до переходу твору в суспільне надбання його 

оприлюднення та подальше використання не допускаються. Після 

переходу твору в суспільне надбання отримання згоди зображеної 
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особи (у разі її смерті в осіб, визначених чинним цивільним 

законодавством) на оприлюднення та подальше використання 

зображення є необхідним. Якщо ж до переходу неоприлюдненого 

твору у суспільне надбання згоду зображеної особи (чи інших осіб) не 

було отримано, а до моменту вищеназваного переходу всі ці особи 

відсутні, то після переходу твору в суспільне надбання слід вважати 

оприлюднення зображення громадянина допустимим, якщо воно не 

суперечить вираженої в письмовій формі волі зображеної особи чи 

інших осіб, визначених цивільним законодавством [10, c. 5]. Це 

положення потребує відображення у чинному цивільному 

законодавстві. 

По-друге, потребує уточнення порядок використання 

зображення фізичної особи після її смерті. У зв’язку з визначенням 

безстроковості дії цього права, слід розмежувати випадки, коли 

необхідно отримувати згоду у родичів особи після її смерті на 

використання твору із зображенням особи та коли можливе вільне 

використання твору із зображенням фізичної особи. При вирішенні 

цього питання передусім слід визначити мету, з якою відбувається 

використання твору. Якщо з комерційною метою, то, безперечно, у 

спадкоємців необхідно отримувати дозвіл на використання зображення 

особи. В іншому випадку, коли основною метою використання не є 

отримання прибутку, дозвіл не вимагається. Як і для об’єктів 

авторського права, у цивільному законодавстві України необхідно 

визначити перелік випадків, коли можливе вільне використання 

зображення фізичної особи, зафіксованого у фотографічному та інших 

художніх творах, наприклад: використання художніх творів в обсязі, 

виправданому поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях, 

передачах мовлення, звукозаписах чи відеозаписах навчального 

характеру; відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами 

фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше публічне 

повідомлення творів, побачених або почутих під час перебігу таких 

подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою; відтворення у 

каталогах творів, виставлених на доступних публіці виставках, 

аукціонах, ярмарках або у колекціях для висвітлення зазначених 

заходів, без використання цих каталогів з комерційною метою; 

відтворення фотографічних творів для судового й адміністративного 

провадження в обсязі, виправданому цією метою; відтворення з 

інформаційною метою у газетах та інших періодичних виданнях, 

передача в ефір або інше публічне сповіщення фотографічних творів у 

обсязі, виправданому поставленою метою. 
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Таким чином, при розгляді кола проблем, що виникають при 

охороні права на зображення фізичної особи після її смерті, уточнення 

потребують наступні положення. По-перше, необхідно визначити у 

чинному законодавстві посттанативність дії права фізичної особи на 

власне зображення. По-друге, доцільно розширити коло суб’єктів, 

уповноважених на охорону права на зображення, крім тих, що 

визначені законом, та надати можливість призначати таку особу 

заповідальним розпорядженням. По-третє, уточнити, що для 

використання зображення особи після її смерті необхідно отримати 

одностайну згоду всіх родичів особи або осіб, уповноважених 

здійснювати охорону права на зображення. По-четверте, правом на 

захист зображення фізичної особи (що не включає право надання 

дозволу на використання) необхідно наділити й інших осіб, які не 

належать до кола родини, але зацікавлені в охороні доброї пам’яті про 

померлу особу. По-п’яте, уточнити порядок обнародування твору після 

смерті особи, яка зображена в ньому шляхом закріплення необхідності 

отримання відповідного волевиявлення за життя зазначеної особи. По-

шосте, як і для об’єктів авторського права, необхідно визначити 

перелік випадків, у яких можливе вільне використання зображення 

фізичної особи. 
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Сучасна зміна парадигми суспільного розвитку, що знайшла 

своє втілення у визнанні пріоритетності людини та її прав і свобод у 
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порівнянні з іншими соціальними цінностями, будучи закріпленою у 

ст. 3 Конституції України, спонукає до переоцінки деяких положень у 

сфері правового регулювання особистих немайнових прав людини, з 

метою гуманізації відносин у сучасному українському суспільстві, 

враховуючи останні досягнення світової демократії для забезпечення 

рівня їх правового регулювання в країні, що відповідала б 

загальноєвропейським стандартам прав людини. У цьому аспекті 

важко не погодитися з Р. Стефанчуком, що «… актуальність наукових 

досліджень у галузі особистих немайнових прав обумовлена ще й тим, 

що саме ці права визнаються найбільш цінними з-поміж усієї низки 

прав людини, оскільки саме вони безпосередньо пов’язані із сутністю 

людини, а їх кількість і якість є основою, на якій ґрунтуються всі інші 

права людини. Також слід відмітити, що такі права, як ніякі інші, 

можуть та покликані повною мірою сприяти розвиткові внутрішньої 

сфери людини та забезпечити її духовні інтереси» [1, с. 11–12]. 

Сучасна українська цивілістика визначає, що особисті немайнові 

відносини як вид суспільних відносин складаються з приводу 

закріплення за їх учасниками особистих немайнових благ та їх 

використання, і є первинними, самостійними і рівними у структурі 

предмета цивільного права, ґрунтуються на засадах юридичної рівності 

та вільного волевиявлення їх учасників, спрямовані на забезпечення 

приватного немайнового інтересу їх учасників, позбавлені майново-

грошового змісту, а також характеризуються абсолютним характером. 

Як різновид суб’єктивних цивільних прав, особисті немайнові права 

фізичної особи визначаються нормами позитивного цивільного права, 

що встановлює міру дозволеної поведінки конкретного суб’єкта у 

відносинах з іншою особою (особами) та характеризуються такими 

ознаками: їх особистісний характер, немайновість, специфічний об’єкт 

та цілеспрямування на задоволення фізичних, духовних, моральних, 

культурних, соціальних чи інших нематеріальних потреб (інтересу), 

об’єктом якого є особисте немайнове благо. 

Переважна більшість особистих немайнових прав фізичних осіб, 

маючи приватноправовий характер, знайшла свою позитивну 

регламентацію в кн. 2 Цивільного кодексу України (далі – ЦК 

України). Крім того, ч. 3 ст. 270 ЦК України зазначає «перелік 

особистих немайнових прав, які встановлені Конституцією України, 

цим Кодексом та іншим законом, не є вичерпним». 

Характеризуючи українське законодавство щодо забезпечення 

здійснення особистого немайнового права фізичної особи на свободу 

вибору в освіті, потрібно зазначити, що воно відбувається на трьох 

рівнях: 
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1) рівні загально-правових (конституційних) норм; 

2) рівні цивільно-правових норм; 

3) рівні норм спеціального законодавства, що регулює суспільні 

відносини у сфері освіти та реалізації людиною світоглядних 

(релігійних) прав. 

А серед принципів його регулювання є: 

1) принцип невідчужуваності права; 

2) принцип спрямованості його здійснення на отримання 

немайнового ефекту, в цьому випадку на задоволення немайнових 

потреб чи інтересів фізичної особи в освіті, виходячи з її світоглядних 

(релігійних) уподобань; 

3) принцип самостійності здійснення права фізичною особою; 

4) принцип неприпустимості свавільного втручання у сферу 

особистого життя людини; 

5) принцип справедливості; 

6) принцип добросовісності; 

7) принцип розумності; 

8) принцип плюралізму; 

9) принцип недискримінації; 

10) принцип поваги до прав дитини. 

Змістом права на свободу вибору в освіті як особистого 

немайнового права фізичної особи є сукупність правомочностей 

фізичної особи, що включають у себе як можливість юридично 

визнаватись володільцем відповідного особистого немайнового блага 

та використовувати його в межах, передбачених законом, що 

відповідає призначенню цього блага, так і вимагати від усіх інших 

учасників правовідносин не порушувати це право, включаючи в тому 

числі і правомочність його захисту. А основними умовами його 

здійснення фізичною особою є наділення її необхідною цивільною 

правоздатністю і дієздатністю та відповідність її поведінки принципам 

здійснення суб’єктивних цивільних прав. 

Конституційними нормами, що забезпечують реалізацію права 

на свободу вибору в освіті фізичної особи є: ст. 35 (проголошує право 

кожного на свободу світогляду та віросповідання), ст. 53 (проголошує 

право на освіту), ст. 11 (проголошує державне сприяння «розвиткові 

етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних 

народів і національних меншин України»), ст. 21, 24 (проголошують 

гарантування рівності прав і свобод людини і їх невідчужуваність та 

непорушність та заборону встановлення будь-яких привілеїв чи 

обмежень за різними ознаками, в тому числі і щодо релігійних або 

інших переконань). ЦК України, визначаючи обсяг цивільної 
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правоздатності фізичної особи, проголошує рівність усіх фізичних осіб 

у здатності мати цивільні права та обов’язки (ч. 1 ст. 26) та належність 

фізичній особі всіх особистих немайнових прав, встановлених 

Конституцією України та Цивільним кодексом (ч. 2 ст. 26), зокрема, і 

права на індивідуальність та «збереження своєї національної, 

культурної, релігійної, мовної самобутності, а також право на вільний 

вибір форм та способів прояву своєї індивідуальності, якщо вони не 

заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства» 

(ст. 300), права на недоторканність особистого і сімейного життя (ч. 1 

ст. 270). Ст. 271 ЦК України визначає, що змістом права на свободу 

вибору в освіті, як і будь-якого іншого особистого немайнового права, 

повинна становити «можливість фізичної особи вільно, на власний 

розсуд визначати свою поведінку у сфері свого приватного життя». 

Крім того ч. 1 ст. 272 ЦК України визначає, що «фізична особа 

здійснює особисті немайнові права самостійно. В інтересах малолітніх, 

неповнолітніх … фізичних осіб, які за віком … не можуть самостійно 

здійснювати свої особисті немайнові права, їхні права здійснюють 

батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники». 

Закон України «Про свободу совісті на релігійні організації» 

(далі – Закон), регламентуючи можливість здійснення права фізичної 

особи на свободу вибору в освіті, проголошує забезпечення соціальної 

справедливості, рівності, захисту прав і законних інтересів громадян 

незалежно від ставлення до релігії (ст. 1), забороняє будь-які прямі чи 

непрямі обмеження прав, встановлення прямих і непрямих переваг 

громадян залежно від їх ставлення до релігії в будь-яких сферах 

суспільного життя (ч. 2 ст. 4), гарантує громадянам України право на 

свободу совісті та дає право батькам та особам, що їх замінюють, за 

взаємною згодою виховувати своїх дітей відповідно до своїх 

світоглядних переконань та ставлення до релігії (ст. 3). 

Разом з тим Конституція України містить принцип 

відокремлення церкви і релігійних організацій від держави, школи від 

церкви (ч. 3 ст. 35), а Закон України «Про свободу совісті та релігійні 

організації», визначаючи, що «державна система освіти в Україні 

відокремлена від церкви (релігійних організацій)» та має світський 

характер (ч. 1 ст. 6), що, в свою чергу, звужує зміст особистого 

немайнового права фізичної особи на свободу вибору в освіті, адже 

релігійним організаціям як суб’єктам права власності тільки: 

1) дозволяється створювати духовні навчальні заклади для 

підготовки священнослужителів і cлужителів інших необхідних їм 

релігійних спеціальностей (ст. 11); 
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2) дозволяється створювати навчальні заклади і групи для 

релігійної освіти дітей і дорослих, а також проводити навчання в інших 

формах, використовуючи для цього приміщення, що їм належать або 

надаються у користування відповідно до своїх внутрішніх настанов 

(ч. 4 ст. 6); 

3) надається можливість релігійним організаціям направляти 

громадян закордон для навчання в духовних навчальних закладах і 

приймати з цією метою іноземних громадян (ч. 3 ст. 24); 

4) дозволяє створення при релігійних організаціях різних 

об’єднань громадян для вивчення та розповсюдження релігійної 

літератури та іншої культурно-освітньої діяльності (ст. 23). 

Саме тому, коли мова йдеться про модернізацію національної 

системи освіти в Україні в європейському контексті, фактично йдеться 

про втілення в життя вимог демократичного суспільства щодо 

становлення справжнього плюралізму в освітній сфері, що має 

забезпечити особисте немайнове право фізичної особи на свободу 

світоглядного (релігійного) вибору в освіті, а релігійні спільноти як і 

інші суб’єкти громадянського суспільства, – правом впливати на 

розбудову національної освітньої системи країни. До відповідних змін 

у нормативно-правовому полі України спонукає, зокрема, Резолюція 

ПАРЄ 1904 (2012) щодо реалізації права вибору людини в сфері освіти, 

що була прийнята 4 жовтня 2012 р., в якій пропонується державам-

членам Ради Європи забезпечити умови для діяльності мережі освітніх 

установ, які б враховували та «поважали право батьків забезпечувати 

таку освіту і таке навчання, що відповідають їхнім філософським і 

релігійним переконанням» [2]. 

Необхідність реформування сучасної української системи освіти 

з метою забезпечення ефективного захисту та реалізації особистого 

немайнового права фізичної особи на свободу вибору в цій сфері 

об’єктивно актуалізує завдання виокремлення базових засад 

європейської правової доктрини з метою розроблення адекватних 

шляхів впровадження необхідного нормативного забезпечення в 

правове поле України. 

Доктринальними нормативними документами Ради Європи у 

сфері правового забезпечення права людини на свободу вибору в освіті 

є Конвенція про захист прав людини та основних свобод (4 листопада 

1950 р.) і перший (від 20 березня 1952 р.) та дванадцятий (від 

4 листопада 2000 р.) протоколи до неї, Рамкова конвенція про захист 

національних меншин (1 лютого 1995 р.), Європейська соціальна хартія 

(в редакції від 3 травня 1996 р.), Хартія основних прав Європейського 

Союзу (7 грудня 2000 р.), Резолюція 1904 (2012) ПАРЄ «Право на 
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свободу вибору в сфері освіти в Європі» від 4 жовтня 2012 р., 

Резолюція ПАРЄ 1844 (2011) «Декларація принципів рівності та 

діяльність Ради Європи» від 25 листопада 2011 р., Рекомендація 

ПАРЄ 1846 (2011) «Боротьба з усіма формами дискримінації на основі 

релігії» від 25 листопада 2011 р., Рекомендація ПАРЄ 1986 (2011) 

«Декларація принципів рівності та діяльність Ради Європи» від 

25 листопада 2011 р., Рекомендація ПАРЄ 1987 (2011) «Боротьба з 

усіма формами дискримінації на основі релігії» від 25 листопада 

2011 р., Рекомендація ПАРЄ 1962 (2011) «Релігійний вимір 

міжкультурного діалогу» від 12 квітня 2011 р., Рекомендації 

ПАРЄ 1804 (2007) «Держава, релігія, світське суспільство та права 

людини» від 29 червня 2007 р., Рекомендація ПАРЄ 1720 (2005) 

«Освіта і релігія» від 4 жовтня 2005 р., Резолюція ПАРЄ 1510 (2006) 

«Свобода вираження поглядів та повага релігійних вірувань» від 

28 червня 2006 р., Рекомендація ПАРЄ 1437 (2000) «Неформальна 

освіта» від 24 січня 2000 р., Рекомендація ПАРЄ 1396 (1999) «Релігія і 

демократія» від 27 січня 1999 р., Рекомендація ПАРЄ 1202 (1993) 

«Релігія терпимості в демократичному суспільстві» від 2 лютого 

1993 р., Рекомендація ПАРЄ 1177 (1992) «Права меншин» від 5 лютого 

1992 р., Резолюція ПАРЄ 730 (1980) «Свобода думки, совісті і релігії в 

Східній Європі» від 25 квітня 1980 р. тощо. 

Загалом, європейська правова доктрина, базуючись на визнанні 

особливостей систем державно-конфесійних відносин країн-членів ЄС, 

відносить реалізацію права на свободу світоглядного (релігійного) 

вибору в освіті до внутрішніх питань держав за умови її відповідності 

Європейській конвенції з прав людини, а, виходячи з визнання 

світоглядного плюралізму, розмаїття релігій розглядає «як форми 

етичного, морального, ідеологічного та духовного самовираження 

частини європейських громадян з урахуванням відмінностей між 

самими релігіями та особливостей кожної країни» [3], тісно 

пов’язуючи з правом людини на свободу совісті базові цінності Ради 

Європи і щодо права на свободу вибору в сфері освіти. 

Важливим положенням європейської правової доктрини є 

визнання того, що плюралістичне та справді демократичне суспільство 

має не тільки поважати релігійну самобутність кожної особистості, а й 

створювати відповідні умови для виявлення, збереження та розвитку 

цієї самобутності, розглядаючи ці аспекти як невід’ємну частину 

міжнародного захисту прав людини, один з важливих напрямів 

міжнародного співробітництва, джерело соціального і культурного 

збагачення. Саме тому національні правові системи держав мають 

уможливити створення, життєздатність приватних навчальних закладів 
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і якість надання ними освіти в процесі навчання та виховання дітей, 

враховуючи наявні світоглядні вимоги сімей. Так, Рамкова конвенція 

про захист національних меншин (1 лютого 1995 р.) зобов’язує 

держави створити умови меншинам для збереження та розвитку 

основних елементів своєї самобутності (в т.ч. враховуючи і релігійну 

складову самобутності). Звертаючи увагу на необхідність ефективного 

забезпечення здійснення прав дітей та підлітків щодо всебічного 

розвитку їхньої особистості, Європейська соціальна хартія (в редакції 

від 3 травня 1996 р.) зобов’язує країни вжити необхідні заходи для 

«забезпечення дітям і підліткам, з урахуванням прав і обов’язків їхніх 

батьків, догляду, допомоги, освіти та підготовки, яких вони 

потребують, зокрема, шляхом створення або забезпечення 

функціонування закладів і служб, достатніх та адекватних для 

досягнення цієї мети» (ст. 17), залучаючи до співпраці громадські та 

приватні організації. Ст. 10 Хартії основних прав Європейського 

Союзу (7 грудня 2000 р.) гарантує особистості право на свободу 

думки, совісті та релігії. Крім того, Хартія вказуючи на недопущення 

будь-якої дискримінації (ст. 21) та поважаючи релігійне багатоманіття 

(ст. 22), відзначає право кожної людини на освіту, в тому числі й 

забезпечення національними законодавствами країн свободи 

«створювати навчальні заклади за умови дотримання демократичних 

принципів, а також права батьків забезпечувати своїм дітям навчання і 

виховання у відповідності з їх релігійними, філософськими та 

педагогічними переконаннями …» (п. 3 ст. 14). 

Визнаючи значущість релігії для розвитку європейського 

суспільства, ПАРЄ вважає релігійні організації невід’ємною частиною 

громадянського суспільства та враховує важливість їх впливу на 

формування етичних цінностей співтовариства та їх втілення в різних 

сферах суспільного життя (п. 2) [3], а «релігію кожної людини, в тому 

числі можливість не мати ніякої релігії», розглядає як суто особисту 

справу кожного (п. 1) [4]. Шкільна освіта вважається важливим 

чинником, який має закласти основи толерантної поведінки учнів 

(п. 13) [3]. Саме тому ця сфера не повинна містити дискримінаційних 

моментів, зокрема п. 24.2 заохочує держави-члени Ради Європи 

«поступово вилучити з законодавства … елементи … дискримінаційні 

з точки зору демократичного релігійного плюралізму» [3]. Керівними 

ж принципами правового забезпечення свободи вибору в освіті, що 

повинні впроваджуватись у національних законодавствах країн-членів 

ЄС мають стати: плюралізм, недискримінація та повага прав 

дитини [2], згідно з якими, держави повинні забезпечити не лише 

різноманіття приватних та державних навчальних установ, але й 
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уможливити демократизацію самої системи освіти в країні, визнаючи 

та поважаючи різні релігійні та філософські переконання, що прийняті 

в сім’ях, базуватись на пріоритеті прав дитини: «в усіх діях щодо 

дітей, незалежно від того, приймаються вони державними органами 

або приватними установами, інтереси дитини повинні бути основними 

міркуваннями» (ст. 24 Хартії основних прав Європейського Союзу). 

Навчання релігії дітей та юнацтва в конфесійних навчальних 

закладах європейська правова доктрина розглядає також як одну з 

невід’ємних частин неформальної освіти, що здійснюються 

неурядовими організаціями поза рамками державних формальних 

систем освіти. Саме тому Асамблея рекомендує урядам країн-членів, 

визначаючи політику в галузі освіти, розглядати неформальну освіту 

як таку, що є де-факто партнером державної системи освіти в процесі 

навчання молоді, та розробити ефективні системи її оцінки, зокрема 

через сертифікацію неформальних освітніх закладів, враховуючи ж 

важливість їх освітньої діяльності, створювати передбачені 

законодавством умови для можливості їх фінансової підтримки 

(гранти, податкові пільги для неурядових організацій, які 

організовують та надають неформальну освіту, безкоштовне 

використання приміщень тощо). Крім того, Асамблея рекомендує 

країнам-членам визначити внутрішні законодавчі обмеження, що 

перешкоджають розвитку неформальної освіти та по можливості їх 

ліквідувати [5]. 

Підсумовуючи, потрібно зазначити, що європейська правова 

доктрина щодо державно-конфесійних відносин в освітній сфері 

передбачає можливість законодавчого забезпечення в європейських 

країнах права батьків на виховання та навчання власних дітей 

відповідно до прийнятих в родині світоглядних переконань. Ідеєю, що 

поєднує європейську спільноту в пошуку оптимальної моделі 

законодавчого забезпечення особистого немайнового права фізичної 

особи на свободу вибору в освіті, є визнання освітніх країн Західної 

Європи плюралістичними, що шанують світоглядні переконання родин 

та законодавчо забезпечують можливість реалізувати їм це право на 

практиці, завдяки наявності в них приватних (альтернативних 

державним) навчальних закладів, більшість яких заснована 

релігійними спільнотами. Ці ідеї мають втілюватися і в умовах 

становлення демократичного та світоглядно плюралістичного 

суспільства в сучасній Україні. Неупереджене ставлення до різних 

світоглядних переконань на державному рівні має бути закріплено 

законодавчо. Зокрема цьому сприятиме доповнення національного 

законодавства новелами, згідно з якими релігійні організації як 
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суб’єкти права власності зможуть засновувати приватні навчальні 

заклади різних ступенів акредитації, функціонування яких у 

національній системі освіти України сприятиме більш повному 

врахуванню об’єктивних потреб родин у процесі навчання та 

виховання дітей, дозволить удосконалити освітні послуги в державі за 

рахунок освітніх нововведень. 
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ПРОБЛЕМА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ 
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

 

Проблему особистих немайнових прав юридичних осіб 

належним чином вітчизняна цивілістика ще не досліджувала. 

Розглядається подібна проблема у працях здебільшого вчених країн 

Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. 

За словами західних учених, деякі юридичні особи (говориться в 

основному про корпорації) можуть мати конституційні права, зокрема 

права на рівний захист, свободу преси і свободу від обмовляння та 

необґрунтованого обшуку [1, c. 1384]. Організації як особи мають 

соціальні права та обов’язки [2]. Не вдаючись зараз до аналізу 

названих прав, можемо аргументувати, що їх можна віднести також до 

цивільних особистих немайнових прав юридичних осіб. 

Аналогія між корпораціями й особами в праві викликала 

питання про те, чи можна розглядати корпорації подібно до фізичних 

осіб. Говориться про те, що юридичних осіб можна вважати 

моральними особами, а також надавати їм можливість мати моральні 

права. Ідентифікація корпорації з фізичною особою, на думку Патриції 

Верган, є досить сумнівною тезою. За її словами, деякі теоретики 

пішли так далеко, що стверджують, якщо приписування особистості 

корпорації є помилковим, то корпорація є лише об’єднанням громадян. 

Відповідно до цієї точки зору, корпорація не є особливим суб’єктом в 

загальному, таким чином, не можна приписувати їй права та обов’язки. 

Швидше за все люди, які працюють, керують корпорацією, мають 

нести відповідальність за так звані «корпоративні дії» і є володільцями 

корпоративних привілей або звинувачень. Іноді корпорації 

порівнюються з організмом або машиною, проте інші позиції 

зосереджуються на моральних відносинах корпорацій з суспільством із 

точки зору теорії суспільного договору або деяких уявлень про 

соціальну відповідальність. Вчена критично підходить до цих теорій у 

роботі «Особи, права і корпорації» [3, c. 34]. Ми вважаємо, що 

юридичні особи повинні мати свої права, незважаючи на те, що вони 

можуть створюватися шляхом об’єднання людей. 
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Інший учений, Пітер Френч, у своїй праці «Корпорація як 

моральна особа», навпаки, позитивно ставиться до прав цієї юридичної 

особи. Він стверджує, що корпорації можуть бути розвинутими 

моральними особами і мати привілеї, права і обов’язки, які надаються 

нормальній моральній особі, корпорації є членами моральної спільноти 

подібно до біологічних аналогів, і ніхто не може стверджувати, що 

корпорації є лише особами, тому що насправді корпорації іноді 

розглядаються подібно до людини [4, c. 207, 210]. На наш погляд, така 

позиція дещо перевищує значення природи юридичної особи, оскільки 

вона не може цілком розглядатися подібно до людини. Крім того, 

термін «моральна особа» теж не прийнятний для наших традицій 

права. 

Вважається спірним висловлювання, що юридична особа 

(корпорація) є чистою фікцією і зобов’язана своїм існуванням 

творчому акту держави [5, c. 102]; всі юридичні особи є витворами 

закону, адже вони є попередньо існуючими соціальними особами [4, 

с. 208, 209]. 

Висловлювалось припущення, що якщо корпорації мають 

природу моральних особистостей, вони стають об’єктом дивних 

моральних суджень: злиття двох корпорацій буде під цією точкою 

розумітись як канібалізм, відміна статуту корпорації буде вищою 

формою покарання [6], але П. Френч не говорив, що корпорації подібні 

до біологічних осіб, хоча його критикують також за змішування 

корпоративних дій з діями працівників від імені корпорацій, він 

говорив про корпорацію як окрему юридично встановлену особу, не 

просто сукупність індивідуумів [4, c. 34]. 

Моральні й інші проблеми іноді вступають у процес ухвалення 

рішення корпорацій, навіть у корпораціях, які діють строго як 

формальні організації. Так само моральні проблеми вступають у 

корпоративне ухвалення рішень іншим способом. Оскільки корпорації, 

на відміну від машин, існують в суспільно-політичному контексті, 

неможливо нехтувати всіма соціальними впливами, адже машина не 

зможе відповісти на тиск, якщо тільки це б не програмувалося, щоб 

зробити так або вимагати, щоб зробити так згідно із законом. Але 

корпорації, керовані людськими особами, часто відповідають на 

тиск [7, с. 35]. 

Дехто стверджує, що корпорації частково діють подібно до 

організмів: вони взаємодіють з суспільством через різні зворотні 

механізми зв’язку, очікують відповідей від інших організмів, часто 

діють згідно з видами зворотного зв’язку, який вони отримують від 

суспільства, і якщо ця модель описує корпорації, то це аргументує 
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можливість існування корпорації, яка приймає моральні завдання до 

громадської критики або поваги [4, c. 44]. 

Соціальна договірна концепція зосереджується передусім на їх 

статусі в суспільстві. Згідно з позицією соціальної договірної теорії, 

корпорацію санкціонує суспільство, щоб діяти в суспільстві, 

корпорація робить деякі неявні зобов’язання перед цим суспільством. 

Ці зобов’язання формують основу для цивільного договору між 

корпораціями і суспільством. Корпорації дозволяється існувати, як 

продуктивній організації, щоб збільшити добробут суспільства через 

задоволення споживача та інтереси працівника [8, c. 14]. 

Різні теорії розуміння корпорації показують, за словами 

Патриції Верган, що корпорації щонайменше служать навмисними 

системами: підкреслюється важлива роль корпоративної діяльності, 

виявляється, як корпорації можуть прийняти безкорисливі моральні 

завдання, соціальна договірна теорія робить наголос на моральних 

відносинах між корпораціями і суспільством, проте жодна з цих теорій 

не відповідає на питання, що унікального в характері корпорацій [4, 

с. 48]. 

Існують ще концепції щодо можливості групи мати права 

людини. Так як юридичні особи можуть представляти собою 

об’єднання людей, ми розглянемо ці позиції в прив’язці до юридичної 

особи. 

До питання того, чи бажання груп мати такий же захист 

соціальних і культурних прав, як індивідууму, Альберт Кальсаміглія 

підходить негативно через дві причини: по-перше, ефективні гарантії 

для цих прав, які повинні бути реальними, залежатимуть від 

призначення економічних ресурсів, які в обставинах громадського 

дефіциту не можуть вимагатись для групи; по-друге, підвищене, 

можливості конфлікту підвищені так само, як і число законних прав. У 

результаті індивідууми постраждають від істотної втрати законної 

впевненості, якщо групові права будуть розумітися так само, як 

індивідуальні права [9]. 

Колективні права повинні існувати, тому що аспект інтересу 

людей виправдовує утримування чогось особистого, інтереси 

індивідуумів як членів групи для громадського блага і права є 

правильним, тому що це служить їх інтересам як членам групи. Інтерес 

єдиного члена цієї групи в цьому громадському об’єднанні є благом 

само собою, зобов’язує іншу особу утримуватись від порушення її 

права. Самовизначення є не просто благом фізичної особи, але й 

колективу, і інтерес людей у цьому виникає з факту, що вони є членами 

групи. Хоча багато індивідуумів має інтерес до самовизначення їх у 
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суспільстві, інтерес до чого-небудь одного з них не утримує інших, 

щоб задовольнити цей інтерес, інтереси багатьох індивідуумів можуть 

бути кумулятивними. Загалом для суспільства вигідні невід’ємні 

громадські блага. Якщо суспільство є толерантним, освіченим, якщо 

воно переймається почуттям поваги до людини, то це, за своєю суттю, 

є суспільним благом, якщо існує суспільство, в якому є повага до 

людей. Проживання в суспільстві з такими характеристиками є загалом 

корисним для окремих осіб. Такі громадські блага визначаються як 

колективні блага, але інтереси і схильності кожної людини в кожному 

разі врахувати неможливо [10, c. 199, 208]. 

Чарльз Тейлор відстоює тезу, що усі громадські та соціальні 

блага зводяться до індивідуальних благ з атомістичного погляду на 

суспільство. Здається правдоподібним, щоб думати про колективи з 

точки зору людей, які є їх складовою. Представляється очевидним 

якщо прийняти, що немає ніякого іншого локусу подій, ніж розум 

індивідуумів: тобто, якщо є такі речі як статути, ролі або соціальні і 

культурні установи, це тому, що є індивідууми, які думають, 

приймають рішення і діють. Ніщо не заважає нам стверджувати, що 

кожне істотне благо в нашому соціальному житті може бути пояснене 

з точки зору індивідуальних благ. За рахунок скорочення певного типу 

суспільних благ до сукупності індивідуальних благ, ми не в змозі 

захопити колективний вимір змісту наших думок і переживань, це 

блага, які формують характер тієї чи іншої групи. І хоча, як окремі 

особи, ми можемо випробувати їх в ізоляції, редукціонізм цього 

міркування в кінцевому підсумку зробить їх незрозумілими, тому що 

соціальні блага є незрозумілими без фону, якого задає їм конкретний і 

загальний зміст. І якщо ми будемо ігнорувати різницю між простим 

суспільним і соціальним благом, одним з важливих аспектів 

соціального життя людських істот втрачається [11, c. 127–145]. 

Мова колективних (чи групових) прав набуває свого повного 

значення, якщо справа доходить до захисту спільних інтересів групи 

людей. Виходячи з цього, можливо дати звіт про концепцію 

колективних прав: визнання того, що існують індивідуальні інтереси в 

соціальних благах, є важливим кроком вперед у розумінні специфічної 

природи деяких з вимог цих груп. Неус Турбіску Касальс визначає 

колективні або групові права як права, які захищають особисті 

інтереси в суспільних блага. Як права особи групові (колективні) права 

служать для захисту важливих інтересів фізичних осіб [12, c. 55, 56]. 

За словами Джеймса Гріффіна, групові права є найбільш 

цікавою формою прав людини, і їх форма не повинна бути зменшена 

до індивідуальних прав членів групи. Це повинні бути права, які певні 
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групи мають лише завдяки існуванню таких груп. З одного боку, 

важко зрозуміти, як групові права і права людини пов’язані між собою. 

Дехто стверджує, що ці права чи багато з них приводяться в галузі 

прав людини, і тому вони мають статус прав. Справедливо, що досить 

недавня поява групових прав є частиною широкомасштабного 

сучасного руху, і щоб зробити дискурс з приводу цих прав, 

проводиться важлива робота у сфері етики [13, c. 256]. 

Термін «особа» дехто визначає в розумінні «штучної особи», і 

до них включають юридичні особи, такі як корпорації, школи, клуби. 

Ці юридичні особи визнаються як особи в необхідному сенсі, тому що 

вони можуть вирішувати, діяти, відповідати за свої дії, мають 

обов’язки, відшкодовують збитки і так далі. Робиться висновок, що 

групи можуть бути такими особами, тільки якщо вони мають 

внутрішню організацію, яка дозволяє їм вирішувати, діяти і так далі, а 

юридичні особи мають це, і тому можуть мати групові права [13, 

c. 257]. 

Кращим аргументом для пояснення належності юридичній особі 

індивідуальних прав особи є його формування, виходячи з благ. За 

словами Д. Гріффіна, слід знайти клас благ фізичної особи з роду 

важливості, яка притягує захист наданих прав. Один випадок для 

групових прав наслідує цей випадок для прав фізичних осіб, і це 

вимагає знайти блага, які можуть бути приписані тільки до визначеної 

групи. Потім можна показати, що цей новий вид блага притягує захист 

нового виду права, а саме права групи. Якщо ця форма аргументації 

успішна, можна отримати права, які не зводяться до права громадян, 

потім треба групувати блага спеціального виду, і вони не можуть бути 

просто суспільними благами. Загальні блага не мають чітких меж, а 

призначення благ полягає в тому, щоб приносить користь деяким 

людям, його здійснення для одних не повинно конкурувати з його 

здійсненням іншими. Переваги групових благ полягають у тому, що 

ними користується кожен член групи індивідуально [13, c. 258–266]. 

Отже, юридична особа має особисті немайнові права, оскільки 

фізична особа їх має. Ці права потрібні юридичній особі для 

задоволення інтересів фізичних осіб. Навіть якщо юридична особа 

створюється не шляхом об’єднання фізичних осіб, а шляхом 

об’єднання майна, все одно вона створюється для задоволення 

людських інтересів. Здійснюючи і захищаючи особисті немайнові 

права, юридична особа здійснює і захищає інтереси фізичних осіб, які 

так чи інакше причетні до неї: чи це учасники юридичної особи, чи 

працівники, чи інші причетні до діяльності юридичної особи люди. 
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Виходячи з цього, хочемо висунути прогресивну концепцію 

особистих немайнових прав, за якою і юридичні особи повинні 

наділятися особистими немайновими правами. Отже, прогресивна 

теорія особистих немайнових прав стверджує, що цивільне право 

охороняє та регулює особисті немайнові права фізичних та юридичних 

осіб. 

Проведене нами дослідження дає підстави стверджувати, що 

юридична особа має особисті немайнові права, які належним чином не 

врегульовані в цивільному законодавстві, що слід виправити. Варто 

удосконалити Цивільний кодекс України щодо цих прав: слід вписати 

до Книги 2 норми, які будуть прямо регулювати особисті немайнові 

права юридичної особи та перейменувати її на «Особисті немайнові 

права» без будь-яких прив’язок. Основні особисті немайнові права 

юридичної особи, які необхідно туди вписати, ‒ це право на 

найменування, на місцезнаходження, на недоторканність володіння, на 

свободу пересування, на ділову репутацію, на інформацію, на 

таємницю комунікації, на особисті папери, на таємницю, на 

індивідуальність, на конкуренцію, на вільну діяльність. Перелік 

особистих немайнових прав юридичної особи залишається відкритим і 

може слугувати новим етапом дослідження цієї тематики. 

 
Література 

1. Kelley C. R. The Constitutional Rights of Corporations Revisited: Social 

and Political Expression and the Corporation after First National Bank v. 

Belloti [Text] / C. R. Kelley // Georgetown Law Jourlal. – Vol. 67. – № 6 

(August 1979). – p. 1347–1384. 

2. Orts E. W. Business Persons: A Legal Theory of the Firm [Text] / 

E. W. Orts. – Oxford : Oxford University Press, 2013. – 352 p. 

3. Werhane P. H. Persons, Rights, and Corporations [Text] / P. H. Werhane. 

– Englewood Cliffs, NJ : Prentice–Hall, 1985. – 76 p. 

4. French P. A. The Corporation as a Moral Person [Text] / P. A. French // 

American Philosophical Quarterly. – 1979, Vol. 16, Number 3. –  

p. 207–215. 

5. Hallis F. Corporate Personality [Text] / F. Hallis. – Oxford : Oxford 

University Press, 1930. – 102 р. 

6. Konrad R. Morality and Corporations: Avoiding Schizophrenia [Text] / 

R. Konrad // American Philosophical Western Division Meetings. – 

Detroit, Michigan, April 25, 1980. 

7. Goodpaster E. K. Testing Morality and Organizations [Text] / 

E. K. Goodpaster // The International Journal of Applied Philosophy. – 

1984. – № 2. – р. 35–38. 

8. Donaldson T. Corporations and Morality [Text] / T. Donaldson. – 

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice–Hall, 1982. – 214 p. 



 114 

9. Calsamiglia A. Sobre el principio de igualdad [Testo] / A. Calsamiglia / 

ed. J. Muguerza. – Madrid : Debate, 1989. – 89 p. 

10. Raz J. The Morality of Freedom [Text] / J. Raz. – Oxford : Oxford 

University Press, 1986. – 435 p. 

11. Taylor C. Philosophical Arguments [Text] / C. Taylor. – Cambridge, 

M.A. : Harvard University Press, 1995. – 336 p. 

12. Casals N. T. Group Rights as Human Rights: A Liberal Approach to 

Multiculturalism [Text] / N. T. Casals. – Netherland : Springer, 2006. – 

263 p. 

13. Griffin J. On Human Rights [Text] / J. Griffin. – New York : Oxford 

University Press, 2008. – 340 р. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ СТВОРЕННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ 

ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ,  
В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 

Вітчизняне цивільне законодавство суб’єктами права 

інтелектуальної власності визнає творця (творців) об’єкта права 

інтелектуальної власності (автора, виконавця, винахідника тощо) та 

інших осіб, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права 

інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України 

(далі – ЦК України), іншого закону чи договору. Відштовхуючись від 

цього положення вважаємо, що законодавець відніс до переліку інших 

суб’єктів юридичних осіб і публічного, і приватного права. 

На підставі ст. 199 ЦК України результати інтелектуальної 

діяльності та інші об’єкти права інтелектуальної власності створюють 

цивільні права та обов’язки відповідно до книги четвертої «Право 

інтелектуальної власності», що містить низку положень, спрямованих 

на регулювання особистих немайнових прав юридичних осіб, у ст. 423, 

ч. 1 ст. 429, ч. 1 ст. 430, ст. 438 ЦК [19]. Подібні за змістом правові 

норми розташовані також у законах України «Про авторське право і 

суміжні права» (ст. 16) [11], «Про охорону прав на винаходи і корисні 
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моделі» (ст. 9) [12], «Про охорону прав на сорти рослин» (ст. 17) [13], 

«Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» (ст. 7) [14] і 

т.д. 

У законодавстві держав загального та континентального права 

під терміном «автор» розуміють фізичних осіб, адже згідно з панівною 

у цих країнах доктриною, юридичні особи – це суб’єкти, позбавлені 

фізичного існування, а тому вони не мають можливості створювати 

мистецькі твори. Водночас у країнах англо-саксонського права серед 

первинних суб’єктів авторського права закон згадує державу, а також 

різні види юридичних осіб: державні організації, академії, 

університети, інститути тощо. Крім того, у всіх правових системах 

визнається, що юридичні особи можуть стати суб’єктами авторських 

прав у результаті набуття їх за договором або в порядку 

спадкування [4, с. 542]. 

Українські цивілісти мають різні погляди на питання визнання 

юридичних осіб первинними суб’єктами прав інтелектуальної 

власності. Зокрема одні з них первісними суб’єктами визнають лише 

фізичних осіб, які створюють твори, як самостійно, так і в 

співавторстві. Це обумовлено тим, що характеризуюча ознака об’єкта 

авторських правовідносин – творча діяльність – присутня тільки 

людині, а не організації, установі чи підприємству [9, с. 9]. Крім того, 

між юридичною особою і об’єктом права інтелектуальної власності не 

виникає особливого емоційного зв’язку, як між автором і об’єктом. 

Тому, на думку вчених, у вітчизняному законодавстві варто 

передбачити поділ прав інтелектуальної власності немайнового 

характеру на особисті немайнові і немайнові. За такого поділу 

зрозумілою буде і позиція законодавця щодо можливості належності 

немайнових прав інтелектуальної власності юридичним особам та 

іншим суб’єктам – не творцям [10, с. 23]. 

Інші автори обґрунтовують необхідність введення юридичних 

осіб до категорії первинних суб’єктів авторського права і пропонують 

назвати комплекс їх інтелектуальних прав «продюсерськими». Як 

приклад, дослідники наводять ст. 9 Англійського закону про авторські 

права, дизайн і патенти, що закріплює право авторства за юридичними 

особами, які забезпечили необхідні умови для виготовлення 

фонограми, фільму, передач ефірного мовлення, кабельних програм і 

типографського оформлення [17, с. 94]. Ми вважаємо, що 

запропонована новела до чинного законодавства є різновидом 

штучного закріплення первинних авторських прав за юридичними 

особами, коли ж справжніми творцями були і залишаються фізичні 

особи. Втім, такий юридичний прийом, на думку А. П. Сєргєєва, є 
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цілком виправданим за умови досягнення поставленої ним мети. 

Зокрема конструкція первинного авторського права юридичної особи у 

СРСР сприяла усуненню правової невизначеності, що виникала в силу 

відсутності прав на весь твір у володільця авторського права, 

наприклад, у частині використання творів. Велике, а іноді і 

недостатньо визначене коло осіб, які внесли творчий вклад у 

створення складного твору разом з відсутністю правових відносин між 

конкретними авторами, що брали участь у його створенні, роблять 

доцільним визнання володільцем авторського права на твір у цілому 

однієї особи (кіностудії, науково-дослідної організації, видавництва 

тощо) [16, с. 170]. 

Чинне цивільне законодавство первинним суб’єктом 

авторського права прямо називає автора твору, тобто фізичну особу 

(ст. 435 ЦК України, ст. 11 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права»). Відповідно до ч. 2 ст. 423 ЦК України особисті 

немайнові права інтелектуальної власності належать творцеві об’єкта 

права інтелектуальної власності, але у випадках, передбачених 

законом, ці права можуть належати іншим особам. Тобто законодавець 

фактично передбачає можливість відчуження особистих немайнових 

прав інтелектуальної власності до іншого суб’єкта, наприклад, 

юридичної особи, що, в свою чергу, суперечить природі особистих 

немайнових прав. Зважаючи на викладене, пропонуємо з’ясувати, які з 

особистих немайнових прав інтелектуальної власності, закріплених у 

ст. 423 ЦК України, можуть бути застосовані до юридичних осіб у 

випадку переходу до них відповідних прав фізичних осіб. 

На наш погляд, відштовхуючись від концепції первинного 

авторства фізичної особи, закріпленої у вітчизняному цивільному 

законодавстві, правомочність з визнання юридичної особи творцем 

об’єкта права інтелектуальної власності не може застосовуватись до 

останньої. Проте юридичній особі можуть належати інші особисті 

немайнові права, серед яких – право на зазначення її найменування або 

вимогу такого зазначення при будь-якому використанні об’єкта, 

створеного за замовленням або у зв’язку з виконанням трудового 

договору. Це випливає з положень ЦК України, якими передбачено, 

що: 

– особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, 

створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать 

працівникові, який створив цей об’єкт. У випадках, передбачених 

законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на 

такий об’єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у 

якої працює працівник (ч. 1 ст. 429); 
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– особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, 

створений за замовленням, належать творцеві цього об’єкта. У 

випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права 

інтелектуальної власності на такий об’єкт можуть належати 

замовникові (ч. 1 ст. 430). 

Дослідники зауважують, що ім’я творця і найменування 

юридичної особи, вказані на об’єктах інтелектуальної власності, – не 

одне і теж саме. Перше ідентифікує творця, а друге – виробника чи 

іншого суб’єкта, який представляє об’єкт у цивільному товарообороті. 

На об’єкті права інтелектуальної власності може вказуватись і його 

назва, якщо це можливо. Вона допомагає вирізнити цей об’єкт з-поміж 

інших. Отже, необхідно розмежовувати за змістом та призначенням 

найменування юридичної особи, ім’я творця та назву об’єкта [10, 

с. 124–125]. Таким чином, наприклад, проектна організація, за 

дорученням якої або в якій розроблялися відповідні проекти творів 

архітектури, має право на визнання за нею права «на ім’я» шляхом 

зазначення її найменування, спираючись на те, що твір архітектури 

було створено їх працівником у зв’язку з виконанням трудового 

договору [6, с. 12]. По-іншому визнання за юридичною особою права 

«на ім’я» називає Р. Б. Шишка, – як виключне немайнове право 

юридичних осіб на місце досягнення результатів творчої діяльності. 

Як приклад він наводить технологію вирощення монокристалів, що 

безпосередньо пов’язана з найменуванням інституту «Монокристал», 

де вона розроблялася [20, с. 225]. 

Отже, враховуючи наведене, вважаємо слушною думку 

Р. О. Денисової: «Роботодавець має право при будь-якому 

використанні службового твору зазначати своє найменування або 

вимагати такого зазначення» [7, с. 14]. Ми пропонуємо змінити 

авторську редакцію зазначеного положення з урахуванням контексту і 

термінології чинної ст. 429 ЦК України та викласти її в частині другій 

таким чином: «2. Юридична або фізична особа має право при будь-

якому використанні об’єкта, створеного у зв’язку з виконанням 

трудового договору, зазначати своє найменування або вимагати 

такого зазначення». З огляду на запропоновані зміни, ч. 2 і ч. 3 ст. 429 

ЦК України вважатимуться ч. 3 і ч. 4 відповідно. 

Також вважаємо за необхідне внести зміни до ст. 430 ЦК 

України і викласти її в частині другій таким чином: «2. Юридична або 

фізична особа має право при будь-якому використанні об’єкта, 

створеного за замовленням, зазначати своє найменування або 

вимагати такого зазначення». З огляду на запропоновані зміни, ч. 2 

ст. 430 ЦК України вважатиметься ч. 3 відповідно. 
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Наступним особистим немайновим правом інтелектуальної 

власності юридичної особи може бути визнане право на забезпечення 

недоторканності об’єкта, створеного за замовленням або у зв’язку з 

виконанням трудового договору в порядку, передбаченому ст. 439 ЦК 

України. 

Наприклад, більшість комп’ютерних програм створюється на 

замовлення конкретних юридичних осіб, які спроможні оплатити 

чималі затрати на їх розробку і захист. У зв’язку зі швидким старінням 

комп’ютерних програм та необхідністю продовження терміну їх 

використання, необхідно постійно працювати над їх удосконаленням, 

змінами та переробкою. Тому в договорі між програмістом-творцем та 

юридичною особою, як правило, зазначається положення, згідно з 

яким автор передає програму і дозволяє будь-як її змінювати та 

переробляти. По суті, йдеться про відчуження автором його права на 

недоторканність твору, що суперечить положенню щодо 

невідчужуваності особистих немайнових прав автора. Тобто в цьому 

випадку автор програми може вимагати оспорення положення 

договору щодо права змінювати програму будь-яким чином і договір у 

цій частині повинен визнаватись недійсним на тій підставі, що право 

на недоторканність твору не відчужується. Водночас якщо 

роботодавець завчасно не укладе відповідний правочин з майбутнім 

автором програми, то останній після її створення може відмовитися 

надавати право змінювати програму. Тому ми вважаємо цілком 

слушною пропозицію про передбачення можливості відчуження права 

на недоторканність цього твору за згодою автора, враховуючи 

особливості комп’ютерної програми як твору та її значення для 

діяльності і фізичних, і юридичних осіб [10, с. 142–143], адже 

юридична особа, що виступає роботодавцем автора, на практиці може 

більш ефективно протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню 

або іншій зміні твору чи будь-якому іншому посяганню на твір, аніж 

фізична особа [21, с. 107]. 

Враховуючи наведене, пропонуємо доповнити ст. 439 ЦК 

України ч. 3 такого змісту: «3. Юридична особа має право на 

забезпечення недоторканності твору, створеного за замовленням або 

у зв’язку з виконанням трудового договору». 

У країнах загального права спостерігається протилежний до 

вітчизняного підхід щодо визнання авторських прав на твори, створені 

в порядку виконання службових обов’язків. Зокрема автором 

створених на замовлення фотографій і творів образотворчого 

мистецтва є замовник (США); автором аудіовізуальних творів, 

фонограм, теле- і радіопередач – продюсери, тобто особи, які 
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ініціювали організацію створення таких творів (Великобританія та 

США); автором комп’ютерних програм – замовник або роботодавець, 

якщо вони були створені службовцем, який працює за наймом 

(Великобританія та США); автором творів, уперше опублікованих 

державою чи під її керівництвом, – держава (Великобританія). 

Аналогічна ситуація спостерігається і в окремих країнах 

континентального права, де автором твору, створеного працівником у 

ході виконання роботи за трудовим договором, вважається у праві 

Нідерландів роботодавець; автором програм для ЕОМ у праві Франції 

– їх замовник (або роботодавець, якщо ці програми були створені у 

ході роботи за трудовим наймом); автором фототворів у праві 

Німеччини – замовник; автором «колективного твору» у праві Франції 

– юридична особа, яка вперше довела цей твір до загального відома; 

автором твору у праві Швейцарії – видавець, якщо саме він висловив 

загальну ідею твору при його створенні [5, с. 453]. Таке рішення 

зарубіжного законодавця пояснюється тим, що роботодавець, як 

правило, наділений ширшими можливостями щодо використання твору 

і забезпечення необхідних умов і матеріалів для його появи. Надаючи 

роботодавцю гарантії у виді статусу першого правоволодільця, 

авторське законодавство створює передумови для вкладення засобів у 

створення умов, сприятливих для творчості [1, с. 210–211]. 

Критики цих конструкцій називають їх рудиментом 

інтелектуального рабства, оскільки первинний характер прав автора на 

службовий результат є проявом особистісного походження прав на 

результати творчої діяльності, які виражають особистість автора. 

Автору, як людині і громадянину, належить немайнове право 

авторства, що слугує єдиним джерелом і первинною точкою відліку 

майнових прав, які мають виключний характер. Права роботодавця є 

похідними від прав автора, навіть якби вони і були первинними і 

раніше нікому не належали, все одно роботодавець є 

правонаступником автора. Матеріальні та людські ресурси, знання, 

навики і досвід роботодавця не є підставою для позбавлення його 

авторства та заснованих на ньому прав [8, с. 297, 301–302]. 

Продовжуючи цю дискусію в українському праві, 

О. Г. Ульянова вважає, що первинним суб’єктом авторського права на 

рекламу є її автор, а юридична особа, з якою автор (виробник реклами) 

перебуває у трудових відносинах, може виступати похідним 

суб’єктом [18, с. 10]. З точки зору Т. В. Ярошевської, первинним 

суб’єктом права на службовий винахід повинен бути працівник-

винахідник як творець об’єкта права, а тому саме за ним повинні 

визнаватися всі немайнові і первинні майнові права на службовий 
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винахід [22, с. 15]. На думку О. О. Штефан, можливість передачі 

роботодавцю окремих особистих немайнових прав інтелектуальної 

власності на службовий твір не має жодної практичної цінності. Більше 

того, автор обґрунтовує суперечливість положення ч. 1 ст. 429 ЦК 

України не лише доктрині авторського права (оскільки право авторства 

та право на ім’я – це виключні, невід’ємні немайнові авторські права 

творця, які є невідчужуваними), а й конвенційним міжнародно-

правовим актам (зобов’язання, за якими прийняла й Україна). Тому 

вона приходить до висновку про руйнівний вплив на авторське право 

оспорюваних положень ч. 1 ст. 429 ЦК України і необхідність їх 

негайного виключення [21, с. 107]. Зважаючи на відсутність у законі 

умов, за яких був би можливим перехід особистих немайнових прав від 

працівника до роботодавця, а також відсутність переліку таких прав, 

які могли б передаватися роботодавцю, І. І. Рудченко також підтримує 

ідею виключення ч. 1 ст. 429 ЦК України [15, с. 555]. 

На підставі здійсненого аналізу особистих немайнових 

авторських прав ми приходимо до висновку, що низка зарубіжних 

країн англо-саксонського (Великобританія, США) та континентального 

права (Нідерланди, Німеччина, Франція, Швейцарія) визнає пріоритет 

первинних прав авторства юридичних осіб публічного та приватного 

права як роботодавців щодо творів, створених їх працівниками в 

порядку виконання ними службових обов’язків. 

В Україні первинним об’єктом авторського права вважається 

фізична особа, проте юридичні особи публічного та приватного права, 

будучи роботодавцями, у випадках, передбачених законом, можуть 

мати окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на 

об’єкти, створені за замовленням або у зв’язку з виконанням трудового 

договору. 

Вважаємо, що до особистих немайнових прав інтелектуальної 

власності юридичних осіб можуть належати: 

1) право зазначення найменування юридичної особи або вимога 

такого зазначення при будь-якому використанні об’єкта, створеного за 

замовленням або у зв’язку з виконанням трудового договору; 

2) право юридичної особи на забезпечення недоторканності 

об’єкта права інтелектуальної власності, створеного за замовленням 

або у зв’язку з виконанням трудового договору. 
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Модернізація (від франц. modernisation – оновлення) означає 

оновлення, удосконалення, надання будь-чому сучасного вигляду, 

переробка відповідно до сучасних вимог [1]. 

Світова фінансова криза 2008–2010 років виявила проблеми у 

законодавчому регулюванні різних сфер господарювання як ЄС та 

держав-членів ЄС, так і України. Особливо яскраво проявили себе 

проблеми на ринках фінансових послуг. На сьогодні багато аналітиків 

говорить про початок нової хвилі фінансової кризи. Для усунення 

негативів попередньої фінансової кризи та попередження нових 

проблем необхідно переглянути чинне законодавство у сфері 

регулювання ринків фінансових послуг та внести у нього зміни: слід 

провести модернізацію законодавства України у сфері надання 

фінансових послуг з метою підвищення довіри споживачів-фізичних 

осіб до фінансових установ. 

Значні проблеми на ринках фінансових послуг попередня 

фінансова криза виявила у кредитних правовідносинах, зокрема у 

відносинах споживчого кредитування. Однак усі проблеми у сфері 

кредитних правовідносин розглянути у цьому випадку, на нашу думку, 

неможливо. Тому зупинимося лише на одному питанні, а саме: 

надання інформації споживачу фінансових послуг (позичальнику) до 

укладення кредитного договору. 

Ця проблема є актуальною з практичної точки зору, оскільки від 

того, як надається ця інформація споживачу з боку кредитних установ, 

залежить правильність прийняття рішення з боку споживача, а в 

подальшому вірогідність його звернення до суду щодо визнання 

кредитного договору недійсним у силу ненадання відповідної 

інформації. 

Надання інформації споживачу перед укладенням кредитного 

договору регулюється в законодавстві України (ч. 2 ст. 11 Закону 
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України «Про захист прав споживачів» [2] – надалі Закон про 

споживачів) та законодавстві ЄС (ст. 5 Директиви 2008/48/ЄС 

Європейського Парламенту і Ради ЄС про договори споживчого 

кредитування і про відміну Директиви Ради ЄС 87/102/ЄЕС [3] – 

надалі Директива 2008/48). 

Директива 2008/48 для України є однією з першочергових щодо 

адаптації, бо передбачена в додатках до Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС (додаток XXXVIII до глави 20 «Захист прав 

споживачів» розділу V «Економічне і галузеве співробітництво») [4]. У 

випадку підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Україна 

буде зобов’язана впровадити Директиву 2008/48 в законодавство 

протягом 3–х років. 

Однак, перш ніж говорити про відповідність ст. 11 Закону про 

споживачів Директиві 2008/48 в цілому та в частині надання 

інформації споживачу до укладення кредитного договору зокрема, 

варто вказати, що ґрунтовних наукових досліджень з цієї 

проблематики в Україні на сьогодні немає. Порівняльних досліджень у 

сфері захисту прав споживачів в Україні фактично немає. Можна хіба 

відзначити дисертаційне дослідження О. Ю. Черняк на тему: 

«Цивільно-правовий статус споживача у контексті адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» [5]. 

Отже, повернемося до проблеми надання інформації споживачу-

фізичній особі перед укладення кредитного договору (споживчого). 

Які основні вимоги щодо переддоговірної інформації передбачені у 

Директиві 2008/48 та Законі про споживачів? 

Наведені нижче умови – це лише коротке узагальнення того, що 

передбачено у ст. 5 Директиви 2008/48. Директива 2008/48 вказує на 

інформацію, яку повинен отримати споживач у письмовій формі до 

укладення договору, а саме [6]: 

– про тривалість кредитного договору; 

– про загальний обсяг кредиту; 

– про відсоткову ставка та інші ставки, які належать до них; 

– про річну відсоткову ставку та загальну суму кредиту за 

договором; 

– про суму, кількість і частоту платежів; 

– про витрати, пов’язані з договором; 

– про договірні зобов’язання; 

– про наслідки прострочених платежів і дефолтів; 

– про права споживачів; 

– про форми забезпечення. 

У ч. 2 ст. 11 Закону про споживачів передбачено надання такої 
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інформації споживачу у письмовій формі до укладення договору, а 

саме: 

1) про особу та місцезнаходження кредитодавця; 

2) про кредитні умови, зокрема: 

а) про мету, для якої споживчий кредит може бути витрачений; 

б) про форми його забезпечення; 

в) про наявні форми кредитування з коротким описом 

відмінностей між ними, в тому числі між зобов’язаннями споживача; 

г) про тип відсоткової ставки; 

ґ) про суму, на яку кредит може бути виданий; 

д) про орієнтовну сукупну вартість кредиту (в процентному 

значенні та грошовому виразі) з урахуванням відсоткової ставки за 

кредитом та вартості всіх послуг (реєстратора, нотаріуса, страховика, 

оцінювача тощо), пов’язаних з одержанням кредиту та укладенням 

договору про надання споживчого кредиту; 

е) про строк, на який кредит може бути одержаний; 

є) про варіанти повернення кредиту, включаючи кількість 

платежів, їх частоту та обсяги; 

ж) про можливість дострокового повернення кредиту та його 

умови; 

з) про необхідність здійснення оцінки майна та, якщо така 

оцінка є необхідною, ким вона здійснюється; 

и) про податковий режим сплати відсотків та про державні 

субсидії, на які споживач має право, або відомості про те, від кого 

споживач може одержати докладнішу інформацію; 

і) про переваги та недоліки пропонованих схем кредитування 

Якщо співставити відповідні норми Директиви 2008/48 та 

Закону про споживачів, то можна буде зробити чіткий і зрозумілий 

висновок, що норми ч. 2 ст. 11 Закону про споживачів не в повній 

відповідають Директиві 2008/48. І це не дивно. Дана норма в 

українське законодавство була впроваджена вперше у 2004 році, коли 

було прийнято нову редакцію Закону про споживачів. На той час ця 

норма відповідала законодавству ЄС, оскільки це питання 

регулювалося Директивою 87/102/ЄЕС про наближення законів, 

постанов та адміністративних положень держав-членів щодо 

споживчого кредиту, яка була відмінена Директивою 2008/48. І тому, 

на нашу думку, таку норму для української теорії та практики станом 

на 2005 рік можна було вважати фактично революційною. 

Проте проблеми з отриманням споживачами необхідної 

інформації перед укладенням кредитного договору на практиці в 

Україні існують. Муляр М. С. вказує, що «як і в докризовий період, 
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80 % проаналізованих кредитних договорів укладено без надання 

позичальнику у письмовій формі попередньої інформації про умови 

кредитування …» [7, с. 28]. Вважаємо, що це занадто високий 

показник для ринку фінансових послуг. А це означає, що споживач не 

буде довіряти фінансовим установам, що, в свою чергу, не буде 

сприяти економічному розвитку України. Можна погодитися з 

висновком О. Куценка про те, що «ще багато потрібно покращувати у 

режимі розкриття інформації» [8, с. 25]. 

Змінити ситуацію щодо надання інформації споживачу до 

укладення кредитного договору можна лише шляхом внесення 

відповідних змін у чинне законодавство України. З досвіду 

європейських держав в Україні це можна зробити двома способами: 

1) шляхом внесенням змін у ст. 11 Закону України «Про захист 

прав споживачів»; 

2) шляхом розробки та прийняття окремого законодавчого акта 

про споживче кредитування. 

Саме на це вказують і деякі дослідники. Так, Т. А. Пінчук та 

О. В. Костенко зазначають, що «необхідним є створення 

законодавчого документа, що забезпечить повернення банків до 

справедливої конкуренції та надання повної інформації про умови 

кредитування» [9]. 

Спроби щодо зміни цієї ситуації в Україні вже робилися, 

зокрема через запровадження в Україні норм Директиви 2008/48. Так, 

положення Директиви 2008/48 щодо розкриття інформації до 

укладення договору були майже повністю відображені у ст. 11 

законопроекту «Про споживче кредитування» (реєстраційний 

номер 9593 від 14.12.2011 р.) [10], який, на жаль, не був прийнятий. 

Висновок. Незважаючи на те, чи буде підписана Угода про 

Асоціацію між Україною та ЄС, відповідно до Закону України «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» необхідно внести зміни у 

законодавство України про захист прав споживачів, де врахувати 

вимоги Директиви 2008/48, а також розробити стандартизовану форму 

про надання інформації споживачу до укладення кредитного договору. 

Саме надання повної, достовірної інформації споживачу до укладення 

кредитного договору може стати дієвим механізмом захисту його прав, 

у тому числі при прийнятті самого рішення про укладення кредитного 

договору з відповідною кредитною установою. 

 



 127 

Література 

1. Модернізація [Електронний ресурс] Словопедія. – URL : 

http://slovopedia.org.ua/42/53404/286289.html. 

2. Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 р. 

№ 1023–XII, у ред. Закону від 01.12.2005 р. № 3161–IV [Електронний 

ресурс] Верховна Рада України. Верховна Рада України. – URL : 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1023-12. 

3. Директива 2008/48/ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС про 

кредитні угоди для споживачів та про скасування Директиви Ради 

87/102/ЄЕС (офіційний переклад) [Електронний ресурс] Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг. – URL : 

http://www.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/euro/ukr_2008_48_ua.pdf. 

4. Додатки до Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС [Електронний 

ресурс] Урядовий портал. – URL : 

http://www.kmu.gov.ua/docs/Agreement/Annex_XXVI_to_XLIII_to_Agr

eement.pdf. 

5. Черняк О. Ю. Цивільно-правовий статус споживача у контексті 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право» / О. Ю. Черняк ; НАПН України, 

НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2011. – 19 с.   

6. Consumer credit agreements [Electronic Resource] EUROPA – EU 

website. – URL : 

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consume

rs/co0001_en.htm. 

7. Муляр М. С. Договір споживчого кредиту: основні ризики для 

позичальника [Текст] / М. С. Муляр. – К. : Юстініан, 2012. – 63 с. 

8. Куценко О. Споживче кредитування в Україні: огляд ринку та 

практики / О. Куценко [Електронний ресурс] Програма розвитку 

фінансового сектору (USAID/FINREP–II). – URL : 

http://www.finrep.kiev.ua/download/consumer_lending_sep2011_ua.pdf. 

9. Пінчук Т. А. Аналіз сучасного стану умов споживчого кредитування 

фізичних осіб в Україні / Т. А. Пінчук, О. В. Костенко // Ефективна 

економіка. – № 5, 2013 [Електронний ресурс] Журнал «Ефективна 

економіка». – URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2020. 

10. Про споживче кредитування : Проект Закону України від 

14.12.2011 р., зареєстр. за № 9593 [Електронний ресурс] Верховна 

Рада України. – URL : 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=9593&skl=

7. 

 

 
 



 128 

МАТВИЙЧУК Сергей Борисович, 

кандидат юридических наук, доцент,  

доцент Международного университета «МИТСО»  

(г. Минск, Республика Беларусь) 
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У гражданской процессуальной науке исследование проблем 

судебной защиты неопределенного круга лиц началось в связи с 

закреплением в материальном законодательстве правовых норм, 

регламентирующих такую возможность. Закон Республики Беларусь от 

19.11.1993 г. № 2572–XII «О защите прав потребителей» был первым 

законодательным актом, предусматривающим конструкцию иска в 

защиту неопределенного круга лиц как одной из разновидностей 

группового иска. Введение данного института было обусловлено тем, 

что наиболее частыми нарушениями прав потребителей явились: 

непредставление потребителям информации о продавце, исполнителе, 

изготовителе в части фирменного наименования, местонахождения, 

режима работы; ненадлежащее качество и безопасность товаров, работ 

и услуг; нарушение прав потребителей при приобретении товаров с 

недостатками, не оговоренными продавцом при заключении договоров 

купли-продажи, и другие. Следует особо подчеркнуть, что от действий 

юридических и физических лиц, осуществляющих реализацию товаров 

и оказывающих иные услуги, как правило, страдают не отдельные 

лица, а группы потребителей. 

Существуют различные способы судебной защиты прав и 

охраняемых законом интересов многочисленных групп лиц, 

пострадавших от действий одного ответчика либо попавших в 

однотипную негативную для них ситуацию. Как процессуальный 

институт групповой иск был выработан судебной практикой 

английских судов справедливости в середине XVI века. Наибольшее 

развитие он получил в США. По мнению О. Н. Здрок, «сферу его 

применения составляют многосторонние отношения, связанные с 

защитой прав потребителей, охраной окружающей среды» [1, с. 147]. 

К сожалению, интересная идея оказалась недостаточно 

проработанной в законодательстве. До сих пор данный способ защиты 

неопределенного круга потребителей применялся крайне редко. 

Ю. И. Крепчук обосновывает это, в первую очередь, «отсутствием в 

consultantplus://offline/ref=5ED86CFE539D244E46DAB10A5986BBA3CB1E3543D004D4C944D03190BB955AF1IFZBM
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законодательстве разработанного процессуального механизма, 

позволяющего внедрить его в гражданское судопроизводство» [2, 

с. 86]. Нормы права, призванные регулировать защиту 

неопределенного круга потребителей в Республике Беларусь, были 

позаимствованы из Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. 

№ 2300–1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон Российской 

Федерации «О защите прав потребителей») и существенно отличаются 

от правовых норм, регулирующих институт группового иска в 

зарубежных государствах. Это, по нашему мнению, породило 

определенные проблемы и противоречия. 

В научной литературе дискуссия в отношении группового иска 

начинается с его названия. Некоторые авторы называют групповые 

иски коллективными. Так, Н. Г. Елисеев специально оговаривает, что 

термин «групповой иск» является «неудачным, поскольку акцентирует 

внимание на активном варианте группового производства» [3, с. 476] и 

предлагает употреблять слово «коллективный». Однако полагаем, что 

каждый коллектив, несомненно, является группой, но не всякая группа 

может быть названа коллективом. Для того, чтобы группу можно было 

назвать коллективом, необходимо наличие коллективных отношений. 

Вопрос о соотношении понятий «групповой иск» и «иск в защиту 

неопределенного круга лиц» также является дискуссионным. По 

мнению автора, групповые иски следует подразделять по степени 

определенности состава группы на момент вынесения решения на иски 

в защиту неопределенной группы лиц и иски в защиту 

многочисленной (определенной) группы лиц. 

Однако анализ правовых норм действующего Закона 

Республики Беларусь от 09.01.2002 г. № 90–З «О защите прав 

потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей) позволяет 

прийти к выводу, что иск в защиту неопределенного круга 

потребителей – это не просто разновидность классической модели 

группового иска в англо-американском праве, а иск, обладающий 

особой спецификой по следующим соображениям. 

Иск в защиту неопределенного круга потребителей 

предназначен для защиты прав настолько многочисленных групп лиц, 

что для конкретизации их состава необходимо проведение 

специальных процессуальных действий. Однако участие потребителей 

в рассмотрении гражданского дела, возбужденного по такому иску, не 

предусмотрено, так как правом на обращение в суд в соответствии с 

Законом о защите прав потребителей обладают лишь определенные 

субъекты. Так, в соответствии со ст. 42 Закона о защите прав 

потребителей Министерство торговли Республики Беларусь имеет 

consultantplus://offline/ref=5ED86CFE539D244E46DAB10A5986BBA3CB1E3543D004D8CB46DD6C9AB3CC56F3FCIDZBM
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право обращаться в суд с иском о защите прав неопределенного круга 

потребителей в случае нарушения прав потребителей, кроме того, 

ст. 47 предусматривает, что общественные объединения потребителей 

имеют право обращаться в суд с иском о защите прав потребителя, 

представлять и защищать в суде права и законные интересы 

потребителя (неопределенного круга потребителей) и предъявлять иск 

в суд о признании действий изготовителя (продавца, поставщика, 

представителя, исполнителя, ремонтной организации) 

противоправными, условий договора недействительными в отношении 

неопределенного круга потребителей и прекращении этих действий. 

Следует более подробно остановиться на полномочиях местных 

исполнительных и распорядительных органов в области защиты прав 

неопределенного круга потребителей. В соответствии с абз. 8 ст. 43 

Закона о защите прав потребителей местные исполнительные и 

распорядительные органы не только имеют право, но и обязаны 

обращаться в суд с иском о защите прав, однако, в отличие от 

Министерства торговли Республики Беларусь, только конкретного 

потребителя. В этой связи логика законодателя предоставить одним 

государственным органам права на защиту неопределенного круга 

потребителей и не предоставить другим (к компетенции которых 

данное право относится в большей степени) представляется 

непоследовательной. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что субъекты, 

которым закон предоставляет право обращаться в суд в защиту прав и 

охраняемых законом интересов неопределенного круга потребителей, 

не являются представителями данных лиц, а в соответствии со ст. 54 

Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 

ГПК) относятся к юридически заинтересованным в исходе дела лицам, 

от собственного имени защищающим права других лиц. 

Для группового иска в англо-американском праве характерно, 

что истцом является только самовызвавшийся участник данной группы 

(или несколько участников), который действует по собственной 

инициативе и представляет интересы всех лиц, входящих в данную 

группу. Достаточно часто процесс начинается по инициативе 

адвокатов, получающих полномочия от так называемых 

представительных истцов, главной целью которых является 

значительное вознаграждение (до 40 % суммы взысканных убытков) в 

случае выигрыша дела в суде. Таким образом, при рассмотрении 

гражданского дела по групповому иску непосредственно в процессе 

участвует один или несколько человек из группы, так называемые 

представительные истцы, и самовызвавшиеся представители. 
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В нашем же государстве отдельный потребитель в соответствии 

со ст. 5 Закона о защите прав потребителей имеет право на обращение 

в суд и другие уполномоченные государственные органы за защитой 

только своих прав или охраняемых законом интересов. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 24.06.2010 г. № 4 «О практике применения судами 

законодательства при рассмотрении дел о защите прав потребителей» 

отмечается, что «в защиту прав неопределенного круга потребителей 

могут быть заявлены лишь требования неимущественного характера, 

целью которых является признание действий продавца, изготовителя, 

исполнителя противоправными, условий договора недействительными 

в отношении всех потребителей, как заключивших, так и имеющих 

намерение заключить договор на приобретение или использование 

товара, выполнение работы, оказание услуги и прекращение таких 

действий» [5]. 

Основанием иска в защиту неопределенного круга потребителей 

являются юридические факты, на которых истец основывает свое 

материально-правовое требование к ответчику. Можно согласиться с 

мнением М. В. Филатовой, что основанием такого иска являются 

«факты совершения ответчиком в отношении неопределенного круга 

потребителей противоправных действий, которые должны быть 

прекращены» [6, с. 330]. 

Исследование элементов иска в защиту неопределенного круга 

потребителей позволяет сделать вывод, что он направлен на получение 

лишь промежуточного решения. Для возмещения причиненных 

убытков каждому потерпевшему потребителю необходимо обратиться 

в суд с самостоятельным требованием. В связи с этим целесообразно 

остановиться на вопросе доказывания фактов, на которые будет 

ссылаться истец при индивидуальном обращении в суд после 

вынесения решения в пользу неопределенного круга потребителей. В 

соответствии со ст. 182 ГПК не подлежат доказыванию факты, 

«установленные вступившим в законную силу решением суда по 

одному гражданскому делу, обязательные для суда, и не доказываются 

вновь при разбирательстве других гражданских дел, в которых 

участвуют те же лица или их правопреемники». Однако лица, 

предъявляющие индивидуальные требования, не совпадают и не могут 

совпадать с лицами по иску в защиту неопределенного круга 

потребителей, так как состав последних персонально не определен. 

Выход из сложившейся ситуации содержится в ст. 46 Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», в соответствии 

с которой вступившее в законную силу решение суда о признании 
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действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной 

организации или уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера) противоправными в отношении 

неопределенного круга потребителей обязательно для суда, 

рассматривающего иск потребителя о защите его прав, возникших 

вследствие наступления гражданско-правовых последствий действий 

изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации 

или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера), 

в части вопросов, имели ли место такие действия и совершены ли они 

изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной 

организацией или уполномоченным индивидуальным 

предпринимателем, импортером) [7]. 

В случае закрепления аналогичного положения в 

законодательстве Республики Беларусь потребители-участники 

неопределенной группы получат возможность обращаться в суд с 

индивидуальными, в том числе имущественными, требованиями, 

основываясь на решении суда, вынесенном в пользу неопределенного 

круга потребителей. Анализ судебной практики позволяет сделать 

вывод, что преимуществами судебной формы защиты пользуются 

наиболее активные, юридически грамотные граждане. Потребители, 

которые предъявят свои требования в суд позже или вообще их не 

предъявят, могут оказаться в ситуации, когда судебное решение может 

быть не исполнено вообще ввиду отсутствия у ответчика имущества 

или денежных средств после возмещения убытков истцам, 

предъявившим требования в числе первых. Данное обстоятельство 

также весомо отличает иск в защиту неопределенного круга 

потребителей от группового иска, который предусматривает правило 

распределения присужденных средств между всеми участниками 

группы в целях достижения социальной справедливости. 

Парламентом – Национальным собранием Республики Беларусь 

‒ был принят Закон Республики Беларусь от 8 июля 2008 г. № 366–З 

«О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики 

Беларусь по вопросам защиты прав потребителей». К сожалению, 

проблемные вопросы, выявленные правоприменительной практикой 

по защите неопределенного круга потребителей, остались 

неразрешенными. 
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ПОСИКАЛЮК Олег Олександрович, 

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник лабораторії з 

проблем адаптації цивільного законодавства України до стандартів ЄС 

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені 

академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України 

(м. Хмельницький) 

ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ  

ВІД СПАМУ 

 

У часи інформаційного суспільства важливим є не тільки 

забезпечити людині можливість вільно збирати, зберігати, 

використовувати і поширювати, але й надати їй механізми захисту від 

небажаної, негативної, навіть протизаконної чи аморальної за своїм 
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змістом інформації. Однак розвиток технологій робить це завдання 

дедалі складнішим, прикладом чого може слугувати і спам. 

Питання, пов’язані із поширенням спам-повідомлень та їх 

цивільно-правовими наслідками, вже ставали предметом досліджень 

вітчизняних науковців, таких як І. В. Жилінкової, Ю. В. Зоріни, 

В. Б. Наумова, О. В. Кохановської, О. М. Пастухова та інших. Однак 

особливості цивільно-правового захисту особистих немайнових прав 

споживача від спаму залишились недослідженими. 

Завданнями цієї роботи є встановити правову природу спаму та 

з’ясувати особливості цивільно-правового захисту особистих 

немайнових прав споживача від спаму. 

Насамперед слід визначитись із поняттям «спам». У найбільш 

загальному вигляді спам може розумітися як незапитуване 

повідомлення. У правничій літературі спам характеризується такими 

ознаками:  

1) масовість розсилання повідомлень – має місце коли 

повідомлення розіслані значній кількості адресатів або за однією 

адресою неодноразово; 

2) використання технологій електронної пошти або іншої 

технології швидкої доставки повідомлення;  

3) розсилання відбувається без вираженої волі чи згоди 

отримувача повідомлення;  

4) зміст повідомлень може мати різний характер, в основному 

комерційний, некомерційний, еротичний та політичний;  

5) фальсифікація електронної адреси відправника [1, с. 85–86]. 

Однак не усі з названих ознак можна віднести до істотних. 

Поняття «спам» на сьогодні отримало в законодавстві України 

закріплення. Так, у Правилах надання та отримання 

телекомунікаційних послуг [2] під спамом розуміються електронні, 

текстові та/або мультимедійні повідомлення, які без попередньої згоди 

(замовлення) споживача умисно масово надсилаються на його адресу 

електронної пошти або кінцеве обладнання абонента, крім повідомлень 

оператора, провайдера щодо надання послуг. Варто відмітити, що 

попередня редакція відповідних правил по-іншому визначала 

досліджуване поняття, а саме: спам – незамовлені попередньо 

споживачами електронні повідомлення, які або є масовими, або в яких 

не наведено достовірні відомості про повну назву, власну поштову чи 

електронну адресу замовника чи відправника цих повідомлень, або 

подальше отримання яких споживач не може припинити шляхом 

інформування про це замовника чи відправника [3]. Одразу видно, що 

чинна редакція значно звужує обсяг поняття «спам», виключаючи з 
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нього не тільки повідомлення оператора, провайдера щодо надання 

послуг, а також повідомлень, які не мають ознаки масовості, але при 

цьому не надають можливості належним чином ідентифікувати 

відправника чи замовника таких повідомлень, а також продовження 

надсилання повідомлень навіть після вимоги споживача про 

припинення їх надсилання. 

Виходячи із вказаних ознак, можна визначити правову природу 

спаму. Спам як повідомлення є нічим іншим як інформацією, а тому 

повинен підпадати під дію правового режиму, встановленого 

законодавством України про інформацію. При цьому спам слід 

відносити до так званого «забруднення Інтернету» (англійською 

«Internet pollution»), тобто різновидом інформації нелегального змісту, 

яка розповсюджується посередництвом мережі Інтернет та може 

завдавати шкоди майну користувачів (наприклад, технічним засобам), 

правам та свободам осіб (наприклад, володільцям інформації з 

обмеженим доступом) тощо [4, с. 123]. А розсилання спаму слід 

визнати активним способом поширення інформації, на відмінну від 

пасивного – розміщення інформації на електронних сторінках, до яких 

споживач звертається самостійно [5, с. 228]. Таким чином, спам може 

розглядатися як порушення інформаційних прав людини [6, с. 18]. 

Оскільки спам є достатньо новим соціальним явищем, яке 

виникло на зламі тисячоліть, його правове регулювання знаходиться 

на стадії становлення, у зв’язку із чим погоджуємось із висловленою в 

літературі думкою, що для захисту від спаму недостатньо дії лише 

принципів цивільного права, таких як добросовісність та недопускання 

зловживання суб’єктивними правами, оскільки за їх допомогою можна 

визнати протиправним тільки конкретне діяння в конкретних 

умовах [7, с. 25]. Тому необхідним є встановлення спеціальних правил 

масового поширення повідомлень та окремих заборон щодо 

надсилання спаму. При цьому, виходячи із закріплення інваріантності 

правового регулювання, ці відносини можуть підлягати 

індивідуальному (саморегулюванню) і нормативному (державному) 

регулюванню. Чинне цивільне законодавство в Україні з цього приводу 

характеризується фрагментарністю та недостатністю. Так, крім Правил 

надання та отримання телекомунікаційних послуг [2], заборони 

окремих видів комерційного спаму містяться в Законі України «Про 

захист прав споживачів» [8] та Законі України «Про рекламу» [9]. 

Тому з цього питання корисним буде досвід правового 

регулювання інших країн та міжнародних інституцій. Насамперед, як 

приклад, слід привести право США, оскільки воно одно з перших 

стикнулося з досліджуваною проблемою. Першою судовою справою, 
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пов’язаною із спамом, між фізичною особою і компанією була справа 

Robert Arkow v. Compuserve в 1995 році, предметом спору якої було те, 

що Роберт Арков розсилав рекламні листи без запитів з боку 

одержувачів через Compuserve [10]. На сьогодні в США діє закон про 

контролювання поширення нелегальної порнографії та маркетингу 

(Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act 

або CAN-SPAM Act), в якому забороняються агресивні та образливі 

комерційні електронні повідомлення, комерційні електронні 

повідомлення, що вводять в оману споживача, а також надсилання 

комерційних електронних повідомлень після вимоги споживача про 

припинення їх надсилання, однак у цілому не забороняє спам (якщо 

спам-повідомлення належним чином ідентифіковане як рекламне та 

містить вказівку на місцезнаходження відправника) [11]. 

Однак враховуючи транскордонний характер поширення 

інформації в мережі Інтернет, регулювання проблеми розсилання 

спаму на рівні національного законодавства недостатньо. У рамках 

Європейського Союзу було зроблено кілька спроб правового 

вирішення проблем спаму. Так, ст. 7 Директиви 2000/31/ЄС 

Європейського парламенту та Ради «Про деякі правові аспекти 

інформаційних послуг, зокрема електронної комерції, на 

внутрішньому ринку» [12] визначає правовий режим комерційних 

повідомлень, що надсилаються без згоди одержувача. Крім того, ст. 13 

Директиви № 2002/58/ЄС щодо обробки персональних даних і захисту 

конфіденційності у сфері електронних засобів зв’язку [13] встановлює, 

що використання систем зв’язку автоматичного повторного виклику 

без людського втручання (пристрої автоматичного набору), 

факсимільних апаратів (факсів) або електронної пошти з метою 

прямого маркетингу допускається тільки стосовно абонентів або 

користувачів, які дали свою попередню згоду. Попри прогресивність 

положень даних директив вони не можуть бути застосовані до спам-

повідомлень, що надходять з-за меж ЄС. Поряд з цим слід відмітити, 

що отримання небажаної інформації (спаму) може бути визнане 

Європейським судом з прав людини як втручання в приватне 

життя [14]. Проблема спаму була також визнана на рівні Декларації 

принципів ООН «Побудова інформаційного суспільства – глобальне 

завдання у новому тисячолітті» [15]. 

Саморегулювання досліджуваних цивільних відносин слід 

розуміти як врегулювання зазначених відносин на власний розсуд 

безпосередньо їх учасниками (сторонами) в укладеному між ними 

договорі, норми (правила) якого можуть відступати від нормативних 

приписів, закріплених у відповідних актах цивільного законодавства та 
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розрахованих на врегулювання саме таких відносин, крім випадків, 

передбачених законом або договором [16, с. 4]. Як приклад таких 

договорів можна привести договір хостингових послуг, за яким 

замовник зобов’язаний серед іншого не здійснювати масових розсилок 

кореспонденції рекламного й іншого характеру (спам), за винятком, 

якщо така розсилка ініційована самими одержувачами або 

здійснюється за їх попередньою згодою [17, с. 66]. Оскільки вказані 

договори, як правило, є договорами про приєднання, то важливою є 

така форма саморегулювання, як визначення самим постачальником 

телекомунікаційних послуг правил користування ними. До прикладу, 

під час користування поштою Gmail необхідно дотримуватися 

затвердженої програмної політики, відповідно до якої забороненими 

діями вважаються створення небажаної комерційної пошти (спаму) чи 

сприяння її розповсюдженню [18]. 

Зрозуміло, що про повну заборону масових електронних 

повідомлень мова йти не може, а тому необхідним є чітко визначити з 

їх числа спам-повідомлення. Виходячи з названих вище доктринальних 

та легальних ознак спаму, слід визнати, що єдиною конститутивною 

його ознакою є відсутність згоди споживача на одержання такого 

повідомлення. На сьогодні вироблено два підходи щодо з’ясування 

згоди споживача на отримання комерційних електронних повідомлень. 

Перший з них застосовується в країнах-учасниць ЄС у формі так 

званого режиму «opt in», запровадженого Директивою № 2002/58/ЄС, 

відповідно до якого визнається протиправним надсилання електронних 

повідомлень без попередньої вираженої згоди адресата на таке 

отримання [13]. Цей режим є протилежним режиму «opt out», який 

застосовується у США та передбачає, що попередня згода адресата на 

надсилання йому повідомлень від конкретного відправника не 

вимагається, однак адресат повинен бути повідомлений про 

можливість та механізм його відмови від подальшого отримання 

подібних повідомлень [11]. Вважаємо, що перший підхід більше 

відповідає потребі захисту прав споживачів, а тому повинен бути 

імплементований у вітчизняне законодавство. У зв’язку з цим, слід 

визнати, що проект Закону України «Про електронну комерцію» 

№ 2306а від 17.06.2013 [19], який у ч. 3 ст. 10 пропонує закріпити 

режим «opt out», не відповідає європейським стандартам, а тому 

потребує відповідних правок. 

Згода споживача на отримання комерційних електронних 

повідомлень повинна розумітись як волевиявлення, виражене 

споживачем у будь-який спосіб, у тому числі вчинення ним дій, які 

можуть бути зафіксовані обладнанням оператора, провайдера 
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(голосове, текстове повідомлення, використання сигналів тонового 

набору тощо). Це повинно тлумачитись таким чином, що навіть якщо 

електронна адреса споживача знаходиться на загальнодоступних 

джерелах, все одно це не дає підстав направляти йому масові 

комерційні повідомлення. При цьому доцільно закріпити норму, 

відповідно до якої визнати споживача, який передав свою електронну 

адресу суб’єкту підприємницької діяльності у зв’язку із придбанням 

товарів, робіт чи послуг останнього, таким, що надав згоду на 

отримання комерційних повідомлень, які стосуються аналогічних 

товарів. Згода на отримання комерційних електронних повідомлень 

повинна характеризуватися як відклична. Тобто у випадку, коли 

споживач попередньо надав згоду або вважається таким, що надав 

згоду на отримання комерційних повідомлень, йому повинен 

надаватися простий та безкоштовний механізм заперечення проти 

наступного надсилання таких повідомлень. 

Відповідно до норм цивільного права спам слід розглядати як 

правопорушення, яке може мати місце як у відносних, так і 

абсолютних правовідносинах. У контексті відносних правовідносин, 

як приклад, можна привести договір про надання телекомунікаційних 

послуг. Так, відповідно до вже згадуваних вище Правил [2] споживачі 

за цим договором зобов’язані не замовляти, не пропонувати 

розсилання та не розповсюджувати спам, а оператори, провайдери 

зобов’язані не розповсюджувати спам. Встановлення факту розсилання 

споживачем спаму є підставою виникнення в оператора, провайдера 

права тимчасово припинити надання послуг з власної ініціативи на 

строк, визначений договором. При цьому за час, протягом якого 

послуги не надавалися з вини абонента, абонентна плата 

нараховується в повному обсязі, якщо інше не передбачено договором. 

Крім того в договорі може бути передбачено стягнення неустойки у 

вигляді штрафу за розповсюдження спаму, що вже знаходить своє 

підтвердження в судовій практиці [20]. 

У межах абсолютних правовідносин спам перш за все виступає 

втручанням в особисте життя. Очевидно, що спам може бути 

дратівливим, небажаним, неприємним і в деяких випадках дуже 

агресивним (образливим) для його одержувача. Крім того, спам 

можуть отримувати не тільки дорослі, але й діти та інші вразливі 

верстви населення допоки вони мають адресу електронної пошти. 

Спам на сьогодні стає всюдисущим, оскільки з’являється дома та на 

роботі, набуває різних форм: надходить як текст на мобільні телефони; 

спричиняє самовільне завантаження контенту на робочий стіл; за 

допомогою спаму поширюють шкідливі програмні засоби, які можливо 
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використати для несанкціонованого втручання в роботу електронно-

обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, 

комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку з порушенням 

встановлених у них правил розмежування доступу, що може призвести 

до витоку, втрати, підробки, блокування інформації та до порушення 

встановленого порядку її маршрутизації тощо. Тому, з точки зору 

правової доктрини, спам є правопорушенням, що полягає у втручанні в 

приватне життя фізичної особи незалежно від того, де відбувається 

користування електронною поштою: дома чи на роботі [21]. Таким 

чином спам, по-перше, сам по собі порушує недоторканність 

приватного життя, оскільки електронна адреса охоплюється змістом 

останнього, а відтак і можливістю фізичної особи вільно, на власний 

розсуд визначати свою поведінку в цій сфері. По-друге, спам може 

містити інформацію, яка принижує честь і гідність одержувача 

(наприклад, нав’язування товарів, робіт та послуг аморального або 

навіть протиправного характеру). По-третє, спам може бути 

використаний як спосіб поширення негативної неправдивої інформації 

та (або) конфіденційної інформації про третю особу. 

Важливо також відзначити, що витрати, пов’язані з розсиланням 

спаму, майже повністю перекладені з відправника чи замовника на 

одержувача, який платить своєму постачальнику Інтернет послуг за 

доступ до мережі. Для відправника відправити кожен спам коштує 

менше ніж 0,025 цента, для одержувача витрати взагалі будуть 

набагато вищі і стосовно часу, і щодо вартості. І, звичайно, для тих 

небагатьох людей, хто дійсно (загадково) приймає пропозиції, які 

надійшли зі спамом, спам ‒ не тільки питання вторгнення в особисте 

життя, але й спричиняє серйозні фінансові втрати внаслідок 

шахрайства [21]. 

Принагідно відмітити, що спам є шкідливим не тільки для 

приватного інтересу окремого одержувача, але й, напевно, навіть у 

більшій мірі суспільного інтересу. Саме тому законодавством 

встановлюється низка інших пов’язаних зі спамом заборон. Так, спам, 

відправлений чи замовлений суб’єктом підприємницької діяльності для 

просування своєї продукції серед споживачів, визнається відповідно до 

п. 3 ч. 5 ст. 19 Закону України «Про захист прав споживачів» [8] 

агресивною та такою, що забороняється формою підприємницької 

практики шляхом здійснення постійних електронних повідомлень без 

згоди на це споживача. Також згідно з ч. 6 ст. 22 Закону України «Про 

рекламу» [9] забороняється такий вид діяльності з рекламування 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, 

інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими 
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випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби як надсилання 

повідомлень невизначеному колу осіб поштою, електронною поштою, 

засобами мобільного зв’язку. Крім того, розсилання спаму може 

визнаватися елементом складу злочину, передбаченого ст. 361 – 3631 

Кримінального кодексу України [23]. Більше того, в Україні вже є 

практика, хоча і поодинока, визнання осіб винними у вчиненні 

вказаних злочинів та притягнення їх до кримінальної 

відповідальності [24]. 

Виходячи із сутності спаму як цивільного правопорушення, 

можливого спричинення ним негативних наслідків та стану 

законодавчого регулювання, слід визнати, що цивільно-правовий 

захист від спаму буде застосовуватись переважно в неюрисдикційній 

формі. Так, споживач у порядку самозахисту може використовувати 

спеціальне програмне забезпечення, яке фільтрує спам-повідомлення. 

Механізм їх роботи передбачає ідентифікацію джерела надсилання 

спаму та наступного його блокування. Однак використання технічних 

засобів для боротьби зі спамом має свої недоліки. Так, наприклад, 

поширеними є випадки помилкового блокування ІР-адреси інтернет-

провайдерів, яким належать сервери, за допомогою яких розсилається 

спам, а не ІР-адреса осіб, які його надсилають. Таке помилкове 

блокування спричинює значні збитки для інтернет-провайдерів, 

оскільки обумовлює затримку в наданні послуг їх користувачам та 

вимагає додаткових ресурсів для поновлення нормальної роботи після 

блокування [4, с. 124]. Таким чином, захист за допомогою технічних 

засобів є недостатньо ефективним. 

Також законодавство надає споживачеві під час замовлення 

та/або отримання телекомунікаційних послуг право вимагати 

припинення оператором, провайдером надання послуг, які вони не 

замовляли, у тому числі розсилання електронних текстових, 

мультимедійних та голосових повідомлень, спаму (пп. 23 п. 35 Правил 

надання та отримання телекомунікаційних послуг [2]). Якщо спам 

надсилається третьою особою, то таку вимогу слід пред’явити до 

відправника або замовника такого повідомлення. Однак встановити їх 

не завжди можливо. Тому вважаємо, що споживач також може 

звернутися до оператора, провайдера з вимогою припинення 

надсилання спаму, коли відправник та (або) замовник таких 

повідомлень не відомі, або не реагують на заперечення споживача 

проти подальшого надсилання спам-повідомлень. 

Щодо юрисдикційних форм захисту, то вони можуть бути як 

судові, так і позасудові. Так, у разі, якщо надсилання спаму має ознаки 

нечесної підприємницької практики, можна звернутися зі скаргою до 
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відповідного управління у справах захисту прав споживачів. Також 

слід визнати, що споживач, який зазнав негативних наслідків від 

надсилання спаму і у зв’язку з цим має законний інтерес у припиненні 

або забороні подібних порушень, може почати судовий розгляд щодо 

таких порушень. Більше того, Європейський суд з прав людини 

наголошує, що якщо споживач був переконаний у тому, що халатність 

могла бути з боку оператора, послуги від якого він отримує, він 

повинен мати право пред’явити позов про відшкодування збитків у 

порядку цивільного судочинства з приводу відсутності контролю і 

(або) ефективного захисту від розсилки небажаних електронних 

повідомлень [14]. Таким чином, доцільним є покласти на операторів, 

провайдерів активний обов’язок вживати превентивних та 

присікальних заходів щодо недопущення та припинення розсилання 

масових електронних повідомлень без згоди споживачів. 

Таким чином, на сьогодні законодавство України містить кілька 

заборон та надає низку можливостей захисту особистої немайнової 

сфери життя спожива від спаму. Однак таких заходів є явно 

недостатньо, а тому потрібно запровадити позитивне регулювання, в 

якому визначити правила розсилання масових електронних 

повідомлень та наслідки їх недотримання, у свою чергу, потребує 

подальших наукових досліджень. 
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ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 
У КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС 

 

Захист прав споживачів є пріоритетною сферою адаптації 

національного законодавства України до законодавства ЄС. Серед 

основних напрямів у цій сфері необхідно виокремити туристичні 
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послуги, оскільки ринок туристичних послуг є доволі динамічним і 

таким, що перебуває на стадії розвитку, тому важливого значення 

набуває забезпечення належного рівня захисту прав споживачів у цій 

сфері та розробка ефективного правового механізму здійснення прав. 

Цивільний кодекс України [1], закони України «Про захист прав 

споживачів» [2], «Про туризм» [3] наділяють споживача арсеналом 

прав та обов’язків для забезпечення немайнових і майнових інтересів 

осіб у сфері туризму, разом із тим залишаються невирішеними 

питання щодо можливості придбання туру юридичною особою і 

визнання її туристом, порядку на форми укладення договорів про 

надання туристичних послуг, а також підстав притягнення до 

цивільно-правової відповідальності надавача туристичних послуг. 

На відміну від вітчизняного законодавства у цій сфері, 

законодавство ЄС у сфері надання туристичних послуг залишається в 

центрі уваги з моменту застування ЄС. Поряд із цим розвивається і 

законодавство окремих європейських країн. Особливий інтерес у 

цьому аспекті становить питання змісту та порядку укладення 

договору про надання туристичних послуг. 

Відповідно до положень міждержавних стандартів у галузі 

туризму під туристичною послугою розуміють результат діяльності 

туристичного підприємства із задоволення відповідних потреб 

туристів [4]. До складу туристичних послуг входять бронювання, 

оформлення документів, всі види перевезень, розміщення, харчування, 

екскурсії й атракції, медичний супровід і страхування, послуги гідів-

перекладачів та інше забезпечення. Перелік послуг кожного туру 

визначається програмою перебування. 

Доцільно відзначити, що договір про надання туристичних 

послуг не має загальноприйнятого найменування як у національній, 

так і європейській практиці.  

Комітетом ЄС з питань захисту прав споживачів Ради міністрів 

13 червня 1990 р. була прийнята Директива № 90/314/ЄЕС про продаж 

турів із заздалегідь запланованим маршрутом та комплексом 

послуг [5], а пізніше – Директива № 93/13/ЄЕС про несумлінні умови в 

договорах зі споживачами [6]. Необхідно відзначити, що у Директиві 

Євросоюзу № 90/314 EEC про комплексні тури від 13 червня 1990 р. не 

іменується договір, а лише вказується на контракт, що пов’язує 

споживача з організатором мандрівки та/або продавцем. 

У цей час, по суті, і почався процес гармонізації законодавств 

держав-членів ЄС в туристичній галузі в рамках захисту прав туристів 

як споживачів. Причому створення спеціального туристичного 

законодавства відбувалося шляхом встановлення нижньої межі вимог 



 145 

для суб’єктів туристичного бізнесу, при порушенні яких для захисту 

туристів застосовувались норми права про захист їх прав як 

споживачів. 

У Німеччині під договором про туристичне обслуговування слід 

розуміти договір, відповідно до положень якого на основі 

відшкодування надаються комбіновані послуги з перевезення та 

розміщення. Усі турфірми в Німеччині розглядаються як туроператори 

з покладанням відповідної відповідальності та гарантуванням 

відповідних результатів подорожі [7, с. 151]. Такі країни, як Франція, 

Данія, Швеція та інші не визначають поняття таких договорів, 

звертаючи увагу у своєму законодавстві тільки на несумлінні умови в 

договорах зі споживачами [7, с. 154]. Слід зазначити, що практично всі 

розвинені країни зіткнулися з проблемою несумлінних умов у 

договорах зі споживачами, що містяться звичайно у стандартних, 

типових договорах набагато раніше, ніж було розроблено спеціальне 

туристичне законодавство. 

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про туризм» договором 

на туристичне обслуговування є договір, за яким одна сторона 

(туроператор, який укладає договір безпосередньо або через турагента) 

зобов’язується надати за замовленням іншої сторони (туриста) 

комплекс туристичних послуг (туристичний продукт), а турист 

зобов’язується оплатити його.  

На нашу думку, використовуючи поняття «обслуговування», 

законодавець не досить чітко розмежовує це поняття із поняттям 

послуги. Необхідно погодитися з точкою зору Н. В. Сірик, яка 

стверджує, що обслуговування є збірною категорією, яка 

використовується для характеристики діяльності, спрямованої на 

задоволення різноманітних потреб громадян. Здійснюючи цю 

діяльність, організації надають послуги, виконують роботи, продають 

товари [8].  

У розглянутому аспекті слід також звернути увагу і на 

конструкцію договору. Туристичні послуги нерідко надаються не тією 

стороною, яка уклала договір, а іншою організацією, яка безпосередньо 

надає послуги з проживання, харчування, транспортні та інші види 

послуг, тобто третьою особою. Така можливість закріплена у ст. 528 

ЦК України, яка передбачає, що виконання обов’язку може бути 

покладено боржником на іншу особу, якщо з умов договору, вимог 

цього кодексу, інших актів цивільного законодавства або суті 

зобов’язання не випливає обов’язок боржника виконати зобов’язання 

особисто. Схоже правило міститься і у змісті ст. 902 ЦК України, де 

визначено, що у випадках, встановлених договором, виконавець має 
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право покласти виконання договору про надання послуг на іншу 

особу, залишаючись відповідальним у повному обсязі перед 

замовником за порушення договору. 

Таким чином, відносини, що виникли між турагентом і 

туристом, у кінцевому підсумку виконуються туроператором, який і 

несе відповідальність перед турагентом за якість наданих послуг, а 

останній несе відповідальність перед туристом. Таким чином, 

конструкція договору на оплатне надання туристичних послуг не 

зводиться до передачі права на туристичний продукт, що купується у 

виконавців послуг, а є ланцюжком послідовних дій не тільки тих осіб, 

які є стороною договору, а й третіх осіб. Такі правовідносини 

регулюються договором оплатного надання послуг, а не купівлі-

продажу. Таким чином, поняття «обслуговування» є більш широким, 

ніж поняття «послуга» (останнє є складовою частиною першого). 

Тому, на нашу думку, дефініції договорів, визначених у Законі «Про 

туризм», мають визначатись через поняття послуг, а не 

обслуговування, а туристичним обслуговуванням, на нашу думку, 

можна визначити сукупність правових, організаційних та соціально-

економічних заходів у галузі туризму, спрямованих на забезпечення 

закріплених Конституцією України прав громадян на відпочинок, 

свободу пересування, охорону здоров’я, захисту прав споживачів, 

безпечне для життя і здоров’я довкілля, задоволення духовних потреб 

та інших прав при здійсненні туристичних подорожей. 

З метою захисту прав споживачів туристичних послуг, надання 

споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної 

інформації про туристичний продукт, що забезпечить можливість їх 

свідомого і компетентного вибору, 9 лютого 2012 р. прийнято Закон 

України № 4385–VI «Про внесення змін до Закону України «Про 

туризм» щодо надання туристичних послуг», розроблений з 

урахуванням Директиви Ради ЄС від 13 червня 1990 р. № 90/314/ЄЕС 

про комплексний туризм, відпочинок та тури. 

Вказаними змінами вирішилось чимало питань, пов’язаних із 

наданням достовірної інформації для споживача туристичних послуг, 

відповідальності за несправедливі умови договорів. Разом із тим 

раніше на практиці досить складно було визначити ступінь 

відповідальності туроператора і турагента за шкоду, спричинену 

туристу. Із вказаним Законом додалося відповідальності у 

туроператорів, які на сьогодні повною мірою відповідають перед 

туристом за невиконання або неналежне виконання умов договору на 

туристичне обслуговування. 
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Таким чином, за неналежне виконання своїх зобов’язань 

туроператор, турагент, інші суб’єкти туристичної діяльності несуть 

майнову або іншу відповідальність, визначену в договорі відповідно до 

чинного законодавства. Крім того, на думку Верховного суду України, 

при розгляді справ вказаної категорії судам також слід враховувати 

положення Цивільного кодексу, згідно з якими до договору на 

туристичне обслуговування застосовуються загальні положення 

договору про надання послуг, якщо інше не передбачено законом. 

Тобто, виходячи з норм, визначених Верховним судом України, 

за невиконання і за якість виконання зобов’язання за договором про 

реалізацію туристичного продукту, укладеним турагентом як від імені 

туроператора, такі і від власного імені, несе туроператор. Вказане 

положення щодо туристичного продукту діє незалежно від того, хто 

повинен надавати ці послуги (звісно, якщо іншим законом або 

нормативно-правовим актом не передбачено, що відповідальність 

перед туристом несе третя особа) [9]. 

Необхідно звернути увагу на висновки, що робить ВСУ, за 

умови того, що турист з будь-яких причин відмовляється від послуги, 

оскільки послуга фактично не надається. 

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 24 Закону «Про туризм» суб’єкти 

туристичної діяльності зобов’язані надавати туристам необхідну і 

достовірну інформацію про туристичні послуги, права, обов’язки і 

правила поведінки туристів (екскурсантів), умови страхування, 

порядок відшкодування спричинених збитків, умови відмови від 

послуг, правила візового митного режиму, перетину державного 

кордону та іншу інформацію, передбачену цим Законом. 

При цьому ВСУ відзначає, що згідно з ч. 15 ст. 20 Закону «Про 

туризм» якість туристичних послуг повинна відповідати умовам 

договору на туристичне обслуговування; порядок і способи захисту 

порушених прав туристів визначаються Законом «Про захист прав 

споживачів». 

На думку суду, в цьому випадку вимоги про відшкодування 

матеріальної та моральної шкоди слід виходити з визначених 

законодавцем понять «замовник» і «виконавець» (згідно з 

положеннями Цивільного кодексу). Тобто якщо фізична особа уклала 

договір на туристичне обслуговування, між цією особою і 

туроператором виникли правовідносини, котрі регулюються Законом 

«Про туризм», і складовою частиною цих відносин є зміна умов 

договору, його розірвання (відмови від виконання), невиконання або 

неналежне виконання (ст. 20 Закону «Про туризм») [9]. 
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Зважаючи на зміст Директиви 90/314/ЄЕС, на нашу думку, 

доцільно у межах законодавства визначити характеристики типу 

житлового приміщення, його місцезнаходження, категорії чи ступеня 

зручності, його основних ознак, наявності дозволів і туристичної 

класифікації відповідно до правил у відповідній державі-члені 

перебування. Також важливим є визначення у законодавстві України 

вимоги про наявність певної мінімальної кількості осіб для організації 

комплексу туристичних послуг і, якщо таке має місце, граничний 

термін інформування споживача у разі скасування комплексу 

туристичних послуг. 

Найбільш гостро внаслідок існуючих чисельних проблем при 

правозастосуванні загальних норм на цьому етапі постало питання про 

необхідність розробки спеціального колізійного регулювання саме 

туристичних відносин. 

У такому випадку законодавець у більшості випадків 

використовує доктрину «характерного виконання» (characteristic 

performance – англ.). Суть її полягає в тому, що договірні відносини 

мають регулюватися особистим законом особи, на яку покладено 

виконання.  

З цього приводу слід окремо відзначити ст. 44 Закону України 

«Про міжнародне приватне право» [10], яка є узагальненням світового 

досвіду з кодифікації відносин у цій галузі. Розробники Закону, 

проаналізувавши природу, специфіку туристичних відносин, 

особливості їх ускладнення іноземним елементом, дійшли вірного 

висновку та розповсюдили дію загальної норми цієї статті і на 

договори туризму (ч. 1 ст. 44). 

Слід додати, що з точки зору повноти регулювання договірних 

відносин за участю споживачів, відповідності уніфікованому в рамках 

ЄС підходу до визначення споживача, рівня захисту його прав та 

юридичної техніки ст. 44 Закону України «Про міжнародне приватне 

право» повністю відповідає реаліям сьогодення. Зазначена редакція є 

моделлю при створенні відповідної норми Європейського цивільного 

кодексу, з необхідністю включення до якого основних положень про 

договір споживання погоджується більшість провідних учених Європи 

в галузі захисту прав споживачів [11, р. 148]. 

Оцінюючи процеси, що адаптують український туристичний 

сектор до вимог Європейського Союзу у галузі туризму, треба визнати 

їх ефективність. Адаптація вітчизняного законодавства до 

законодавства, діючого у ЄС у сфері туризму, є надзвичайно складним 

завданням, разом із тим за останні два роки цей процес доцільно 

визнати як такий, що відбувся. Невирішеними залишаються питання, 
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пов’язані із назвою у законодавстві відповідних договорів, введенням 

переліку прав туристів до Закону України «Про туризм», визначенням 

поняття якості туристичного продукту. Доцільним також є 

запровадження у законодавстві про туризм характеристик типу 

житлового приміщення, його місцезнаходження, категорії чи ступеня 

зручності, його основних ознак, наявності дозволів і туристичної 

класифікації відповідно до правил у відповідній державі-члені 

перебування, а також визначення у законодавстві України вимоги про 

наявність певної мінімальної кількості осіб для організації комплексу 

туристичних послуг і, якщо таке має місце, граничний термін 

інформування споживача у разі скасування комплексу туристичних 

послуг відповідно до положень Директиви 90/314/ЄЕС. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ВІДНОСИН У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 

Україна з часів проголошення незалежності прагне законодавчо 

врегулювати та встановити гарантії соціального забезпечення для 

різних категорій громадян, створити таку правову систему, яка не 

лише б відповідала міжнародним принципам і нормам, але й 

максимально забезпечувала ті права, які належать особі у зв’язку з 

настанням такого соціального ризику, який гарантує відповідний 

рівень соціального забезпечення відповідно до чинного законодавства.  

Формування власної дієвої системи соціального забезпечення 

розпочалося з реформи системи пенсійного забезпечення [1] та 

створення недержавного сектору економіки [2; 3; 4], що в подальшому 

дозволили створити перші недержавні пенсійні фонди у 1993 році [5]. 

Згодом Міністерством праці України була розроблена Концепція 

соціального забезпечення населення України [6], в якій вперше 

пропонувалася комплексна програма реформи національної системи 

соціального забезпечення. Концепція не лише стала основою для 

прийняття у 1998 році Основ загальнообов’язкового державного 

соціального страхування [7; 8; 9; 10; 11], але й врахувала перехід 

держави до ринкової економіки. Завдяки Концепції встановлений 

диференційований підхід до різних соціально-демографічних груп 

населення, перерозподілено економічну відповідальність за реалізацію 

соціальних гарантій між державою, підприємствами, громадянами. 

Однак Концепція не є законодавчим актом, і тому досі відсутній 

механізм її реалізації.  

Соціальна політика України формується насамперед на 

законодавчому рівні. За роки незалежності Україна прийняла значну 

кількість нормативно-правових актів [12, c. 357]. Зважаючи на те, що 
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Конституція України [13] в ст. 46 визначила право громадян на 

соціальний захист, досі актуальними залишаються окремі напрямки 

реформування діючої системи соціального забезпечення.  

Протягом тривалого періоду існування права соціального 

забезпечення як самостійної галузі правові норми цієї галузі завжди 

мали переважно імперативний характер. Лише у 1998 році відбулося 

поступове реформування системи пенсійного страхування шляхом 

впровадження трирівневої системи пенсійного страхування, однак 

лише у 2003 році були прийняті відповідні закони [8; 14; 15]. 

Розширення диспозитивності відбулося через нормативне закріплення 

державою можливостей визначати додаткові заходи з соціального 

забезпечення як через систему колективних договорів, так і шляхом 

індивідуально-договірного регулювання.  

Договори, які укладаються у сфері соціального забезпечення, 

умовно можна поділити на дві групи.  

Першу групу договорів складають договори, завдяки яким 

гарантовано надання соціального забезпечення особі, що його 

потребує (договір про надання соціального обслуговування одиноким 

непрацездатним громадянам територіальним центром соціального 

обслуговування одиноких непрацездатних громадян; договір про 

надання соціального обслуговування мультидисциплінарною 

командою; пенсійний контракт; договір з накопичувальним пенсійним 

фондом; договір про добровільну участь у системі 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; договір 

про добровільне страхування від нещасного випадку на виробництві 

чи професійного захворювання; договір про добровільне страхування 

від тимчасової непрацездатності).  

Другу групу складають договори, механізм укладення яких 

визначено цивільним та сімейним законодавством. Метою укладення 

цих договорів не є безпосереднє надання соціального забезпечення, 

але не виключено, що особи, в інтересах яких вони укладені, можуть 

чи повинні його отримати саме завдяки такому договору (договір про 

влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній 

сім’ї; угода про організацію дитячого будинку сімейного типу; договір 

про провадження волонтерської діяльності; договір про благодійну 

діяльність для збору коштів; договір пожертви; спадковий договір для 

благодійної діяльності; договір про патронат; договір аутсортингу; 

договір добровільного страхування; договір про страхування окремих 

категорій (волонтери, спортсмени, працівники ветеринарної медицини, 

військовослужбовці, державні службовці); договір найму соціального 
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житла; договір соціального супроводу; договір на виконання 

соціального замовлення. 

Тому вважаємо за доцільне проаналізувати окремі з них. Так, 

договір про надання соціального обслуговування одиноким 

непрацездатним громадянам територіальним центром соціального 

обслуговування одиноких непрацездатних громадян укладається 

відповідно до форми договору про надання соціального 

обслуговування [16; 17]. Його сторонами є відповідний територіальний 

центр соціального обслуговування одиноких та непрацездатних 

громадян в особі посадової особи органу та громадянин, що потребує 

соціального обслуговування (догляд та допомогу). Договір містить 

перелік соціальних послуг, що формуються на основі даних карти 

індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні, 

періодичність їх надання, вказівку на строк дії договору та порядок 

оплати; у разі надання центром платних послуг деталізує перелік прав, 

обов’язків та взаємну відповідальність сторін. Угода укладається у 

простій письмовій формі і набирає чинності з дати, зазначеної у 

договорі, що, як правило, збігається з моментом підписання. 

Законодавство гарантує можливість укладення договору про 

надання соціального обслуговування мультидисциплінарною 

командою. Форма, його укладення, сторони та основні положення 

аналогічні до угоди про надання соціального обслуговування 

територіальним центром соціального обслуговування. Істотною 

особливістю договору є застосування мультидисциплінарного підходу 

до надання соціальних послуг, що забезпечує їх комплексність та 

ефективність [18], так як мультидисциплінарна команда у складі не 

менше трьох осіб (соціального робітника, психолога, юрисконсульта, 

тощо) надає комплекс соціальних послуг, як платних, так і 

безвідплатних, залежно від індивідуальних потреб осіб, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 

допомоги. Термін «надання послуг», а отже і термін «дія договору» 

визначається індивідуально для кожної особи і продовжується до того 

часу, поки особа має потребу в їх отриманні.  

Пенсійний контракт (ст.ст. 55–56 Закону України «Про 

недержавне пенсійне забезпечення») є договором між пенсійним 

фондом та його вкладником, який укладається від імені пенсійного 

фонду його адміністратором та згідно з яким здійснюється недержавне 

пенсійне забезпечення учасника або декількох учасників фонду за 

рахунок пенсійних внесків такого вкладника й укладається у письмовій 

формі [14]. Істотними умовами пенсійного контракту є дані паспорта 

громадянина України або паспортні документи іноземця–вкладника 
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фонду та реєстраційний номер його облікової картки платника; 

посилання на обрану вкладником фонду пенсійну схему; строк дії 

пенсійного контракту, умови його зміни та розірвання; порядок 

розрахунків між пенсійним фондом та учасником фонду у разі 

дострокового розірвання пенсійного контракту або ліквідації 

пенсійного фонду; права, обов’язки, відповідальність сторін та 

порядок розв’язання спорів; розмір пенсійних внесків та умови його 

зміни. У пенсійному контракті також можуть бути зазначені інші 

умови за згодою сторін. Контракт повинен відповідати положенням 

статуту пенсійного фонду, що є його стороною. Вкладник фонду, який 

є учасником фонду, має право в односторонньому порядку розірвати 

пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни 

його умов. 

Укладенню договору з накопичувальним пенсійним фондом 

відповідно до вимог Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» передує конкурс з обрання компаній з 

управління активами, радника з інвестиційних питань, зберігача, 

аудитора Накопичувального фонду, за результатами якого виконавча 

дирекція Пенсійного фонду укладає в письмовій формі договори з його 

переможцями. Істотними умовами договору є повна назва та 

місцезнаходження (юридична адреса) договірних сторін; предмет 

договору; права та обов’язки сторін; застереження щодо 

конфіденційності; порядок надання звітності та інформації; 

відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов 

договору та порушення конфіденційності; строк дії договору; розмір 

оплати послуг; порядок зміни умов договору; умови дострокового 

припинення договору [8]. Законодавством передбачені особливості 

договорів з компанією з управління активами та зберігачами, 

невід’ємними додатками яких мають бути основні напрями 

інвестиційної політики і витяг з нормативів інвестування коштів 

Накопичувального фонду. Договір може містити за згодою сторін й 

інші умови, які не суперечать законодавству. 

Законодавство надає можливість особі, яка дбає про своє 

майбутнє соціальне забезпечення, укласти договір про добровільну 

участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування. Його стороною є орган, що акумулює єдиний соціальний 

внесок та особа, яка має право на добровільну участь у системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування 

відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» й подала заяву про участь у такій системі [8]. 

Строк участі у системі загальнообов’язкового державного соціального 
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страхування, а отже, і строк дії угоди визначається в укладеному 

договорі, однак не може бути менше одного року. Істотними умовами 

договору є відомості про особу, яка бере участь у системі пенсійного 

страхування; вид (види) загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, в якому особа братиме участь; строк дії 

договору; порядок сплати єдиного внеску та рахунки, на які він має 

сплачуватися; умови набуття застрахованою особою права на виплати 

за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням 

відповідно до закону; умови розірвання договору; права та обов’язки 

сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне 

виконання умов договору. За згодою сторін договором про 

добровільну участь можуть бути передбачені інші умови, що не 

суперечать законодавству про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. Договір може бути достроково розірваний на вимогу 

кожної зі сторін, а також за взаємною згодою. 

Також законодавство дозволяє укласти договір про добровільне 

страхування від нещасного випадку на виробництві чи професійного 

захворювання особі, яка забезпечує роботою себе самостійно 

(священнослужителі, церковнослужителі, особи, які працюють у 

релігійних організаціях на виборних посадах, та особи, які 

забезпечують себе роботою самостійно – займаються адвокатською, 

нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням 

доходу безпосередньо від цієї діяльності, члени фермерського 

господарства) [9]. Сторонами договору є Фонд соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України в особі уповноваженого представника (посадової 

особи Фонду) та особи, які бажають взяти участь у системі 

страхування від нещасних випадків добровільно. Істотними умовами 

договору є права, обов’язки та відповідальність сторін; порядок сплати 

страхових внесків; порядок призначення, перерахування та проведення 

страхових виплат застрахованій особі; термін дії та порядок розірвання 

договору. Договір набуває чинності з моменту його підписання, діє 

протягом певного строку та може бути достроково розірваний на 

вимогу кожної зі сторін у разі порушення його умов, а також за 

взаємною згодою. 

Договір про добровільне страхування від тимчасової 

непрацездатності укладається між територіальним органом Пенсійного 

фонду та особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі 

страхування від тимчасової непрацездатності [11]. Договір про 

добровільну участь повинен містити відомості про особу, які вносяться 

до системи персоніфікованого обліку; вид системи 
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загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у якій 

особа братиме участь; термін дії договору; розмір та порядок сплати 

страхових внесків; умови набуття застрахованою особою права на 

пенсійні виплати; умови розірвання договору; права та обов’язки 

сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне 

виконання умов договору; інші умови за згодою сторін або передбачені 

типовим договором про добровільну участь, що не суперечать чинному 

законодавству. Крім того, договором про добровільну участь може 

бути передбачена одноразова сплата застрахованою особою страхових 

внесків за попередні періоди. Договір набирає чинності з дня його 

підписання. Законодавством передбачений виключний перелік 

випадків дострокового розірвання договору на вимогу однієї із сторін. 

Договір про влаштування дітей на виховання та спільне 

проживання у прийомній сім’ї є підставою для надання дитині 

соціальних послуг [19].  

Сторонам договору є районна, районна у мм. Києві та 

Севастополі держадміністрація або виконавчий комітет міської ради 

(міст республіканського значення Автономної Республіки Крим і міст 

обласного значення) та прийомні батьки. Договір про влаштування 

дітей до прийомної сім’ї на виховання та спільне проживання 

укладається на підставі відповідного рішення вищевказаного органу 

про утворення прийомної сім’ї. Істотними умовами договору є 

відомості про осіб (прийомних батьків), взаємні зобов’язання та 

відповідальність сторін; порядок припинення дії договору та порядок 

оскарження невиконання його приписів. Дію договору може бути 

припинено за згодою сторін або у разі виникнення в прийомній сім’ї 

несприятливих умов для виховання дітей та спільного проживання 

(важка хвороба прийомних батьків, зміна їх сімейного стану, 

відсутність взаєморозуміння батьків з дітьми, конфліктні стосунки 

дітей), невиконання прийомними батьками обов’язків щодо належного 

виховання, розвитку та утримання дітей, порушення схеми 

антиретровірусної терапії дитини, повернення дітей рідним батькам 

(опікуну, піклувальнику, усиновителю), досягнення дитиною 

повноліття, досягнення батьками пенсійного віку, за згодою сторін та з 

інших причин, передбачених договором. Контроль за виконанням 

договору, а також за умовами проживання, виховання прийомних 

дітей здійснюють місцеві служби у справах дітей і органи опіки та 

піклування районних, районних у мм. Києві та Севастополі 

держадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад. 

Угода про організацію дитячого будинку сімейного типу також 

є документом, на підставі якого здійснюється подальший соціальний 
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супровід та соціальне забезпечення дитини, яка до нього 

влаштована [20]. Сторонами договору є районна, районна у мм. Києві 

та Севастополі держадміністрація або виконавчий комітет міської ради 

(міст республіканського значення Автономної Республіки Крим і міст 

обласного значення) та батьки-вихователі. Угода укладається на 

підставі рішення вищевказаного органу про створення дитячого 

будинку сімейного типу, прийнятого на підставі заяви осіб або особи, 

які виявили бажання створити такий будинок, з урахуванням 

результатів навчання, подання відповідного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді і висновку служби у справах дітей про 

наявність умов для його створення. 

Істотними умовами договору є відомості про осіб (батьків-

вихователів), взаємні зобов’язання та відповідальність сторін; порядок 

припинення дії договору та порядок оскарження невиконання його 

приписів. Він набирає чинності з дня підписання. Дію договору може 

бути припинено за згодою сторін, а також у разі, коли в дитячому 

будинку сімейного типу виникають несприятливі умови для виховання 

та спільного проживання дітей (важка хвороба батьків-вихователів, 

відсутність взаєморозуміння з дітьми, конфліктні стосунки між дітьми, 

невиконання батьками-вихователями обов’язків щодо належного 

виховання, розвитку та утримання дітей), повернення вихованців 

рідним батькам (опікуну, піклувальнику, усиновителю), досягнення 

дитиною повноліття, за згодою сторін, з інших причин, передбачених 

угодою, та за рішенням суду. 

Тенденції у сфері соціального забезпечення постійно 

трансформуються. Значна частина соціально-забезпечувальних 

відносин, особливо щодо надання медичної допомоги, врегульовується 

шляхом укладення договору про провадження волонтерської 

діяльності [21]. Волонтерська організація забезпечує залучення 

волонтерів для надання ними волонтерської допомоги шляхом 

укладання з ними договорів про провадження волонтерської 

діяльності. За договором волонтер зобов’язується за завданням 

волонтерської організації особисто безвідплатно надавати 

волонтерську допомогу її отримувачам протягом установленого в 

договорі строку, а волонтерська організація зобов’язується надати 

волонтеру можливість здійснювати волонтерську діяльність та 

відшкодовувати волонтеру витрати, пов’язані з виконанням договору. 

Істотними умовами договору є права та обов’язки сторін; строк дії 

договору та порядок відшкодування витрат на виконання умов 

договору. Договір укладається в письмовій формі. 
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Також для таких відносин характерним є укладення договору 

про благодійну діяльність для збору коштів [22]. Його сторонами є 

благодійна організація та особи, які здійснюють публічний збір 

благодійних пожертв на користь благодійної організації від власного 

імені або від імені чи на користь інших бенефіціарів (крім благодійних 

організацій). Договір укладається у письмовій формі. Істотними 

умовами угоди публічного збору благодійних пожертв на користь 

благодійної організації є мета, місце і строк збору коштів, порядок їх 

використання, порядок загального доступу до фінансових звітів 

благодійної організації та відповідальність сторін у разі порушення 

контракту (договору) або порядку використання пожертв. Дещо інші 

істотні умови законодавець виділяє у контракті, що передбачає збір 

коштів на користь чи від імені бенефіціарів, а саме мету, місце і строк 

збору коштів, порядок їх цільового використання, обліку та звітності, а 

також відповідальність особи, яка здійснює публічний збір 

благодійних пожертв, перед бенефіціаром і благодійниками у разі 

порушення контракту (договору) або порядку використання таких 

пожертв. Дія договору припиняється у разі закінчення строку його дію 

або на вимогу однієї із сторін договору.  

Договір пожертви укладається відповідно до загальних вимог до 

договорів та специфічних особливостей, деталізованих Законом 

України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» [22]. 

Сторонами договору пожертви є благодійник (уповноважена особа) та 

бенефіціар (одержувач пожертви). Істотними умовами договору є опис 

програми надання благодійної допомоги, на виконання якої 

реалізовується пожертва; сума коштів або майно та його вартість, які 

Благодійник зобов’язується перерахувати (надати) одержувачу; 

цільове призначення та мета використання об’єкту пожертви; порядок 

звітності про цільове використання об’єкту пожертви; взаємні права та 

обов’язки сторін; порядок вирішення спорів. Порядок набуття 

чинності та припинення дії договору встановлюється за взаємною 

згодою сторін. Законодавством передбачено обов’язкову письмову 

форму договору пожертви. За згодою сторін у тексті договору може 

бути обумовлена вимога також і щодо обов’язкової письмової форми 

будь-яких документів, пов’язаних із його виконанням. У разі, якщо 

предметом договору виступає нерухоме майно – договір підлягає 

нотаріальному посвідченню.  

Відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та 

благодійні організації» договір про благодійну пожертву валютних 

цінностей не підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню, що, 

в свою чергу, суперечить положенням Цивільного кодексу України, 
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яким передбачено, що договір дарування (пожертви) валютних 

цінностей на суму, яка перевищує п’ятдесятикратний розмір 

неоподаткованого мінімуму доходів громадян, укладається у 

письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Колізія 

правових норм зумовлює нагальну необхідність внесення змін до 

законодавства шляхом приведення у відповідність положень 

відповідних законодавчих актів, з метою забезпечення аналогічного 

правового регулювання однорідних суспільних відносин. 

Спадковий договір для благодійної діяльності має укладатися у 

письмовій формі й підлягає нотаріальному посвідченню та державній 

реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом 

Міністрів України. Спадковий договір є двостороннім правочином. 

Сторонами договору є відчужувач (власник майна, що є предметом 

спадкового договору) та набувач (бенефіціар, одержувач благодійної 

допомоги відповідно до Програми її надання). Істотною умовою 

спадкового договору є його предмет, яким виступає майно 

відчужувача. Крім того, у договорі договір містить вказівку на взаємні 

права, обов’язки та відповідальність сторін у разі невиконання його 

приписів. Контроль за його виконанням спадкового договору 

(відповідно до цілей та мети програми благодійної діяльності, на 

виконання якої було укладено договір) покладається на уповноважену 

відчужувачем особу, інакше – контроль за виконанням спадкового 

договору здійснює нотаріус за місцем відкриття спадщини. 

Порядок укладання договору про патронат регламентовано 

Сімейним кодексом України [23]. Договір про патронат є відплатним, 

двостороннім правочином. Його сторонами є орган опіки та піклування 

і патронатний вихователь. На передачу дитини у сім’ю останнього 

потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку, що може її 

висловити. Договір про патронат покладає на патронатного вихователя 

обов’язок виховувати й утримувати дитину у своїй сім’ї, захищати її 

права та інтереси як опікун або піклувальник без спеціальних на те 

повноважень. Істотною умовою договору є визначення розміру плати 

за виконання своїх обов’язків патронатним вихователем, що 

встановлюється за домовленістю з органом опіки та піклування. 

Відповідальність за неналежне виконання договору, його порядок 

розірвання визначається сторонами. Строк дії договору обумовлений 

моментом досягнення дитиною повноліття й припиняється у разі 

досягнення нею 18–річного віку. Дострокове розірвання договору про 

патронатне утримання дитини може відбутись як за згодою сторін, так 

і за рішенням суду на вимогу однієї із сторін. 
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Правова конструкція відносин аутсорсингу складається з двох 

договорів: цивільного – між аутсорсером та замовником як суб’єктами 

господарювання; трудового – між запозиченим працівником та 

аутсорсером [24]. Сторонами договору аутсорсингу є компанія-

аутсорсер (провайдер), яка надає послуги з аутсорсингу та компанія-

замовник (клієнт, користувач) таких послуг. Цивільний договір між 

компанією-замовником і компанією-провайдером (аутсорсером) за 

своєю суттю є договором підряду на виконання послуг з надання 

персоналу, а його сторони – суб’єкти господарювання. Договір є 

двостороннім, консенсуальним – вважається укладеним з моменту, 

коли сторони досягли згоди з усіх істотних умов. Договір аутсорсингу 

укладається у письмовій формі. Його істотними умовами є предмет 

(кількість та кваліфікація персоналу); плата (розмір, строки оплати, 

порядок оплати); термін дії договору; відповідальність сторін. Правова 

регламентація запозиченої праці за схемою аутсорсингу має низький 

рівень і не може бути достатньою для вирішення проблем, пов’язаних 

з дотриманням прав запозичених працівників, станом їх соціального 

забезпечення та розподілом відповідальності між компанією-

аутсорсером (формальним роботодавцем) та замовником (фактичним 

роботодавцем). Тому постає необхідність законодавчого визнання 

трудових відносин аутсорсингу в окремому нормативно-правовому 

акті або у Кодексі законів про працю України, адже в законодавстві не 

визначений механізм соціального забезпечення працівника, який 

виконує покладені на нього трудові обв’язки за договором 

аутсортингу, що в подальшому може впливати на окремі виплати. 

Для окремих категорій законодавством гарантоване укладення 

договору добровільного страхування [25; 26]. Сторонами договору є 

страховик (відповідно до переліку, зазначеного у ст. 2 Закону України 

«Про страхування», які мають право здійснювати страхову діяльність) 

та юридичні або дієздатні фізичні особи. Договір є двостороннім, 

консенсуальним, відплатним, укладається у письмовій формі. Істотні 

умови договору добровільного страхування варіюються залежно від 

його об’єкта, відповідно до видів страхування, регламентованих 

Характеристиками та класифікаційними ознаками видів добровільного 

страхування. Незалежно від виду у договорі добровільного 

страхування має бути зазначено об’єкт страхування; страховий 

випадок; розмір страхової плати; порядок виплати та розмір страхової 

виплати, у разі настання страхового випадку; строк договору; порядок 

зміни і припинення дії договору; причини відмови у страховій виплаті; 

права та обов’язки сторін і відповідальності за невиконання або 
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неналежне виконання умов договору. Сторони вправі за взаємним 

погодженням доповнити перелік умов договору страхування. 

Окремі підзаконні нормативні акти регламентують укладення 

договору про страхування для окремих категорій (волонтери, 

спортсмени, працівники ветеринарної медицини, військовослужбовці, 

державні службовці). Укладення договорів страхування здійснюється 

відповідно до вимог окремих законодавчих актів із врахування 

положень Закону України «Про страхування» [17; 25; 28]. Договори 

укладаються у письмовій формі, є двосторонніми, консенсуальним та 

відплатними. 

Договір найму соціального житла укладається відповідно до 

вимог Закону України «Про житловий фонд соціального 

призначення» [29]. Сторонами договору є власник житла (орган 

місцевого самоврядування) та громадяни, які відповідно до 

законодавства визнані такими, що потребують соціального захисту та 

мають право на отримання соціального житла. Договір укладається на 

підставі відповідного рішення органу місцевого самоврядування про 

надання у користування наймачеві житла і діє до моменту виникнення 

обставин, за яких наймач соціального житла втрачає право на 

користування таким житлом. Предметом договору найму можуть бути 

придатні для постійного проживання квартира, будинок, їх частини, 

інше ізольоване помешкання, що належать наймодавцю на праві 

власності. Договір є двостороннім та безвідплатним. У договорі найму 

обов’язково зазначається детальний опис об’єкта найму, особи, які 

проживатимуть разом із наймачем, та вичерпний перелік підстав для 

припинення дії такого договору. Договір може бути розірваний на 

вимогу наймача. На вимогу наймодавця договір може бути розірваний 

лише за рішенням суду.  

Основні вимоги до укладення договору соціального супроводу 

регламентовано Порядком виявлення сімей (осіб), які перебувають у 

складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та 

здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб) [30]. Сторонами 

договору є районний, міський, районний у місті центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді і сім’я (особа), що перебуває у 

складних життєвих обставинах та потребує здійснення соціального 

супроводу. Договір укладається на підставі відповідного наказу 

керівника центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про 

здійснення соціального супроводу сім’ї (особи). Законодавством 

передбачено обов’язково письмову форму договору. Залежно від виду 

соціальних послуг, що надаватимуться під час здійснення соціального 

супроводу, договір соціального супроводу може бути як 
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безвідплатним, так і відплатним. Істотними умовами договору є обсяг і 

зміст соціальних послуг, які надаватимуться; права та обов’язки членів 

сім’ї (особи); відповідальність сторін у разі порушення умов договору; 

умови припинення надання соціальних послуг та строк дії договору.  

Сторонами договору (контракту) соціального замовлення є 

замовник соціальних послуг (орган виконавчої влади чи місцевого 

самоврядування або їх структурний підрозділ) та виконавець 

соціального замовлення (некомерційна організація). Договір 

укладається на конкурсній основі на виконання соціальної програми. 

Істотними умовами договору є відомості про сторони, що укладають 

соціальний контракт; мета соціального замовлення; права та взаємні 

зобов’язання сторін; механізм вирішення спорів; порядок та терміни 

виконання виконавцем соціального контракту; відповідальність сторін 

за невиконання або неналежне виконання умов соціального контракту. 

До соціального контракту додається календарний план виконання 

робіт, бюджет соціального проекту за контрактом з пояснювальною 

запискою. Договір укладається у письмовій формі, є двостороннім та 

відплатним [31]. Зростання ролі договору як регулятора відносин 

зобов’язань щодо соціального забезпечення сприятиме підвищенню 

адресності, якості, доступності соціального захисту, підвищенню рівня 

соціального забезпечення та масштабів охоплення ним отримувачів, 

що, в свою чергу, сприятиме розвитку громадянського суспільства в 

Україні 

Згідно зі ст.ст. 626, 627 ЦК України законодавець також 

гарантує право укладати договори, що не передбачені законодавством, 

але такі, що йому не суперечать [32], що фактично створює 

передумови для подальшого нормативного врегулювання договірних 

засад у соціальному забезпеченні. 

Стислий вищезазначений аналіз чинного законодавства дає 

підстави стверджувати, що договір виступає одним із основних 

регуляторів суспільних відносин у сфері соціального забезпечення. 

Більшість договорів, які можуть бути укладені у сфері соціального 

забезпечення, є двосторонніми, консенсуальними, укладаються у 

простій письмовій формі. Договірні відносини характеризуються 

диспозитивністю, свободою договору, юридичною рівністю та 

самостійною майновою відповідальністю суб’єктів відносин. Тому 

доцільно продовжити формування правових засад укладення договорів 

за участі осіб, які потребують соціального забезпечення  
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ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В 
УКРАЇНІ: МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРАВОВОЇ ПАРАДИГМИ 

 

У 1991 році Україна першою серед республік колишнього СРСР 

прийняла Закон України «Про захист прав споживачів», який 

врегулював відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та 

виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами 

послуг різних форм власності, встановив права споживачів, а також 

визначив механізм їх захисту та основи реалізації державної політики 

у сфері захисту прав споживачів [1]. Нині в нашій державі відбувається 

переорієнтація споживчого ринку від ринку товарів до ринку послуг 
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(медичні, транспортні, туристичні, освітні, правові, готельні послуги, 

послуги телефонного зв’язку, інвестиційні, фінансові послуги та ін.). 

Для врегулювання захисту споживачів на фінансових ринках 

загального закону недостатньо, потрібне було спеціальне 

законодавство. З метою забезпечення функціонування ринків 

фінансових послуг були розроблені та запроваджені закони України 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про інвестиційну 

діяльність», «Про банки і банківську діяльність», «Про іпотеку», «Про 

страхування», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», 

«Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про кредитні спілки», 

«Про інститути спільного інвестування» та інші правові акти. 

З самого початку Закон України «Про захист прав споживачів» 

не був розрахований на регулювання таких складних продуктів, як 

фінансові послуги. Закон поширюється на всіх споживачів, які 

знаходяться на території України, під час придбання, замовлення або 

використання товарів (робіт, послуг) для задоволення власних 

побутових потреб. У його розумінні споживачем є фізична особа, яка 

купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити 

продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з 

підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого 

працівника. Зміст абз. 3 ч. 1 ст. 31 Цивільного кодексу (ЦК) України 

дозволяє стверджувати, що правочин є дрібним побутовим, якщо він 

одночасно відповідає трьом ознакам: 1) задовольняє побутові потреби 

особи; 2) відповідає фізичному, духовному чи соціальному розвитку 

особи; 3) стосується предмета, який має невисоку вартість [2]. 

Та чи можна визнати дрібним побутовим правочином придбання 

громадянином цінних паперів відкритого пайового інвестиційного 

фонду на суму, що становить двісті тисяч гривень? Крім того, 

положення окремих статей цього Закону взагалі не застосовуються до 

операцій із цінними паперами, фінансовими послугами та іншими 

товарами або послугами, ціна яких залежить від зміни котировок або 

індексів на біржах чи ставок на фінансових ринках, які не 

контролюються. При цьому на практиці заподіяна споживачу 

фінансової послуги шкода зазвичай не пов’язана із зміною котировок 

або індексів на біржах чи ставок на фінансових ринках. 

Захист прав споживачів фінансових послуг здійснюється як 

загально цивілістичними способами (ст. 16 ЦК України) та окремими 

договірними інститутами ЦК України (управління майном, купівля-

продаж, доручення тощо), так і способами, закріпленими у 

спеціальному законодавстві. Утім, фінансово-економічна криза стала 
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лакмусовим папірцем, який показав слабкість вітчизняної моделі 

захисту прав споживачів фінансових послуг. З початком кризи банки, 

кредитні спілки, страхові компанії та інші фінансові установи масово 

порушували права споживачів. Відмови у видачі депозитів і 

необґрунтовані підвищення відсоткових ставок були звичайними 

явищами, а довести свою правову позицію страховій компанії або 

банку було не завжди під силу професійним юристам. Для відновлення 

своїх прав українські споживачі фінансових послуг змушені проходити 

довгий шлях перемовин і судової тяганини, адже в нашій державі 

відсутній ефективний механізм захисту прав цієї категорії громадян. 

Існуючі правові механізми захисту прав споживачів далеко не завжди 

можуть бути застосовані до регулювання відносин фінансових 

компаній та споживачів фінансових послуг. 

Сьогодні відбувається модернізація класичних цивілістичних 

конструкцій у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг: 

принципів права, функцій права, правової відповідальності, договору, 

свободи договору тощо. У більш глобальному аспекті назріває зміна 

правової парадигми захисту прав споживачів фінансових послуг, адже 

досить складно регламентувати фінансовий ринок законами або 

іншими правовими актами, коли сторонам договору залишається лише 

застосувати ту чи іншу «написану» для них правову норму. Це ставить 

під сумнів регулятивні можливості права як феномену. В суспільстві не 

може існувати досконалого й універсального мегарегулятора людської 

поведінки. Значною мірою така закономірність обумовлюється 

домінуванням в українській юриспруденції позитивістсько-

нормативістського праворозуміння з його владною, а не природною 

сутністю прав людини. З нормативно-правової точки зору, 

правовідносини між фінансовими компаніями та споживачами послуг 

врегульовані нормами законодавства та іншими формами вираження 

права, але їх реалізація потребує високого професіоналізму, 

дотримання принципів добросовісності, справедливості та 

розумності [3, с. 84]. 

Принципи справедливості, добросовісності та розумності – одна 

з керівних ідей цивільного права та цивільно-правового регулювання 

суспільних відносин, яка визначає характер поведінки учасників. Якщо 

не вдаватись у високі цивілістичні матерії, то розумними є діяння 

людини, яка має нормальний, середній рівень інтелекту, знання, 

життєвий досвід, рівень правової свідомості для участі в цивільних 

правовідносинах з урахуванням як приватноправових так публічних 

інтересів. Утім, стосовно споживачів фінансових послуг, «якщо умови 

договору загалом зрозумілі споживачу, у нього практично завжди 
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відсутні ресурси (як правило, часові та фінансові) для їх уважного 

вивчення. Він віддає перевагу тому, що є, а не тому, що максималізує 

його зиск. У такій поведінці проявляється обмежена раціональність 

людей. Феномен обмеженої раціональності, відкритий Г. Саймоном, за 

що він отримав у 1978 році Нобелівську премію з економіки, значною 

мірою визначає нашу реальну поведінку в обороті. Відповідно 

споживач уже не може розглядатись як сторона договору, що діє 

раціонально. Його розумність обмежена» [4, с. 48]. З цим важко не 

погодитись. Яскравий тому приклад в Україні – кредитний іпотечний 

бум перед фінансовою кризою або популярність піраміди «МММ» у 

90–роках минулого століття та в наш час. 

У цьому контексті стає очевидною необхідність вироблення та 

закріплення на законодавчому рівні критеріїв поділу споживачів 

фінансових послуг на кваліфікованих та некваліфікованих. 

Вітчизняний законодавець уже частково здійснив розмежування 

інвесторів на інституційних та некваліфікованих, що відповідає 

світовій практиці. Так, інституційними інвесторами є інститути 

спільного інвестування, взаємні фонди інвестиційних компаній, 

недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, інші фінансові 

установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в інтересах 

третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, 

передбачених законодавством, – також за рахунок залучених від інших 

осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження 

реальної вартості фінансових активів (ст. 2 Закону України «Про цінні 

папери та фондовий ринок») [5]. 

Для захисту прав та інтересів споживачів фінансових послуг у 

країнах Європейського Співтовариства діє спеціальна Директива 

97/9/ЄС від 3 березня 1997 р. «Про компенсаційні схеми для 

інвесторів», відповідно до ст. 2 якої кожна держава-член повинна 

забезпечити запровадження та офіційне визнання на своїй території 

однієї або більше компенсаційних схем для інвесторів [6]. Додаток 1 до 

Директиви 97/9/ЄС визначає категорії інвесторів, котрим відповідно до 

умов компенсаційної схеми може не надаватися покриття або ж 

надаватися у зменшеному розмірі.  

Ними є:  

1) професійні (інституційні) інвестори різних організаційно-

правових форм;  

2) наднаціональні інституції, вищі та центральні органи влади;  

3) провінційні, регіональні, місцеві та муніципальні органи 

влади;  
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4) директори, менеджери та персонально відповідальні особи 

інвестиційної фірми, особи, які володіють 5 або більше відсотками 

капіталу такої фірми, особи, відповідальні за здійснення аудиту 

облікових документів інвестиційної фірми, а також інвестори з 

подібним статусом в інших фірмах, які входять разом з інвестиційною 

фірмою до однієї групи;  

5) близькі родичі та особи, уповноважені діяти від імені 

інвесторів, зазначених у пункті 4;  

6) інші фірми, які входять разом з інвестиційною фірмою до 

однієї групи;  

7) інвестори, які несуть будь-яку відповідальність або 

скористалися певними фактами, що стосуються інвестиційної фірми, 

які спричинили фінансові ускладнення фірми або мали значення для 

погіршення її фінансового становища. Подібні критерії доцільно взяти 

за основу при розмежуванні споживачів фінансових послуг на 

кваліфікованих та некваліфікованих. 

Із розвитком економічного обороту на фінансових ринках 

відбувається ускладнення суспільних відносин, що трансформує 

правову модель договорів, які укладаються в цій сфері. Це знаходить 

своє відображення в договірному статусі споживача, наявності 

несправедливих договірних умов, порушенні принципу свободи 

договору про надання фінансової послуги, недосконалості стандартів 

надання фінансових послуг. Так, панівний у цивілістиці принцип 

свободи договору поступово стає архаїчним. Для багатьох договорів 

про надання фінансових послуг характерна відсутність взаємного 

волевиявлення сторін при його укладенні. Фінансова компанія 

пропонує свої умови договору, а вияв волі споживача полягає в 

погодженні з цими умовами. При цьому обмежується вираження 

внутрішньої волі споживача і, як наслідок, узгодження їх 

волевиявлень. Правовому регулюванню способу укладення договору 

про надання фінансових послуг притаманна певна імперативність. 

Законодавець визначає умови договору через затвердження загальних 

вимог до договору, а споживачі послуги можуть обрати лише 

запропонований їм варіант договору або відмовитися від нього. 

Відступ від вільного визначення умов договору обумовлює 

необхідність захисту прав «слабшої» сторони договору. 

Пошуку і розробці правових засобів захисту прав споживачів 

фінансових послуг значною мірою сприятиме дослідження 

регулювання обтяжливих умов у зарубіжному цивільному праві. За 

загальноприйнятою у світовій цивілістиці думкою, на цей момент 

найбільш вдалим варто визнати механізм захисту сторони, яка 
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приєднується, закріплений у німецькому цивільному праві. Дія Закону 

«Про загальні умови правочинів» від 1976 року поширюється не тільки 

на договори за участю споживача, а й на всі інші договори, що 

укладаються між підприємцями, містять стандартні та наперед 

сформульовані умови. Підвищення ролі договору управління вимагає 

розширення законодавчої регламентації дій контрагентів щодо його 

укладення та виконання. У зв’язку з цим, важливого значення набуває 

конкретизація в нормативно-правових актах змісту договору про 

надання фінансових послуг. Розробка регуляторами фінансових ринків 

– Національним банком України, Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку та Національною комісією, що здійснює 

регулювання ринків фінансових послуг з врахуванням зарубіжного 

досвіду «обтяжливих умов договору», в тому числі інших застережень, 

що не можуть бути включені в договори про надання фінансових 

послуг, сприятиме охороні прав та законних інтересів різних категорій 

споживачів фінансових послуг. 

Ще одна проблема у сфері захисту прав споживачів фінансових 

послуг полягає в тому, що цивільно-правова відповідальність втрачає 

свою ефективність. Логіка законодавця на фінансовому ринку полягає 

в боротьбі із наслідками цивільних правопорушень замість усунення 

або мінімізації їх причин. Так, виходячи із засад розумності права, 

якщо усунути причину негативного явища, то зникає потреба в 

мінімізації його наслідків. 

Фінансові компанії здійснюють свою діяльність на професійних 

засадах переважно на підставі дозволу чи ліцензії регулятора 

фінансового ринку. Одним із різновидів цивільно-правової 

відповідальності має стати професійна відповідальність. Разом з тим 

аспекти професійної відповідальності фінансових компаній у 

теоретичному та практичному плані залишаються досі не 

дослідженими. 

При здійсненні професійної діяльності на фінансовому ринку 

надавач фінансової послуги зобов’язаний відшкодувати шкоду, 

заподіяну споживачу. Опоненти можуть заперечити, що професійну 

відповідальність повинні нести саме фахівці фінансової компанії, адже 

діяльність фінансової компанії насамперед залежить від професійних 

навиків її фахівців, котрі працюють у ній. Однак договір про надання 

фінансових послуг укладається між споживачами та компанією, а не її 

працівниками. У цивільному обороті безпосередньо виступає компанія, 

а її працівники беруть участь лише опосередковано. Саме в компанії 

мають виникати правові наслідки за шкоду, заподіяну споживачам 

фінансових послуг внаслідок професійних помилок фахівців. Тут слід 
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вести мову про професійну відповідальність фінансової компанії за 

правопорушення, вчинене фахівцем при виконанні ним своїх 

обов’язків. Загалом, особливості професійної відповідальності 

надавача фінансової послуги полягають в тому, що: 

– професійна відповідальність тісно пов’язана з професійними 

ризиками (помилками, упущеннями, необізнаністю тощо), що можуть 

заподіювати шкоду споживачу фінансової послуги; 

– професійна відповідальність застосовується до фінансової 

компанії, яка здійснює професійну діяльність на підставі дозволу чи 

ліцензії, що видається регулятором фінансового ринку. Компанія несе 

професійну відповідальність за дії (бездіяльність) протягом терміну дії 

дозволу (ліцензії), що встановлює її право здійснювати діяльність 

протягом визначеного періоду часу; 

– незважаючи на встановлення економічних нормативів 

діяльності фінансової компанії, в неї може бути відсутній необхідний 

майновий еквівалент для покриття збитків споживачам від 

професійних помилок фахівців компанії; 

– професійна відповідальність фінансової компанії має 

договірний характер, оскільки відносини між нею та споживачами 

виникають на підставі відповідного договору; 

– збитки від професійної діяльності фінансової послуги 

позначаються на майновому становищі споживача; 

– основою оцінювання професійної відповідальності фінансової 

компанії є правові норми, що встановлюють підстави виникнення 

професійної відповідальності, а також норми професійної етики, 

встановлені саморегулівними організаціями у сфері фінансового ринку. 

У міру розвитку фінансових ринків з’являтимуться нові 

послуги. Багатогранність фінансових послуг сприяла пошуку світовим 

товариством дієвого механізму вирішення спорів зі споживачами 

фінансових послуг. Протягом десятиліть закордоном успішно 

функціонують різноманітні схеми альтернативного вирішення спорів, 

однією з яких є фінансовий омбудсмен. Його виникнення викликане 

потребою суспільства в додаткових правових механізмах охорони і 

захисту прав споживачів. Світова практика засвідчує, що досудове 

врегулювання спорів фінансовим омбудсменом здатне захистити права 

споживачів фінансових послуг, розвантаживши судові органи. 

Процедура вирішення спору фінансовим омбудсменом надає 

споживачу фінансової послуги більш швидке, безкоштовне й 

обов’язкове для виконання рішення. 

«Розібравшись» із пенсійною реформою, Верховна Рада (ВР) 

України взялася за підвищення рівня довіри до ринку фінансових 
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послуг. На розгляд ВР України був поданий проект Закону «Про 

внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо створення на 

фінансових ринках України системи захисту користувачів фінансових 

послуг» [7]. За задумом авторів, законопроект розроблений з метою 

створення державної системи захисту прав споживачів фінансових 

послуг, а також удосконалення низки основних положень відповідного 

законодавства, яке повинно наблизити законодавство України у сфері 

фінансових послуг до норм європейського законодавства з 

урахуванням універсальних принципів щодо захисту прав 

користувачів фінансових послуг. 

При впровадженні Уповноваженого із захисту прав споживачів 

фінансових послуг слід мати на увазі, що у світовій практиці існує 

кілька варіацій сфери правового впливу фінансового омбудсмена. 

Фінансовий омбудсмен може бути єдиним для всього фінансового 

сектору (Вірменія, Австралія, Велика Британія, Малайзія, Нідерланди, 

Фінляндія), окремим для одного або більше сегментів фінансового 

ринку (Бельгія, Канада, Греція, Італія, Казахстан, Нова Зеландія, 

Польща, Швейцарія) або ж окремим у рамках одного або більше 

сегментів (Франція, Німеччина, США). Крім того, фінансові 

омбудсмени можуть приймати форму комітету зі справ захисту прав 

споживачів (Данія, Швеція), департаменту скарг у складі фінансового 

регулятора (Мальта, Іспанія) або функціонувати в рамках державного 

органу із захисту прав споживачів (Латвія, Литва) [8]. 

Таким чином, існуючі в нашій державі правові механізми 

неповною мірою регламентують відносини між фінансовими 

компаніями та споживачами фінансових послуг, що потребує зміни 

вітчизняної правової парадигми захисту прав споживачів фінансових 

послуг. 
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КОВАЛЬ Олександр Володимирович, 

аспірант Національної академії внутрішніх справ (м. Київ) 

ПІДСТАВИ НАБУТТЯ СТАТУСУ  
ЧЛЕНА СІМ’Ї ВЛАСНИКА, НАЙМАЧА (ОРЕНДАРЯ) 
ЖИТЛА ТА ОСІБ, ЯКІ ПРИРІВНЮЮТЬСЯ ДО НИХ 

 

У юридичній літературі є чимало різноманітних позицій [1; 2, 

с. 97; 3, с. 148; 4, с. 84; 5, с. 20] щодо того, кого саме слід вважати 

членами сім’ї власника, наймача (орендаря) житла та осіб, які 

прирівнюються до них. Відсутній єдиний критерій розуміння цього 

терміна. Визначення підстав для набуття статусу члена сім’ї має 

досить важливе теоретичне та практичне значення, оскільки у 

житловому праві сім’я розуміється інакше, ніж у сімейному, що цілком 

виправдано й обумовлено специфікою суспільних відносин, 

регульованих житловим законодавством. 
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Законом може бути визначено, хто з членів сім’ї має ті чи інші 

права, як це зроблено у житловому, пенсійному та трудовому 

законодавстві, але створення уніфікованого переліку членів сім’ї є 

нелогічним. Цей перелік осіб не встановлений, проте існують критерії, 

за якими особу можна віднести до цієї категорії. 

Членам сім’ї належить право використовувати приміщення для 

проживання, яке є сервітутним правом, тобто правом користування 

чужим майном (ст. 405 ЦК України). Варто відзначити, що членами 

сім’ї власника та наймача (орендаря) житла є одні й ті самі особи 

(ст. 64 та ст. 156 ЖК УРСР). 

Статтею 3 СК України зазначається, що сім’я створюється на 

підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших 

підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать 

моральним засадам суспільства. Сім’ю складають особи, які спільно 

проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та 

обов’язки. 

На законодавчому рівні перелік, права та обов’язки членів сім’ї, 

які є іншими родичами або прирівнюються до членів сім’ї, достатнім 

чином не визначені. Частиною 2 ст. 65 ЖК УРСР зазначається, що 

особи, які вселилися в житлове приміщення як члени сім’ї наймача, 

набувають рівного з іншими членами сім’ї права користування 

житловим приміщенням, якщо при вселенні між цими особами, 

наймачем та членами його сім’ї, які проживають з ним, не було іншої 

угоди про порядок користування житловим приміщенням. 

Вирішуючи спори щодо права користування житлом осіб, які 

вселилися до наймача (орендаря), суд зобов’язаний з’ясувати, чи був 

дотриманий порядок їх вселення, а саме: чи була письмова згода на це 

всіх членів сім’ї; чи зареєстровані вони в цьому житловому 

приміщенні; чи є приміщення їх постійним місцем проживання; чи 

вели вони з наймачем спільне господарство і протягом якого часу 

проживали в приміщенні; чи не обумовлювався при вселенні таких 

осіб певний порядок користування житловим приміщенням [6, c. 60]. 

Рішенням Конституційного суду України про офіційне 

тлумачення терміна «член сім’ї» визначено, що членами сім’ї можуть 

бути визнані не лише близькі родичі (рідні брати, сестри, онуки, дід, 

баба), але й будь-які інші особи, які не перебувають з власником у 

безпосередніх родинних зв’язках (неповнорідні брати, сестри; зять, 

невістка; вітчим, мачуха; опікуни, піклувальники, пасинки, падчерки та 

інші) за умов постійного проживання разом з суб’єктом права і ведення 

з ним спільного господарства, тобто за наявності спільних витрат, 

спільного бюджету, спільного харчування, купівлі майна для спільного 
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користування, участі у витратах на утримання житла, його ремонту, 

надання взаємної допомоги, наявності усних чи письмових 

домовленостей про порядок користування житловим приміщенням, 

інших обставин, які засвідчують реальність сімейних відносин [1]. 

Також варто зазначити про некоректність понять, застосованих 

у положеннях вищезгаданого рішення. Відповідні особи не можуть 

визначатися як члени сім’ї. Стосовно цих осіб у законодавстві може 

застосовуватися спеціальний зворот: «до членів сім’ї прирівнюються». 

Таким чином, особи, які разом проживають та ведуть спільне 

господарство (хоча не пов’язані шлюбом або спорідненістю), можуть 

прирівнюватися до членів сім’ї в певному діапазоні майнових прав та 

обов’язків, але не визнаватися членами сім’ї [7, с. 11]. 

Визначальним для виникнення житлових прав і обов’язків є 

спільне проживання. У ч. 2 ст. 64 ЖК УPCP членів сім’ї наймача 

поділено на дві групи. Відповідно до цієї класифікації одні «належать» 

до членів сім’ї наймача, інші ‒ «можуть бути визнані такими», якщо 

постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне 

господарство. Варто відзначити колізію, що склалася в Цивільному та 

Житловому кодексах щодо осіб, котрі набувають прав і обов’язків 

наймача. Зокрема ст. 816 ЦК України регламентує, що ті особи 

набувають рівних з наймачем прав і обов’язків, які вказані наймачем, а 

не члени його сім’ї, як це зазначено у ст. 64 ЖК УРСР [8, с. 58]. 

Вважаємо, що ці суперечності мають бути усунені шляхом внесення 

змін до ч. 1 ст. 816 ЦК України шляхом викладення її в такій редакції: 

«Особи набувають рівних з наймачем (орендарем) прав та обов’язків 

щодо користування житлом, якщо вони вказані в договорі найму 

(оренди), в разі реєстрації їх за місцем проживання наймача (орендаря), 

якщо ці особи є близькими родичами, сімейні стосунки між якими 

виникли на підставі шлюбу, кровного споріднення або усиновлення, 

які проживають разом з наймачем (орендарем). Інші особи є 

тимчасовими мешканцями». 

Отже, безумовне право користування житлом на рівні з 

власником (наймачем, орендарем) має надаватися близьким родичам, 

сімейні стосунки між якими виникли на підставі шлюбу, кровного 

споріднення або усиновлення, ідентичні майнові права можуть 

надаватися іншим особам на підставі домовленостей (письмового 

договору або усного договору, дійсність якого підтверджується 

офіційною реєстрацією за місцем проживання власника (наймача, 

орендаря)). 

На власника (наймача, орендаря) має покладатися обов’язок 

включення до договору найму (оренди) осіб, які на законних підставах 
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проживають у цьому житлі, з наданням останнім ідентичних прав до 

тих, що має власник (користувач) житла. Невключення в договір 

відомостей про осіб, що на законних підставах проживають разом із 

власником (користувачем), є підставою для набуття ними статусу 

тимчасових мешканців. Відповідні зміни покликані позбавити суд від 

необхідності перевірки всіх складових права постійного користування 

житлом. 

Варто відзначити, що наймачі та члени їх сімей порівняно з 

орендарями можуть бути позбавлені права користування житловим 

приміщенням у державному житловому фонді тільки на підставі 

закону та рішення суду, тобто вони є більш соціально захищеними. 

 
Література 

1. Рішення Конституційного Суду України у справі № 1–8/99 за 

конституційними поданнями Служби безпеки України, Державного 

комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості 

України, Міністерства фінансів України щодо офіційного тлумачення 

положень пункту 6 статті 12 Закону України «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», частин 

четвертої і п’ятої статті 22 Закону України «Про міліцію» та частини 

шостої статті 22 Закону України «Про пожежну безпеку» (справа про 

офіційне тлумачення терміна «член сім’ї») від 03.06.1999 р.  

№ 5–рп/99 [Електронний ресурс] Верховна Рада України. 

Законодавство України. – URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-99. 

2. Лічман Л. Г. Щодо визначення правового статусу колишнього члена 

сім’ї власника жилого приміщення [Текст] / Л. Г. Лічман // 

Південноукраїнський правовий часопис. – 2007. – Вип. 1. – С. 96–99. 

3. Галянтич М. К. Житлове право України [Текст] : навч. посіб. / 

М. К. Галянтич, Г. І. Коваленко. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 480 с. 

4. Галянтич М. К. Житлове право України [Текст] : навч. посіб. / 

М. К. Галянтич. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 528 с. 

5. Черкашина И. Судебная защита права пользования жилым 

помещением [Текст] / И. Черкашина // Российская юстиция. – 2004. – 

Вип. 5. – С. 15–18. 

6. Гопанчук В. С. Житлове право України [Текст] : навч. посіб. / за ред. 

В. С. Гопанчука, Ю. О. Заіки. – К. : Істина, 2003. – 208 с. 

7. Жилінкова І. В. Проблеми правового режиму майна членів сім’ї 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д–ра юрид. наук : 

спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право» / І. В. Жилінкова. – Х., 2000. – 39 с. 

8. Ромовська З. Право власності громадян [Текст] / З. Ромовська // 

Проблеми формування суверенної правової української держави. – 

Львів : Світ, 1993. – Вип. 30. – С. 53–60. 



 176 

9. Чорна Ж. Л. Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів 

малолітніх і неповнолітніх осіб [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / 

Ж. Л. Чорна. – Львів, 2005. – 17 с. 

10. Тилик Т. М. Припинення житлових правовідносин [Текст] : дис. … 

канд. юрид. наук : 12.00.03 / Тилик Тарас Михайлович. – К., 2010. – 

204 арк. 

11. Реформування житлового законодавства: проблеми та перспективи 

[Текст] : за матеріалами круглого столу, м. Харків, 16 грудня 

2006 року / НДІ приватного права і підприємництва, Харківський 

національний університет внутрішніх справ – Х., 2006. – 172 с. 

12. Лідовець Р. А. Припинення права членів сім’ї власника житла на 

користування цим житлом [Електронний ресурс] / Р. А. Лідовець // 

Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія 

«Право». Електронне наукове фахове видання. – 2011. – № 1 (3). – 

URL : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11lraktz.pdf. 

 

 
 

 

СПАСИБО Валентин Валентинович, 

директор ТОВ «Спасибо В. і парнери.  

Правові та податкові консультації» (м. Харків) 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ  
ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ,  

ЩО РЕГУЛЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСПЛУАТАНТІВ 
АЕРОПОРТІВ, ДО СТАНДАРТІВ ЄС 

 

Європейське співтовариство є одним з пріоритетних зовнішніх 

партнерів України, відносини з яким поступово розвиваються майже з 

самого початку існування незалежної держави Україна. У 1994 році 

була складена і підписана Угода про партнерство і співробітництво 

між Україною і Європейським Співтовариствам та їх державами-

членами (Угода) [1]. 

Угода серед іншого визначає, що Співтовариство і Україна 

вступили в економічне співробітництво з метою сприяння процесу 

економічних реформ, відродження і сталого розвитку України (ст. 52). 

З цією метою сторони домовились, зокрема, на зближенні політики 

стандартизації у транспорті. В інших умовах Угоди досягнуті 
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домовленості про загальний розвиток і зміцнення співпраці в галузі 

транспорту (ст. 64), зокрема, для поглиблення сумісності транспортних 

систем у контексті створення більш глобальної транспортної системи; 

модернізацію управління аеропортами, їх розвиток разом із 

аеронавігаційною інфраструктурою; підготовку законодавчої бази для 

розробки й імплементації політики, включаючи приватизацію 

транспортного сектору. В ст. 51 Угоди окремо наголошено, що 

важливою умовою для зміцнення економічних зв’язків між сторонами 

є зближення існуючого і майбутнього законодавства України із 

законодавством Співтовариства. Україна зобов’язалась вжити для 

цього необхідних заходів. Зокрема першочергово приблизна 

адекватність законів мусить мати місце в галузі транспорту. 

На розвиток основних положень Угоди сторони в 2005 р. 

затвердили План дій «Україна – Європейський Союз. Європейська 

політика сусідства» (План дій) [2], який серед іншого також визначав 

пріоритетним напрямком співпраці поступове наближення 

законодавства та стандартів України до стандартів та законодавства 

Європейського Союзу. 

На виконання Угоди та Плану дій в Україні була прийнята і діє 

Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу [3]. У розділі V цієї Програми 

зазначено, що на першому етапі виконання Програми пріоритетними 

сферами, в яких здійснюватиметься адаптація законодавства України, 

є також і транспорт. 

Вказані вище домовленості з 2007 року набули практичної 

реалізації, так як за ініціативою Уряду України в рамках програми EU 

TACIS (розроблена Європейським Союзом для 12 нових незалежних 

держав програма Технічне сприяння Співдружності Незалежних 

Держав), міністерствами транспорту України та Франції у вересні 

2007 році було розпочато проект «Гармонізація норм законодавства та 

стандартів України з нормами законодавства та стандартів ЄС в галузі 

цивільної авіації». Відзначимо, що Україна стала першою серед країн 

СНД, для якої став доступним основний механізм трансформації і 

адаптації до вимог Європейського Союзу систем державного 

управління країн-кандидатів ЄС – Twinning. 

Головною метою проекту стало прийняття та імплементація 

Спільних авіаційних правил (Joint Aviation Requirements (JARs). Цей 

проект також був націлений на підготовку до повної інтеграції 

європейського законодавства в галузі цивільної авіації України. Проект 

проводився відповідно до узгодженої програми, включаючи декілька 

фаз реалізації. Протягом перших місяців експерти з країн-партнерів ЄС 
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оцінили ситуацію в галузі цивільної авіації України. Потім, базуючись 

на результатах проведеної оцінки, експерти Державіаадміністрації та 

країн-партнерів ЄС працювали над удосконаленнями, що мають бути 

внесені до системи, для забезпечення відповідності європейським 

стандартам та підготовки до повної імплементації європейського 

законодавства. 

Реалізація проекту тривала 21 місяць. Протягом періоду 

реалізації проекту Twinning в авіаційній галузі було проведено низку 

заходів, а саме: навчання інспекторів Державіаадміністрації в 

Авіаційному університеті Франції (ENAС), інших навчальних закладах 

Франції та Польщі з провадженням практичних тренінгів, семінарів з 

питань аеродромів і навколишнього середовища, авіаційної безпеки, 

економічних питань та питань аеронавігації із залученням 

представників авіаційної галузі; для представників авіакомпаній, 

організацій-виробників та розробників авіаційної техніки та ін. було 

проведено семінар з питань гармонізації українського законодавства у 

сфері авіації з європейським; протягом 2009 року проводилися «дружні 

аудити» на авіаційних підприємствах за участю представників країн-

учасниць проекту Франції і Польщі [4]. 

У червні 2009 року пройшло заключне засідання, присвячене 

закриттю проекту Twinning «Гармонізація законодавчих норм та 

стандартів України із законодавчими нормами та стандартами ЄС у 

сфері цивільної авіації». Результати реалізації цього проекту оцінені як 

винятково позитивними. Також фахівці Державіаадміністрації 

розробили детальний план дій щодо імплементації європейських 

правил з безпеки польотів, який включає графік імплементації, а також 

опис перехідного періоду та перехідні положення, підготовлені після 

консультацій з представниками авіаційної галузі. Детальний план дій 

додатково включає контрольні критерії, які дозволять слідкувати за 

його впровадженням. 

Для подальшого розвитку інституціонального співробітництва у 

грудні 2009 року були підписані Робочі домовленості між 

Європейським агентством з безпеки польотів (EASA) і Державною 

авіаційною адміністрацією Міністерства транспорту та зв’язку 

України [5]. Сторони підкреслили спільний інтерес у досягненні 

високого загальноприйнятого рівня безпеки цивільної авіації та 

екологічної сумісності, а також бажанням забезпечити тісну співпрацю 

між сторонами в усіх сферах безпеки польотів з урахуванням мети 

Європейського Союзу та України створити Спільний авіаційний 

простір. З цієї точки зору, робочі домовленості позиціоновані як 

тимчасовий захід, який полегшує укладення та імплементацію Угоди 
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про Спільний авіаційний простір між Європейським Співтовариством і 

Україною, повинні сприяти подальшому вивченню та обізнаності зі 

стандартами та системами сертифікації та нагляду сторін. 

Серед інших документів, які так чи інше регламентують питання 

співпраці України з Європейським Союзом у галузі авіаційного 

транспорту, можна назвати Угоду між Україною та Європейським 

Співтовариством про певні аспекти повітряного сполучення [6], 

Меморандум про наміри між Державною авіаційною адміністрацією і 

Міжнародною асоціацією повітряного транспорту [7] та ін. 

Втім, незважаючи на досить великий обсяг проведеної роботи із 

зовнішніми партнерами, слід констатувати: будь-яких конкретних 

рішень щодо уніфікації правових норм, що регламентують діяльність 

саме підприємств аеропортової галузі, до цього часу в Україні не 

прийнято. Як вбачається, однією з можливих причин такої прогалини 

може бути відсутність чіткого розуміння загальних напрямків 

реформування аеропортів, адже в Україні, хоча й були прийняті 

декілька внутрішніх нормативних актів з цього питання, але жоден з 

них не отримав належного розвитку та виконання. 

Наприклад, ще у 2008 році була прийнята перша Концепція 

Державної цільової Програми розвитку аеропортів на період до 

2020 року [8]. Концепцією було поставлене завдання в Програмі 

передбачити підготовку нормативно-правових актів і створення 

сприятливих умов для будівництва, реконструкції, модернізації та 

подальшої експлуатації об’єктів аеропортів, об’єктів органів 

обслуговування повітряного руху та наземної інфраструктури 

відповідно до законодавства з дотриманням вимог директивних 

документів ІКАО, Міжнародної асоціації авіаційних перевізників 

(ІАТА) і Європейського Союзу, інших міжнародних норм і правил із 

збереженням регулятивної функції за державою. Також у Концепції 

було задекларовано, що досягнення мети Програми можливе шляхом 

удосконалення нормативно-правової бази з питань створення 

сприятливих умов для діяльності аеропортів та підтримання їх 

сертифікаційної придатності, залучення інвестицій у розвиток 

аеропортів; законодавче врегулювання питань використання земель 

авіаційного транспорту, в тому числі передачі їх інвесторам у 

довгострокову оренду із спрямуванням коштів, що надійшли, на 

розвиток аеропортів; забезпечення дотримання вимог 

антимонопольного законодавства у процесі організації аеропортової 

діяльності; залучення міжнародних фахівців для розроблення 

генеральних планів розвитку аеропортів, визначення оптимальних 
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проектів їх реконструкції, формування системи управління 

аеропортами. 

На жаль, ці положення Концепції залишились лише 

деклараціями. До цього часу не одержали свого нормативного 

регулювання нагальні проблемні галузеві питання, які можна умовно 

згрупувати у дві великі групи. 

По-перше, слід розробити і затвердити чітку державну політику 

приватизації аеропортів. На законодавчому рівні мають бути 

затвердженими: 

– перелік майна аеропортів, що за будь-яких умов має 

залишатись у державній власності і не підлягатиме приватизації, та 

перелік майна, до якого дозволяється вносити приватні інвестиції з 

наступним його закріпленням у приватній власності інвесторів; 

– перелік можливих галузевих форм державно-приватного 

партнерства, що мають врахувати специфіку діяльності аеропортів; 

– необхідні і достатні законодавчі гарантії інвесторам і, в першу 

чергу, можливості самостійно здійснювати тарифне регулювання. 

По-друге, необхідно на законодавчому рівні врегулювати 

базисні засади правовідносин між експлуатантами аеропортів, 

авіаперевізниками, а також суміжниками. Слід встановити загальні 

умови укладення, виконання та припинення договорів на аеропортове 

обслуговування, рівень технічного обслуговування, договорів між 

експлуатантом аеропорту та іншими особами, які провадять діяльність 

на території аеропорту (в тому числі, але не виключно – послуги з 

наземного обслуговування, послуги кейтерінгу, послуги з 

авіатопливозаправлення та т.і.). 

При цьому слід врахувати, що умови Угоди передбачають 

обов’язки України при розробці внутрішніх нормативних актів 

дотримуватись норм, вимог та стандартів, що є загальними для 

європейської спільноти і враховують як світовий, так і європейський 

досвід розвитку аеропортової галузі. 

Серед інших базисних актів, норми слід взяти до уваги окремо 

відзначимо такі: 

– Директива Ради Європи № 96/67/ЄС від 15 жовтня 1996 р. 

щодо доступу до ринку послуг з наземного обслуговування в 

аеропортах Спільноти (ОВ L 272, від 25.10.1996 р., С. 36); 

– «Політика ІКАО у відношенні аеропортових зборів та зборів 

за аеронавігаційне обслуговування» (Doc 9082); 

– «Керівництво з економічних питань аеронавігаційного 

обслуговування» (Doc 9161); 

– «Керівництво з економіки аеропортів» (Doc 9562); 
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– «Приватизація у сфері аеропортів» (Циркуляр ІКАО  

284–AT/120). 

Вимоги цих а також багатьох інших джерел права 

Європейського Союзу враховані у розроблених Асоціацією цивільної 

авіації «Аеропорти України» проектах Закону України «Про аеропорти 

та аеропортову діяльність», а також Закону України «Про концесії 

аеропортів», які до цього часу, на жаль, ще тільки проходять 

обговорення на рівні спеціалістів Державної авіаційної служи України. 
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ДОГОВІРНА СУБРОГАЦІЯ:  
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

Суброгація відповідно до загальновизнаного розуміння 

визнається різновидом переходу права вимоги кредитора до третьої 

особи (поручителя, майнового поручителя, страховика), обумовлене 

виконання останнім обов’язку боржника перед кредитором у випадках, 

вказаних у законі. Проте світовій практиці відома також заміна 

кредитора у зобов’язанні в порядку суброгації не в силу прямої 

вказівки закону, а на підставі домовленості суб’єктів цивільних 

правовідносин. Вважаємо, що в умовах ринкової економіки з метою 

оптимізації динаміки цивільного обороту цивільне право повинно не 

тільки закріплювати можливість заміни кредитора у зобов’язанні, але 

забезпечувати при цьому його учасникам вибір найбільш сприятливих 

варіантів форм дозвільної поведінки. У силу цього досить актуальним 

є питання правової природи договірної суброгації та можливостей 

введення її до вітчизняного законодавства. 

У доктринальну базу нашого дослідження покладені праці 

зарубіжних учених, дореволюційних, радянських та вітчизняних 

цивілістів, серед яких слід назвати наукові розробки таких науковців: 

Е. Годеме, Л. Новосьолової, М. Планіоля, Р. Саватьє, В. Синайського, 

О. Тєрєхова, І. Трєпіцина та інших. 

У межах цього дослідження поставлено завдання визначити 

перспективи запровадження договірної суброгації в цивільному праві 

України на основі досвіду її закріплення в інших країнах. 

Насамперед необхідно зазначити, що договірна суброгація 

допускається на рівні багатьох міжнародних договорів, у тому числі 

тих, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Так, ще в аналітичному коментарі до проекту Конвенції Організації 

Об’єднаних Націй про поступку дебіторської заборгованості в 

міжнародній торгівлі [1] зазначено, що з метою включення в сферу 

застосування конвенції, окрім відступлення права вимоги, інших видів 

практики, пов’язаних з передачею майнових прав у дебіторській 

заборгованості, таких як договірна суброгація або застава, у ст. 2 

«відступлення» визначається як передача. Цей підхід враховує ту 
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обставину, що значна кількість правочинів, що стосуються 

фінансування під дебіторську заборгованість, таких, як факторинг, 

укладається в деяких правових системах за допомогою договірної 

суброгації або застави. Вказівка на передачу «за домовленістю» 

покликана виключити передачу в силу закону (наприклад, статутну 

суброгацію) і односторонні відступлення права вимоги (тобто випадки, 

коли немає згоди цесіонарія, прямого або непрямого [2, с. 118–119]. 

Аналогічно ст. 14 Регламенту Європейського Парламенту та Ради 

«Про право, яке підлягає до застосування щодо договірних зобов’язань 

(«Рим I»)» [3] визначає поняття «відступлення вимоги» як таке, що 

включає просту передачу вимоги, передачу вимоги на підставі поруки, 

а також заставу або інші види забезпечення виконання зобов’язань, 

тобто так само охоплює випадки передачі права вимоги в порядку 

договірної суброгації. Крім того, поняття суброгації за законом та 

суброгації за договором розмежовується в інших міжнародних 

нормативно-правових актах, зокрема у ст. 16, 20, 38 Конвенції про 

міжнародні майнові права на рухоме обладнання [4]. Таким чином, в 

міжнародних документах договірна суброгація виокремлюється поряд 

із суброгацією в силу закону, більше того, в окремих випадках 

прирівнюється за своїм регулюванням до цесії, але не ототожнюється з 

нею. 

Отже, договірна суброгація має місце в різних системах 

приватного права, причому як тих, що належать до романо-

германської, так і до англо-американської правових сімей. Спробуємо 

здійснити аналіз правової природи та механізму заміни кредитора у 

зобов’язанні на підставі договірної суброгації за цивільним правом 

окремих країн. 

Такий аналіз необхідно розпочати з цивільного права Франції, 

оскільки саме в ньому було закладено положення, які започаткували 

інститут суброгації в сучасному цивільному законодавстві [5, с. 254]. 

Так, ще в 1609 році Едиктом Генріха IV була санкціонована договірна 

суброгація за згодою боржника, а протягом вісімнадцятого століття 

було визнано договірну суброгацію за згодою кредитора [6, с. 1150]. 

На сьогодні ці ж два види договірної суброгації допускаються 

Цивільним кодексом Франції. Розглянемо їх детальніше. 

Відповідно до ч. 2 ст. 1250 Цивільного кодексу Франції 

договірна суброгація має місце, якщо боржник бере в позику грошові 

кошти з метою сплати свого боргу і передачі позикодавцю прав 

кредитора. Для того, щоб вступ позикодавця в права кредитора був 

дійсним потрібно, щоб документ, який підтверджує передання 

визначеної грошової суми, і розписка були посвідченні у нотаріуса, 
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щоб в документі, який підтверджує позику, було вказано, що гроші 

були передані для здійснення платежу, і щоб в розписці було 

зазначено, що платіж був здійснений із коштів, наданих для цієї мети 

новим кредитором. Цей вступ у права кредитора відбувається без 

згоди кредитора [7, с. 399]. Виникнення такого виду суброгації було 

обумовлено історичними обставинами. У XVI ст. широко 

практикувалося поміщення капіталу в ренту, найвищий розмір 

відсотків за яким, встановлений едиктом, у період релігійних воєн був 

дуже високий (у 1579 р. Карл IX визначив його як 12–у частку, або 

8 1/3 % у 1601 р. він був знижений до 16–ї частки, або 6 1/4 %). З того 

часу боржники, які уклали договори з колишнім розміром відсотків, 

були зацікавлені в тому, щоб укласти позики з новим розміром 

відсотків для задоволення вимог їх колишніх кредиторів. Але багато з 

них не мали можливості встановити для кредиторів нове забезпечення, 

а колишні кредитори не погоджувалися приймати платежі з 

відступленням своїх гарантій новим кредиторам. На цьому ґрунті і 

з’явився Едикт 1609 р., який дав боржникам право самим передавати 

новим кредиторам права і позови своїх попередніх кредиторів. Едикт 

стосувався тільки встановлених рентних зобов’язань. Потім його дія 

була поширена на всі види боргів постановою Паризького парламенту 

6 липня 1690 р., яка і лежить в основі ч. 2 ст. 1250 Цивільного кодексу 

Франції [8, с. 475]. На сьогодні за Цивільним кодексом Франції 

договірну суброгацію за згодою боржника передбачають і деякі інші 

кодифіковані акти цивільного законодавства: ст. 1211 Цивільного 

кодексу Іспанії [9], ст. 1828 Цивільного кодексу Луїзіани [10], ст. 1655 

Цивільного кодексу Квебеку [11, с. 256] тощо.  

Необхідно відмітити, що договірна суброгація за згодою 

боржника має низку відмінностей від суброгації в силу закону. По-

перше, договірна суброгація за згодою боржника має особливе 

цілеспрямування – захист інтересів боржника від зловживання з боку 

кредитора. Так, у деяких випадках кредитор вважає за краще швидше 

не отримати платіж, ніж допустити вступ на його місце особи, яка 

зробила платіж. Можливо, наприклад, що він розглядає проценти по 

кредиту як хороше розміщення капіталу, або він хоче неодмінно 

домогтися банкрутства свого боржника. Для того, щоб не допускати 

таких ситуацій і, зокрема, щоб знижувати відсотки по позиці, закон 

дозволяє боржникові позичити гроші у третьої особи, щоб сплатити 

борг кредиторові [12, с. 383]. По-друге, договірна суброгація за згодою 

боржника має виняткову правову природу – дозволяє боржнику 

довільно розпоряджається майном (правом вимоги), яке йому не 

належить, він ніби бере вимогу з майна свого попереднього кредитора, 
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щоб передати її новому кредиторові [13, с. 133]. По-третє, специфіка 

проявляється в підставах виникнення, які для договірної суброгації за 

згодою боржника передбачають, щоб боржник взяв позику в третьої 

особи; боржник використав отримані від такої позики кошти для 

сплати попереднього боргу; домовленість позичальника (боржника) та 

позикодавця (суброганта) про те, що гроші будуть використані для 

платежу боргу з наступною суброгаціює [5, с. 254–255]. По-четверте, 

для дійсності договірної суброгації за згодою боржника необхідне 

дотримання чітко визначених вимог щодо її форми, які 

встановлюються для унеможливлення зловживання з боку боржника. 

Договірна суброгація за згодою кредитора передбачена в ч. 1 

ст. 1250 Цивільного кодексу Франції, відповідно до якої така 

суброгація має місце, якщо кредитор, отримуючи платіж від третьої 

особи, передає останній свої права, позови, привілеї або іпотеки проти 

боржника; цей вступ у права повинен бути чітко виражений та 

відбуватися в момент платежу [7, с. 399]. Така суброгація, напевно, 

була введена в давньому французькому праві нотаріальною практикою. 

Відступлення права вимоги мало таке значення, що той, хто сплатив, 

вступав у права кредитора. Слово створювало ілюзію: із цього випадку 

договірної цесії створили випадок суброгації [8, с. 473]. Подібний вид 

суброгації, для прикладу, передбачають також ст. 1827 Цивільного 

кодексу Луїзіани [10], ст. 1654 Цивільного кодексу Квебеку [11, с. 256] 

тощо. 

Договірна суброгація за згоди кредитора характеризується 

поданими нижче специфічними рисами. Насамперед, оскільки такий 

вид суброгації походить від цесії, то відповідно має з останньою не 

тільки подібні правові наслідки у вигляді заміни кредитора у 

зобов’язанні, але і спільне цілеспрямування на забезпечення обороту 

майнового права вимоги. Однак це не означає тотожність цих 

категорій, тому що для договірної суброгації за згодою кредитора 

передбачено спеціальні умови дійсності. По-перше, така суброгація 

повинна бути здійснена тільки у момент платежу. Вважається обманом 

знищення квитанції про здійснений раніше простий і безумовний 

платіж для того, щоб замінити її документом про суброгацію. Це 

означало б ігнорування прав осіб, які надали реальне забезпечення і 

мають на нього певні права. Дані особи могли скористатися тим, що 

був здійснений простий і безумовний платіж, що припинив 

зобов’язання разом зі всіма пов’язаними з ним гарантіями і 

забезпеченнями [12, с. 383]. По-друге, для суброгації вимагається 

пряма вказівка на волю третьої особи, яка здійснила платіж, вступити в 

права кредитора. При цьому вираження такої волі повинно відповідати 
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загальним вимогам щодо форми правочинів. У цьому контексті слід 

зауважити, що Цивільний кодекс Франції передбачає значно суворіші 

формальні вимоги для дійсності цесії. Зокрема необхідним є 

сповіщення боржника про цесію за допомогою судового повідомлення 

чи іншого належним чином посвідченого документа (ст. 1690) [7, 

с. 497]. Саме тому, для виключення деяких формальних ускладнень, 

пов’язаних із застосуванням конструкції цесії, французькі банки 

нерідко при фінансуванні вдаються до використання інституту 

суброгації [14, с. 58]. Більше того, серед французьких цивілістів існує 

думка про неприпустимість поширення на суброгацію формальних 

вимог, що ставляться до цесії, оскільки це зробить конструкцію 

договірної суброгації фактично зайвою [8, с. 481]. 

Інститут суброгації, в тому числі договірної, відомий також 

англо-американській системі приватного права. Так, генезис суброгації 

в англійському праві в її сучасному розумінні бере початок у 

шістнадцятому столітті як спосіб судового захисту за правом 

справедливості, застосування якого пов’язувалось із платежем, 

спрямованим на погашення боргу в зобов’язанні з пасивною 

множинністю (contribution) [15, с. 60]. До 1782 року суди загального 

права також визнали доктрину суброгації та використовували її так, 

ніби вона завжди була частиною загального права Англії. Однак лише 

в середині дев’ятнадцятого століття термін «суброгація» був введений 

в англійську юридичну лексику для позначення права особи, яка 

погодилась гарантувати відшкодування шкоди, збитків, завданих іншій 

особі, стати при здійсненні такого відшкодування правонаступником 

останньої в межах вимог до третьої особи, відповідальної за таку 

шкоду, збитки [16, с. 49]. Так само як в Англії, суброгація у 

Сполучених Штатах Америки спочатку застосовувалась та 

вдосконалювалась при судовому вирішенні спорів, що виникали з 

відносин поруки, морського права або пов’язаних із нерухомим 

майном. Дійсно, одне з найстаріших рішень Верховного суду, в якому 

порушується проблема суброгації, стосується випадку, коли один із 

трьох співборжників повністю виконав зобов’язання. Суд прийшов до 

висновку, що відповідно до права справедливості, боржник, який 

повністю сплатив борг, має право застави, рівне двом третім прав 

іпотекодержателя за цим зобов’язанням [17]. 

Англо-американській системі приватного права також відома 

договірна суброгація, яка відрізняється від законної суброгації тим, що 

є заснованою на договорі домовленістю про перехід права вимоги. При 

цьому той факт, що договірна і законна суброгація тягнуть за собою 

заміну кредитора в зобов’язанні, не може переважати той факт, що 
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кожна із них є, по суті, радикально відмінними інституціями. Якщо 

перша є елементом договірного права, то друга – одним із засобів 

реституції [18]. При цьому також допускається суброгація як за згодою 

кредитора, так і за згодою боржника [19, с. 329]. Проте впровадження 

договірної суброгації в англо-американському праві мало свої 

передумови. Так, у загальному праві суброгація можлива лише, якщо 

кредитор отримав виконання повністю, часткове виконання 

зобов’язання, звичайно, не призводить до суброгації прав кредитора. 

Зокрема якщо виконання зобов’язання забезпечувалось у повному 

обсязі, платіж особи, яка надала забезпечення, лише частково 

задовольняє вимоги кредитора і не тягне за собою перехід прав 

кредитора в порядку суброгації [20, с. 316]. Таким чином, в загальному 

праві суброгація, як законна, так і договірна, підпорядкована принципу 

повного виконання. Однак в окремих юрисдикціях (наприклад, у 

штатах Іллінойс, Алабама, Флорида, Індіана, Міннесота тощо) 

визнається, що сторони в договорі можуть відійти від зазначеного 

принципу та допустити часткову суброгацію [21, с. 774–775]. Окрім 

того, договірна суброгація отримала також значне поширення у 

страхових правовідносинах у другій половині двадцятого століття. 

Сталось це тому, що загальне право обмежувало можливість 

страховика вимагати компенсації страхових виплат, сплачених за 

договором особистого страхування, від особи, винної за заподіяння 

шкоди. Тому в договір страхування почали включати спеціальні умови, 

які надавали страховикам право вимоги в порядку суброгації [15, с. 72]. 

Отже, конструкція договірної суброгації використовується в 

різних країнах, а її виникнення, розвиток та механізм застосування 

залежать від конкретних соціально-історичних чинників та 

особливостей тієї чи іншої системи приватного права. Спробуємо 

дослідити перспективи запровадження такого інституту в цивільному 

праві України. Насамперед зазначимо, що питанням договірної 

суброгації приділялось мало уваги в цивілістиці, як вітчизняній, так і 

ближнього зарубіжжя. Більше того, окремі дослідники з урахуванням 

того, що суброгація відбувається при настанні обставини, 

передбаченої законом, – платежу з особливими юридичними 

наслідками, приходять до висновку про те, що в сучасному цивільному 

праві Росії суброгація на підставі договору недопустима і, зокрема, не 

може бути обґрунтована загальною диспозитивністю цивільного 

законодавства [27, с. 18]. Таке твердження цілком справедливе й для 

цивільного права України. Однак така позиція є не єдиною. Так, ще 

дореволюційні юристи І. М. Трепіцин та В. І. Синайський 

висловлювали міркування, що немає підстав не визнавати договірну 
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суброгацію в цивільному праві [28, с. 227; 29, с. 348]. Аргументацію 

своєї точки зору вчені знаходили в загальних положеннях про свободу 

договору, що цілком узгоджується з діючими положеннями цивільного 

законодавства (ст. 3, 6, 627 ЦК України). На жаль, нормативного 

закріплення такі пропозиції не отримали, ні на рівні проекту 

Цивільного Уложення Російської імперії, ні в подальших кодифікаціях 

цивільного законодавства в Радянському Союзі. Чинний ЦК України 

також не передбачає суброгацію на підставі договору.  

Разом з тим на практиці, переважно у сфері страхування, інколи 

зустрічається укладання правочинів, які передбачають перехід права 

вимоги в порядку суброгації. Так, страховики при виплаті страхового 

відшкодування можуть укладати із страхувальником або іншою 

особою, яка одержала страхове відшкодування, договір суброгації [22] 

або договір прийому-передачі права вимоги внаслідок суброгації [23] 

чи в умовах договору про страхування передбачати, що суброгація 

повинна бути оформлена шляхом складання спеціального акта, 

підписаного сторонами – акта суброгації [24]. Але навряд чи за таких 

обставин можна говорити про договірну суброгацію. При цьому слід 

виходити із таких міркувань: по-перше, перехід права вимоги в 

зазначених випадках відбувається не на підставі домовленості сторін, а 

в силу прямої вказівки закону (ст. 993 ЦК України), тому правильним, 

на наш погляд, є обґрунтування рішення Колегії суддів Судової палати 

у цивільних справах Апеляційного суду м. Києва, яка, відхиляючи 

доводи апеляційної скарги в тій частині, що між ПрАТ «Акціонерна 

страхова компанія «ІНГО Україна» та ТОВ «Перша лізингова 

компанія» (страхувальник) не укладався договір суброгації, виходила з 

того, що суброгація в цьому випадку виникла на підставі закону [25]. 

По-друге, перехід права вимоги в порядку законної суброгації може 

супроводжуватись складанням документа, з метою, наприклад, 

забезпечення доказів прав нового кредитора. Але це не змінює 

правової природи такої суброгації. 

Укладання «договорів суброгації» не обмежується страховими 

відносинами. Ілюстративною в цьому плані є ухвала Господарського 

суду Дніпропетровської області, якою затверджено мирову угоду у 

вигляді договору суброгації № 1 від 06.09.2011 р., укладеного між 

Колективним підприємством «Облкомунсервіс» (Кредитор), 

громадянином ОСОБА_2 (Суброгант) та Приватним підприємцем 

ОСОБА_1 (Боржник). За цим Договором, Суброгант зобов’язався 

виконати обов’язки Боржника перед Кредитором, що виникли на 

підставі раніше укладеного договору між Кредитором та Боржником – 

Основний договір – і набуває права вимоги до Боржника, належні 
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Кредиторові за Основним Договором [26]. Не вдаючись у дослідження 

правової кваліфікації цього договору відповідно до чинного цивільного 

законодавства (сам суд визнав, що підписаний між сторонами у справі 

договір суброгації є договором про заміну боржника у зобов’язанні), 

використаємо факт укладання такого договору на підтвердження 

доцільності запровадження інституту договірної суброгації в 

цивільному праві України. 

Вищенаведене дозволяє прийти до таких висновків. По-перше, 

запровадження в цивільному праві України договірної суброгації за 

згодою боржника може бути допустимим як виняткове правило з 

метою захисту інтересів боржника від зловживання правом з боку 

кредитора, але тільки за умови дотримання строгих формальних вимог 

(нотаріальне посвідчення). По-друге, запровадження в цивільному 

праві України договірної суброгації за згодою кредитора є доцільним 

для розширення меж дозвільної поведінки суб’єктів цивільних 

правовідносин, якщо при цьому не буде допущено дублювання 

механізму відступлення права вимоги. На наш погляд, такий вид 

суброгації дасть можливість сторонам (кредитору та суброганту) 

домовитись про часткову суброгацію, оскільки суди України 

відстоюють позицію, що право вимоги може перейти в порядку 

суброгації лише у випадку виконання зобов’язань у повному 

обсязі [30]. 

Отже, введення в ЦК України договірної суброгації відповідає 

потребам сьогодення, повністю узгоджується із принципами 

цивільного права та сприятиме динаміці цивільного обороту. Але при 

цьому необхідно враховувати сучасні соціально-економічні реалії та 

особливості діючого законодавства. Тому запровадженню договірної 

суброгації повинна передувати широка наукова дискусія. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 12 ИЮЛЯ 2013 ГОДА  

«ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ» 

 

В июле 2013 года в Республике Беларусь был принят ряд 

законов, регулирующих инвестиционные отношения непосредственно, 

а именно: Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53–З «Об 

инвестициях» [1], Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. 

№ 63–З «О концессиях» [2] и опосредованно – Закон Республики 

Беларусь от 12 июля 2013 г. № 58–З «О медиации» [3], Закон 

Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 59–З «О внесении 

дополнений и изменений в некоторые кодексы Республики Беларусь 

по вопросам развития медиации» [4]. Согласно ст. 38 Закона «О 

концессиях» с 25 января 2014 г. утратит силу действующий 

Инвестиционный кодекс Республики Беларусь. Таким образом, два 

первых названных закона являются представителями «третьего этапа» 

развития инвестиционного законодательства в Беларуси. Базовым из 

них является закон об инвестициях. В связи с его принятием правовое 

регулирование в рассматриваемой сфере отношений будет 

осуществляться по-другому: общие принципы, направления правового 

регулирования определенных групп отношений (их можно назвать 

институтами, отраслями) закрепляются в: 

1. Законах, например, Закон «О концессиях»; 

2. Принятых в их исполнение декретах и (или) указах 

Президента Республики Беларусь, в нашем случае Декрет Президента 

Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании 

дополнительных условий для инвестиционной деятельности в 
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Республике Беларусь», Указ Президента Республики Беларусь от 

3 октября 2011 г. № 442 «О некоторых вопросах осуществления 

инвестиционной деятельности в отношении недр», Указ Президента 

Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 44 «Об утверждении 

перечня объектов, предлагаемых для передачи в концессию»; 

3. Иных нормативных правовых актах соответствующих 

уровней, например, постановлениях Совета Министров Республики 

Беларусь от 6 августа 2011 г. № 1058 «О мерах по реализации Декрета 

Президента Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 4», 

постановлениях Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 

2011 г. № 1743 «О мерах по реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 3 октября 2011 г. № 442». 

Среди таких законов в Беларуси активно разрабатывается также 

проект Закона «О государственно-частном партнерстве». 

Структура Закона Республики Беларусь «Об инвестициях» 

является следующей: 

Глава 1. Общие положения. 

Глава 2. Государственное регулирование в сфере инвестиций. 

Глава 3. Гарантии прав инвесторов и защита инвестиций. 

Глава 4. Права и обязанности инвесторов. 

Глава 5. Заключительные положения. 

В ст. 1 главы 1 закреплены основные термины, используемые в 

данном законе, их определения. Основным из них является понятие 

инвестиций, под которым законодатель предлагает понимать «любое 

имущество и иные объекты гражданских прав, принадлежащие 

инвестору на праве собственности, ином законном основании, 

позволяющем ему распоряжаться такими объектами, вкладываемые 

инвестором на территории Республики Беларусь способами, 

предусмотренными настоящим Законом, в целях получения прибыли 

(доходов) и (или) достижения иного значимого результата либо в иных 

целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным 

подобным использованием, в частности: 

– движимое и недвижимое имущество, в том числе акции, доли 

в уставном фонде, паи в имуществе коммерческой организации, 

созданной на территории Республики Беларусь, денежные средства, 

включая привлеченные, в том числе займы, кредиты; 

– права требования, имеющие оценку их стоимости; 

– иные объекты гражданских прав, имеющие оценку их 

стоимости, за исключением видов объектов гражданских прав, 

нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из 

оборота)». 
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Для правильного уяснения данного понятия указанную статью 

необходимо применять вместе с положениями ст. 2 «Сфера действия 

настоящего Закона», согласно которым «Действие настоящего закона 

распространяется на отношения, связанные с осуществлением 

инвестиций на территории Республики Беларусь, за исключением: 

– вложения имущества в некоммерческие организации, в 

отношении которых учредители (участники) не имеют права 

собственности или иных вещных прав; 

– приобретения ценных бумаг, кроме акций; 

– приобретения или строительства гражданами Республики 

Беларусь, иностранными гражданами и лицами без гражданства жилых 

домов, жилых помещений для проживания этих граждан Республики 

Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства и (или) членов 

их семей; 

– предоставления займов, кредитов и их возврата, размещения 

банковских вкладов (депозитов). 

Нами уже указывалось, что понятие «инвестиций» раскрывается 

во взаимосвязи с такими понятиями как «объекты инвестиционной 

деятельности», «инвестиционная деятельность», «формы 

инвестиционной деятельности», «инвестиционный договор» [5, с. 66]. 

В Законе «Об инвестициях» отсутствует понятие инвестиционной 

деятельности, нет статьи, посвященной в какой-либо мере объектам 

инвестиционной деятельности, под формой которой мы предлагали 

понимать способ, с помощью которого вкладываются инвестиции, а 

общей формой инвестиционной деятельности – инвестиционный 

договор. В рассматриваемом Законе формам инвестиционной 

деятельности посвящена ст. 4 «Способы осуществления 

инвестиционной деятельности», закрепляющая основные из них в 

открытом перечне. Понятий инвестиционного договора, 

инвестиционного обязательства в законе нет. 

Если сравнивать имеющееся в Законе определение инвестиций в 

изложенном выше контексте с предложенным некогда автором, а 

именно: под инвестициями следует понимать объекты гражданских 

прав (за исключением нематериальных благ), включая денежные 

средства, оборудование, иное имущество, принадлежащие инвестору 

на праве собственности или ином вещном праве, исключительные 

права на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации продукции, 

выполняемых работ и услуг участников гражданского оборота, 

имущественные права, не ограниченные в обороте и не изъятые из 

оборота в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 
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вкладываемые инвестором на определенный срок в объекты 

инвестиционной деятельности в целях получения прибыли (дохода) и 

(или) достижения как индивидуальных целей инвестора, так и 

положительного социального эффекта, иного значимого 

результата [5, с. 66], то следует отметить следующее: законодателем 

закреплено фактически понятие инвестиций в форме капитальных 

вложений с использованием новых, отсутствовавших в ранее принятых 

законах, Инвестиционном кодексе, способов (методов) юридической 

техники. В целом такой подход будет способствовать правовому 

регулированию данного вида инвестиций, развитию производства. 

Обращают на себя нормы Закона, регулирующие вопросы о 

статусе инвестора. Его понятие не определено, по сравнению со ст. 2 

Инвестиционного кодекса Республики Беларусь, названы иностранные 

инвесторы, в состав инвесторов (иностранных инвесторов) не 

включено государство: ни Республика Беларусь и (или) ее 

административно-территориальные единицы, ни иностранные 

государства, в ст. 1 Закона лишь перечислены субъекты, относящиеся 

к инвесторам, а именно: 

‒ граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица 

без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, в 

том числе индивидуальные предприниматели, а также юридические 

лица Республики Беларусь, осуществляющие инвестиции, на 

территории Республики Беларусь; 

‒ иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно не 

проживающие в Республике Беларусь, граждане Республики Беларусь, 

постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, 

иностранные и международные юридические лица (организации, не 

являющиеся юридическими лицами), осуществляющие инвестиции на 

территории Республики Беларусь (далее – иностранные инвесторы). 

В ст. 5 Закона закреплены основные принципы осуществления 

инвестиций, к которым отнесены принцип верховенства права, 

принцип равенства инвесторов, принцип добросовестности и 

разумности осуществления инвестиций, принцип недопустимости 

произвольного вмешательства в частные дела, принцип обеспечения 

восстановления нарушенных прав и законных интересов, их судебной 

защиты. При осуществлении инвестиций признается приоритет 

общепризнанных принципов международного права. 

Основные права и обязанности инвесторов закреплены в  

ст. 14–18. К ним следует отнести право на создание коммерческой 

организации, на льготы и преференции, право на заключение 

инвестиционного договора (договоров) с Республикой Беларусь, право 
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на привлечение в Республику Беларусь иностранных граждан и лиц 

без гражданства для осуществления трудовой деятельности. Статья 19 

закрепляет обязанности инвесторов. В целом данные статьи содержат 

достаточно общие формулировки. Коммерческие организации, 

создаваемые иностранными инвесторами, не имеют того статуса, 

который был предусмотрен для них в Инвестиционном кодексе 

Республики Беларусь (в отношении коммерческих организаций с 

иностранными инвестициями в разделе 4). 

Если характеризовать гарантии, предоставляемы инвесторам, то 

в главе 3 закона в ст. 11 и 12 закреплены только два вида из известных 

теории правового регулирования инвестиционных отношений, а 

именно гарантии перевода компенсации и иных денежных средств 

иностранных инвесторов, защиты имущества от национализации и 

реквизиции. 

В ст. 13 закона «Об инвестициях» закреплены общие положения 

о порядке разрешения споров между инвестором и Республикой 

Беларусь, согласно которым до обращения в суд споры между 

инвестором и Республикой Беларусь, возникающие при осуществлении 

инвестиций, разрешаются в досудебном порядке путем проведения 

переговоров, если иное не установлено законодательными актами 

Республики Беларусь. Затем в статье определяются правила выбора 

соответствующего юрисдикционного органа (суд Республики 

Беларусь, арбитражный суд, Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров) для разрешения того или 

иного вида спора. Положения данной статьи в целом соответствуют 

тенденциям в сфере урегулирования конфликтов, в частности, 12 июля 

2013 г. был также принят Закон Республики Беларусь № 58–З «О 

медиации» [3], № 59–З «О внесении дополнений и изменений в 

некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам развития 

медиации» [4]; в прошлые годы в системе хозяйственных судов, 

Международного арбитражного суда при БелТПП была введена 

примирительная процедура, принято Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2012 г. № 146 «Об 

утверждении Положения о досудебном урегулировании споров 

(разногласий), связанных с осуществлением инвестиций». 
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здобувач Інституту законодавства Верховної Ради України (м. Київ) 

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АНАЛІЗ ВСТАНОВЛЕННЯ 
ПІДСТАВ ВІДШКОДУВАННЯ УПУЩЕНОЇ ВИГОДИ  

 

Вивчення наукових джерел свідчить, що на сьогодні у 

цивільному праві сформувалася точка зору, що умови цивільно-

правової відповідальності в сукупності утворюють склад цивільного 

правопорушення, який є підставою цивільно-правової 

відповідальності. У свою чергу, самі умови відповідальності в доктрині 

визначаються по-різному. В. П. Грибанов, розглядаючи питання складу 

цивільного правопорушення, стверджує, що необхідно розрізняти 

загальні, типові умови цивільно-правової відповідальності, які властиві 

всім або переважній більшості випадків, і спеціальні умови 

відповідальності, які властиві лише окремим випадкам або окремим 

видам цивільних правопорушень. Саме сукупність загальних, типових 

умов, наявність яких необхідна для покладення відповідальності на 

порушника цивільних прав і обов’язків і котрі в різних поєднаннях 

зустрічаються при будь-якому цивільному правопорушенні, і є складом 

цивільного правопорушення [1, с. 318–319]. У розвиток сказаного у 
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своєму дослідженні цивільно-правової відповідальності вітчизняний 

науковець І. С. Канзафарова приходить до висновку, що всі умови 

цивільно-правової відповідальності можна розподілити на загальні та 

спеціальні [2, с. 296]. Загальні умови є типовими, тому що у більшості 

випадків їх достатньо для покладення на особу цивільно-правової 

відповідальності. До них належать: протиправна поведінка, наявність 

шкоди (збитків), наявність причинного зв’язку між протиправною 

поведінкою і шкодою (збитками), вина. Власне, саме на такому складі 

цивільно-правової відповідальності неодноразово акцентують увагу і 

вищі судові органи [3]. 

Спеціальні умови є додатковими до загальних, оскільки їх 

наявність вимагається лише у встановлених законодавством випадках. 

Так, у сфері договірної відповідальності такою умовою є те, що 

протиправною визнається як дія, яка порушує закон, так і дія, яка 

порушує умови договору, укладеного між сторонами.  

Поряд з цим, специфічним є й те, що в договірних 

правопорушеннях нерідко протиправною є саме бездіяльність [4, 

с. 168]. Досить часто вона пов’язана з тим, що особа не здійснює 

заходів щодо мінімізації негативного впливу правопорушення на 

майно кредитора. У зв’язку з цим, можна виділити ще одну умову – це 

застосування потерпілою стороною розумних заходів до зменшення 

збитків; без цієї умови, як показує судова практика, стягнення збитків 

стає проблематичним. У міжнародному договірному праві цей принцип 

сформульовано як mitigation – зменшення шкідливих наслідків від 

порушеного зобов’язання [5]. У чинному законодавстві він 

сформульований у ч. 4 ст. 623 ЦК України, а також у ч. 2 ст. 616 ЦК 

України; і, як свідчить судова практика, цей принцип доволі 

послідовно та широко реалізується у правозастосуванні. Якщо 

кредитор не вжив достатніх заходів, щоб запобігти виникненню 

збитків чи їх зменшенню, шкода з боржника не стягується або ж 

зменшується. Так, у ході розгляду господарським судом Донецької 

області позову ВАТ «Державний Ощадбанк України» (м. Київ) до 

державного комунального підприємства «Донецьке трамвайно-

тролейбусне управління» (м. Донецьк) про відшкодування збитків на 

суму 12 474 грн., завданих у результаті пошкодження інкасаторського 

автомобіля, суд вимагав надання доказів вживання позивачем заходів 

щодо зменшення розміру збитків. З огляду на те, що такі документи 

надані не були, суд постановив рішення, в якому розмір збитків, які 

підлягають відшкодуванню, був зменшений до 307 грн. [6]. Те ж саме 

мало місце в інших справах, що відображено у постановах Вищого 
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господарського суду України від 31 березня 2009 р. у справі  

№ 7/5–47/235 [7], від 31 липня 2006 р. у справі № 28/9–06 [8]. 

Наявність причинного зв’язку між порушенням договору і 

збитками є ще однією необхідною умовою відповідальності у вигляді 

відшкодування збитків. Тому перед потерпілою стороною стоїть 

важливе й одночасно складне завдання – довести існування цього 

причинного зв’язку. У доктрині є доволі багато теорій причинного 

зв’язку: теорія рівноцінних умов або теорія під назвою conditio sine 

qua non (Гоббс, Бурі, Ліст), теорія виділеної (необхідної) умови 

(Ортман, Біркмейстер, Біндінг), теорія адекватного спричинення 

шкоди (Криз, Рюмелін, Тон, Трегер), теорія можливості і дійсності 

(О. С. Іоффе), теорія прямого і непрямого причинного зв’язку 

(Н. Д. Єгоров) та інші. Разом з тим важливо мати на увазі, що типові 

теоретичні моделі причинного зв’язку не можуть охопити всього 

різноманіття існуючих форм причинної взаємодії, хоча б з огляду на ту 

обставину, що суспільні відносини розвиваються доволі динамічно і 

замкнути всі існуючі між суб’єктами зв’язки у визначенні концепції 

без урахування конкретних обставин доволі складно. Тому вбачається, 

що до причинного зв’язку слід підходити з точки зору з’ясування його 

внутрішніх закономірностей як об’єктивно існуючої взаємодії між 

порушенням зобов’язань і збитками. 

Дослідження концепцій причинного зв’язку показує, що всі 

вони в тій чи іншій мірі відображають різні аспекти такої складної і 

багатогранної проблеми, як проблема причинного зв’язку між 

невиконанням зобов’язань і настанням збитків. Важливим аспектом 

щодо причинної залежності між порушенням договору і збитками 

будь-якого ступеня складності є філософська максима, згідно з якою 

причина виступає як активний початок, що за наявності певних умов з 

необхідністю породжує, спонукає до життя інше явище, яке 

називається наслідком [9, с. 111]. Тому першою і основною ознакою 

причинного зв’язку між невиконанням зобов’язань і наявністю збитків 

слід вважати наявність між двома явищами певного кореляційного 

зв’язку. Такий зв’язок повинен бути передбачуваним у момент 

укладення контракту. Передбачуваність зв’язку на сьогодні складає 

зміст концепції передбачуваності збитків (foreseeability of damages), 

яка є серцевиною континентального та англо-американського права. 

Відповідно до цієї доктрини, по-перше, в разі порушення договору 

потерпіла сторона має право на відшкодування тільки тієї частини 

втрат, які вона розумно могла передбачити при укладенні договору і 

вважала їх отримання закономірним наслідком укладення договору [10, 

с. 101]. У низці випадків такий критерій навіть називається тестом на 
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передбачуваність. І якщо потерпіла особа такий тест не проходить 

вона або втрачає право на відшкодування або ж суттєво обмежується у 

розмірі такого відшкодування [10, с. 105]. По-друге, доктрина 

передбачуваності пов’язана із такими втратами, які вона передбачила, 

але в низці випадків те, що вона повинна була (ought to have) або могла 

розумно передбачити (could reasonable have), також має велике 

значення [11, с. 103]. Відповідь на питання, що в такий момент можна 

було розумно передбачити чи що сторона повинна була передбачити, 

залежить від знань, якими володіли сторони або принаймні сторона, 

яка згодом порушила договір. По-третє, важливо і те, що повинні були 

знати контрагенти, або те, що вони знали насправді [12, с. 126]. 

Зокрема щодо комерційного обороту розумний підприємець повинен 

усвідомлювати, у чому полягає звичайний і передбачуваний результат 

порушення договору, адже, демонструючи розумність, кожна сторона 

договору зобов’язана знати звичайний хід речей і складові елементи 

підприємництва або сфери діяльності контрагента [12, с. 108]. З огляду 

на сказані постулати, у міжнародному торговому праві в контексті 

відшкодування збитків прийнято виділяти об’єктивну (ought to have – 

повинна була) та суб’єктивну (could have – могла) передбачуваність  і 

фактичні (actual) та передбачувані (presumed) знання особи. 

Критерій передбачуваності збитків отримав на сьогодні широке 

поширення в міжнародному торговому обороті. Його застосування 

передбачено ст. 74 Віденської конвенції [13], а також ст. 7.4.4 

Принципів УНІДРУА [14], що свідчить про вагомий авторитет та 

значущість цього принципу для врегулювання міжнародних договірних 

відносин. Разом з тим його поширеність не означає абсолютної 

прийнятності для усіх правопорядків. Проведене дослідження показує, 

що для вітчизняної правової традиції, що сформувалася здебільшого в 

радянський період, при вирішенні питань відповідальності характерне 

виявлення об’єктивного причинного зв’язку між неправомірною дією і 

несприятливими майновими наслідками. Для вітчизняного права [15, 

с. 109–110] та правозастосовчої практики характерною є концепція 

причинного зв’язку, заснована на таких постулатах. 

По-перше, порушення боржником зобов’язань має передувати в 

часі факту виникнення збитків у кредитора, інакше збитки не можуть 

відшкодовуватися.  

По-друге, порушення договору має бути необхідною і 

достатньою умовою настання збитків. Це означає, з одного боку, що 

саме це конкретне порушення в принципі здатне викликати 

виникнення тих збитків, стягнення яких вимагає потерпіла сторона, а з 

другого – найголовніше, що порушення є тією умовою, без якої збитки 
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не настали б. Звичайно, достатність і особливо необхідність повинні 

підтверджуватися письмовими доказами.  

По-третє, порушення договору має бути єдиною причиною, яка 

з необхідністю породжує настання збитків у конкретній ситуації. Так, 

у справі № 21167–08 позивач з 2003 року постачав відповідачу 

підшипники, які сам закуповував у різних осіб. Згодом споживачами 

продукції відповідача було виявлено неналежну якість компресорних 

установок, яка стала наслідком використання підшипників неналежної 

якості. Збитки, які відповідач відшкодував своїм контрагентам, були 

сплачені заводу позивачем. У свою чергу, позивач звернувся до суду з 

вимогою про стягнення усієї суми з урахуванням упущеної вигоди до 

ТОВ «А», у якого він закуповував підшипники напередодні. Рішенням 

господарського суду Харківської області (підтриманим постановою 

суду апеляційної інстанції та залишеним без змін касаційною 

інстанцією) у задоволені позовних вимог було відмовлено на підставі 

того, що позивач здійснює поставку підшипників на завод з 2003 року, 

тоді як договір з відповідачем укладено на період з 1 вересня 2007 р. по 

31 грудня 2008 р., тобто позивач тривалий час продає заводу 

продукцію, виробниками та постачальниками якої є різні особи. 

Зважаючи на це, суд дійшов до висновку, що факту поставки неякісних 

товарів саме від цього постачальника не доведено [16]. 

Потерпілій стороні також потрібно довести, що завдані збитки 

викликані не загальним погіршенням економічної ситуації; що 

завдання збитків не пов’язане з підприємницьким ризиком, який є 

звичайним явищем для діяльності фірми; що понесені втрати 

невипадково співпали з порушенням договору. 

Отже, для комерційних відносин та правозастосовчої практики в 

галузі вирішення спорів, пов’язаних із відшкодуванням збитків загалом 

цілком достатньо виявлення трьох зазначених ознак причинного 

зв’язку, хоча на теоретичному рівні, можна виділити набагато більше 

ознак причинного зв’язку [2, с. 262–271; 17, c. 15]. 

Поряд з цим у науці існує думка, що принцип передбачуваності 

збитків усе ж повинен застосовуватися саме при встановленні 

причинного зв’язку як підстави цивільно-правової відповідальності. 

Так, Г. Ф. Шершеневич вважає, що «наслідки незаконної дії, за які 

особа відповідає, не можуть перебувати поза межами того, що можна 

було передбачити в момент вчинення дії на підставі життєвого досвіду 

середньостатистичної розумної людини» [18, с. 396]. Тому суд не 

повинен встановлювати людині вимоги щодо вищої завбачливості, ніж 

та, на якій заснований закон, що звернений до громадян. Така позиція 

науковця, на наш погляд, не є безспірною, адже навряд чи було б 
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правильно ототожнювати причинний зв’язок та підставу 

відповідальності. Однак вбачається, що для потреб встановлення 

відповідальності за упущену вигоду передбачуваність є якраз тим 

правовим інструментом, який дозволяє визначати розмір таких збитків. 

Дійсно, коли ми говоримо про реальні збитки, суду цілком достатньо 

застосувати критерії, наведені вище, визначити факт наявності 

причинного зв’язку та встановити на основі цього розмір збитків. 

Разом з тим при визначені упущеної вигоди виникає додаткова 

обставина: збитки, на які претендує особа, права за зобов’язаннями 

якої порушено, завдано у непрямій формі. Майновий приріст міг би 

бути отриманий, за умови … За таких обставин вбачається, що зв’язок 

між правопорушенням та шкодою у випадку вимоги про 

відшкодування збитків у формі упущеної вигоди якраз і повинен бути 

передбачуваним. І тут цей критерій відіграє вирішальне значення, 

адже саме від його доведення залежить, чи може особа, яка вимагає 

відшкодування збитків, розраховувати на отримання приросту свого 

майна. Засобами доказування у цьому випадку є укладені договори, 

переписки, ділові (комерційні пропозиції), внутрішні документи, якими 

здійснено підготовку до подальшого використання отриманого за 

договором з метою отримання вигод тощо. Як свідчить практика, суди, 

відмовляючи в задоволенні позову про відшкодування упущеної 

вигоди, здебільшого посилаються якраз на недоведеність факту її 

завдання чи розміру. 
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ТЕМПОРАЛЬНІ МЕЖІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА 
ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 

 

У цивільних кодексах країн сучасності як інститут спадкового 

права прийняття й відмова від спадщини розглядаються у контексті 

набуття спадщини (гл. 64 ЦК РФ), здійснення права на спадкування 

(гл. 87 ЦК України), правового положення спадкоємця (другий розділ 

п’ятої книги ЦК Німеччини), правового режиму спадкоємця (розділ V 

книги четвертої ЦК Молдови) або ж безпосередньо виокремлено у 

структурі кодексу як окремий складовий елемент, що має відповідну 

назву (глава V книги третьої Кодексу Наполеона та глава 10 шостої 

книги ЦК Грузії). 

У науці цивільного права є різні точки зору з приводу правової 

природи прийняття та відмови від спадщини. Так, С. Я. Фурса 

розглядає обидві можливості поведінки як окремі суб’єктивні права 

спадкоємця [1, с. 772–776], а Ю. О. Заіка розглядає такі повноваження 

як складові змісту суб’єктивного права спадкоємця на прийняття 

спадщини [2, с. 183–184]. Необхідно погодитись з усталеною думкою, 

що прийняття та відмова від спадщини є складовими поведінки будь-

якого суб’єкта цивільного права при реалізації його 

тестаментоздатності, зокрема в частині реалізації здатності бути 

спадкоємцем. 

З дослідження структури нормативного змісту наведених вище 

цивільних кодексів прийняття і відмова від спадщини розглядаються 

спільно або суміжно з такими поняттями, як відумерлість спадщини, 

поділ та перерозподіл спадщини, задоволення вимог кредитора 

спадкодавця, охорона й управління спадковим майном. У зв’язку з 

цим, правильно буде розглядати такі повноваження саме як складову 

змісту поведінки спадкоємця при здійсненні, реалізації права на 

спадкування (набуття спадщини). 

Активна форма прийняття спадщини обмежена часовими 

рамками, що безпосередньо слугує оперативному здійсненню права на 

прийняття спадщини. Статті 1270, 1272 ЦК України визначають 

сутність такого строку, порядок його перебігу, наслідки спливу, а 

також деякі суміжні поняття. Цей строк обчислюється в місяцях 
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(6 місяців) й починає перебіг з часу відкриття спадщини. З огляду на 

прийняту класифікацію строків, він є за правовим наслідком 

правоприпиняючим (припиняє право на прийняття спадщини), за 

підставою виникнення – таким, що встановлений законом, 

імперативним (не може бути зміненим), за характером визначеності – 

абсолютно визначеним, за функціональним призначенням – строком 

здійснення цивільного права, або присікальним (преклюзивним – 

строком здійснення права на прийняття спадщини). Останнє 

пояснюється тим, що цей строк входить до змісту права на прийняття 

спадщини як внутрішньо властива межа його існування [3, с. 204–205], 

що пов’язується із законодавчим закріпленням існування права на 

прийняття спадщини лише в межах перебігу такого строку. 

Сутність строку для прийняття спадщини як преклюзивного 

відображена у презумпції, викладеній у ч. 1 ст. 1272 ЦК України, 

згідно з якою не подання заяви про прийняття спадщини при реалізації 

активного способу її прийняття свідчить про те, що спадкоємець не 

прийняв її. Таким чином, законодавець презюмує здійснення такого 

права спадкоємцем шляхом неприйняття спадщини згідно з ч. 1 

ст. 1268 ЦК України. 

Правила початку й закінчення перебігу цього виду строку 

цілком підпорядковуються загальним приписам ст. 253, 254 ЦК 

України. Подією, з якою пов’язується початок перебігу строку є час 

відкриття спадщини – день смерті спадкодавця або ж день, з якого він 

оголошується померлим (ч. 2 ст. 1220 ЦК України). Закінчення ж 

строку для прийняття спадщини пов’язується з відповідним числом 

шостого місяця. 

Крім загального строку для прийняття спадщини в шість місяців 

ч. 2 ст. 1270, ст. 1276 ЦК України оперують спеціальним строком для 

здійснення цього права, який може бути лише скороченим. Такий 

строк є спеціальним за поширенням тільки на певне коло спадкоємців, 

а саме: 1) осіб, виникнення права на спадкування у яких залежить від 

неприйняття спадщини або відмови від її прийняття іншими 

спадкоємцями; 2) спадкоємці, що спадкують у порядку спадкової 

трансмісії. 

З приводу першої категорії осіб, то узагальнення судової 

практики з розгляду цивільних справ про спадкування Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ відносить до таких спадкоємців за законом третьої, четвертої та 

п’ятої черг [4]. Вочевидь, подією, з якою пов’язується початок перебігу 

строку за таких обставин, є день, коли нотаріус був повідомлений 

належним чином про відмову від спадщини, або ж день закінчення 
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строку для прийняття спадщини, що свідчить згідно з ч. 1 ст. 1272 ЦК 

України про її не прийняття. Цей строк складає три місяці. 

Друга категорія осіб, здійснення якими права на спадкування 

пов’язане зі спеціальним строком для прийняття спадщини, 

представлена спадкоємцями за законом або за заповітом, які 

наділяються правом на спадкування у порядку спадкової трансмісії. 

Відповідно початок перебігу строку у подібному випадку пов’язується 

з підставою до застосування спадкової трансмісії – днем смерті (днем 

оголошення померлим) спадкоємця, замість якого закликається до 

спадкування особа. Строк для прийняття спадщини у такому випадку 

може бути в межах від трьох місяців, але менше шести. Таке 

твердження випливає зі змісту ст. 1276 ЦК України, яка вказує, що 

строк для прийняття спадщини здійснюється протягом строку, що 

залишився для прийняття спадщини, й подовжується до трьох місяців 

у випадку меншого проміжку часу. 

Крім наведених, ст. 1272 ЦК України містить положення, що 

закріплюють ще один різновид спеціального строку для прийняття 

спадщини, так званий додатковий у контексті наведеної статті. З цього 

даного строку наявна неоднозначність міркувань дослідників 

цивільного права та судової практики. Має місце визначення такого 

строку як поновленого, додаткового або ж продовженого. Так, у 

рішенні Первомайського міськрайонного суду Харківської області від 

17 жовтня 2007 р. у мотивувальній частині подібний строк визначено 

як поновлений, а у резолютивній частині він уже звучить як 

додатковий [5]. В описовій частині ухвали колегії суддів судової 

палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ від 23 січня 2012 р. 

згадується позов про продовження строку для прийняття спадщини [6]. 

Порівняльне дослідження наведеного нормативного матеріалу 

вітчизняного законодавства та ст. 1155 ЦК РФ надає можливість 

визнати за першим такий строк додатковим, а за другим – поновленим. 

Поняття поновленого (продовженого) строку для прийняття спадщини 

в рамках вітчизняного законодавства є атавізмом, що свого часу був 

регламентований ст. 550 ЦК УРСР 1963 року, де суд саме мав 

повноваження на продовження цього строку. Однак слід вказати, що у 

російському законодавстві така дефініція має місце у зв’язку з тим, що 

судова інстанція, поряд з поновленням строку, також визнає 

спадкоємця таким, що прийняв спадщину. Тобто в останньому випадку 

має місце не матеріальна, а процесуальна сутність наведеного строку. 
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Дійсно, на відміну від положень вітчизняного ЦК, Цивільний 

процесуальний кодекс України у ст. 72, 73 оперує поняттям 

поновленого строку, що підтверджує наведене. 

Однозначна позиція Верховного суду України (п. 24 Постанови 

Пленуму Верховного суду України від 30.05.2008 р. № 7 «Про судову 

практику у справах про спадкування») та Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (Лист Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ від 16.05.2013 р. № 24–753/0/4–13 «Про судову практику 

розгляду цивільних справ про спадкування»), згідно з якою справа за 

позовом про надання додаткового строку для прийняття спадщини 

відкривається за умови: 1) відсутності згоди спадкоємців, які прийняли 

спадщину (ч. 2 ст. 1272 ЦК України), 2) пропуску шестимісячного 

строку подання заяви про прийняття спадщини при відсутності інших 

спадкоємців, що прийняли спадщину й могли б дати письмову згоду на 

подання заяви нотаріусу про прийняття спадщини. Останній варіант є 

розширеним тлумаченням положень ч. 2 ст. 1272 ЦК України. 

Такий підхід до визначення строку для прийняття спадщини, 

регламентованого ст. 1272 ЦК України, в повній мірі відповідає 

сутності поняття «додатковий строк», під яким розуміється нова 

темпоральна величина, що підпорядковується іншим правилам. Так, 

додатковий строк за природою є судовим строком (встановлюється 

судовим рішенням), початок перебігу пов’язується з днем набрання 

чинності рішенням суду про надання додаткового строку для 

прийняття спадщини. Такий строк є відносно визначеним, оскільки суд 

враховує при цьому достатність часових меж для подання відповідної 

заяви спадкоємцем. 

Враховуючи легальне визначення розумного строку у 

вітчизняному законодавстві (п. 11 ст. 3 Кодексу адміністративного 

судочинства), необхідно дійти такого висновку: додатковий строк для 

прийняття спадщини є різновидом розумного строку у спадковому 

праві, який має бути найкоротшим і достатнім для здійснення права на 

спадкування. Тривалість додаткового строку може залежати від 

багатьох факторів: стану здоров’я заявника, віку, місця проживання, 

роду заняття тощо. 

У літературі існують думки щодо обмеженості такого строку 

місяцем [7, с. 946] або ж взагалі неможливістю його обмеження [8, 

с. 785–786], які не можна назвати бездоганними. Правильним було б 

все ж таки обмежити подібний строк загальним строком прийняття 

спадщини у шість місяців, що відповідає його правовій природі. 
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Подібна позиція відстоюється й Пленумом Верховного суду України у 

постанові від 30.05.2008 р. № 7 (п. 24). 

У судовій практиці мають місце випадки підміни понять, коли 

суди замість призначення додаткового строку на прийняття спадщини 

визнають право власності на майно в порядку спадкування. Так, 

Апеляційним судом Одеської області від 7 грудня 2010 р. було 

скасовано рішення Великомихайлівського районного суду Одеської 

області від 31 січня 2008 р., яким задоволено позов про визнання права 

власності у порядку спадкування спадкоємця, що пропустив строк для 

прийняття спадщини й якому було відмовлено у зв’язку з цим 

нотаріальною конторою [9]. 

Вищі судові інстанції прямо вказують на неприпустимість 

вирішення питання про прийняття спадщини після надання 

додаткового строку на відміну від російського законодавства й 

надають можливість у межах вказаного строку самому спадкоємцю 

визначитись щодо здійснення права на спадкування. 

Обов’язковою умовою задоволення вимоги спадкоємця про 

встановлення додаткового строку судом є наявність поважних причин 

пропуску загального строку для прийняття спадщини. Поважність тієї 

чи іншої обставини як правової підстави пропуску строку чинним 

законодавством не визначена, ч. 3 ст. 1272 ЦК наділяє суд подібним 

оціночним повноваженням. 

Вищими судовими інстанціями наводяться характерні ознаки 

поважності причин пропуску строку для прийняття спадщини: 

об’єктивні, непереборні, істотні труднощі для спадкоємця на вчинення 

відповідних дій по прийняттю спадщини. До переліку обставин, що є 

поважними, відносять тривалу хворобу, перебування спадкоємця 

тривалий час за межами України, відбування покарання в місцях 

позбавлення волі, перебування на строковій військовій службі в 

Збройних силах України тощо. Так, ухвалою колегії суддів судової 

палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ від 25 липня 2012 р. 

скасовано судові рішення нижчих судових інстанцій саме в силу того, 

що останні не прийняли до уваги як поважні обставини тривалої 

хвороби заявника й участь у кримінальному провадженні, в якій 

заявника було визнано постраждалою особою [10]. 

Проте судами нижчих інстанцій досить часто наведений перелік 

безпідставно розширювався обставинами, які не задовольняли наведені 

ознаки поважності пропуску строку. Зокрема рішенням 

Олександрійського районного суду Кіровоградської області від 

22 грудня 2010 р. у справі № 2–1175/2010 безпідставно визнано 
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поважною причиною встановлення додаткового строку для прийняття 

спадщини відсутність на руках державного акта на право приватної 

власності на землю, що входить до складу спадщини [11]. Дійсно, 

чинне законодавство не містить вимоги щодо обов’язкового надання 

одночасно із заявою про прийняття спадщини правовстановлюючого 

документа на спадкове майно, на що вказує Вищий спеціалізований 

суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. 

Подібним чином до підстав, які не можуть бути визнаними 

поважними, відносять юридичну необізнаність заявника щодо строку 

та порядку прийняття спадщини, необізнаність особи про наявність 

спадкового майна, похилий вік, непрацездатність, незнання про 

існування заповіту, встановлення судом факту, що має юридичне 

значення для прийняття спадщини (наприклад, встановлення факту 

проживання однією сім’єю), невизначеність між спадкоємцями, хто 

буде приймати спадщину, відсутність коштів для проїзду до місця 

відкриття спадщини, несприятливі погодні умови. 

Однозначною є позиція Верховного суду України щодо 

неможливості повторного надання додаткового строку для прийняття 

спадщини в межах чинного законодавства. 

Так само додатковим строком для прийняття спадщини 

необхідно визначити і строк, передбачений ч. 2 ст. 1272 ЦК України, в 

межах якого спадкоємець, що пропустив загальний строк для 

прийняття спадщини, може подати відповідну заяву, але лише за 

письмової згоди спадкоємців, які прийняли спадщину. Ініціатором до 

встановлення додаткового строку за таких умов має бути спадкоємець, 

який закликається до спадкування (відповідної черги за законом або ж 

визначений у заповідальному розпорядженні спадкодавця), а також 

спадкоємці, що прийняли спадщину. Перший звертається в будь-якій 

формі до останніх з проханням надати йому таку можливість, а 

спадкоємці, які прийняли спадщину, виступають ініціаторами за 

умови, коли безпосереднього звернення до них не було. 

Таким чином, процедура встановлення подібного спеціального 

строку здійснюється у два етапи:  

1) надання згоди на прийняття спадщини спадкоємцем, що 

пропустив загальний строк;  

2) подання заяви про прийняття спадщини вказаним 

спадкоємцем.  

Зміст п. 3.18 глави 10 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних 

дій нотаріусами України надає можливість оформити таку згоду 

спадкоємців, що прийняли спадщину, у вигляді як спільної заяви, так і 

окремих заяв кожного з них, що мають бути поданими нотаріусу за 
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місцем відкриття спадщини. Другий абзац цього ж пункту обмежує 

подання заяви про згоду моментом видачі свідоцтва про прийняття 

спадщини. Така законодавча позиція пояснюється нормативним 

приписом ст. 1300 ЦК України, яка визначає інше право спадкоємців, 

які прийняли спадщину – право надати згоду на внесення змін до 

свідоцтва про право на спадщину. Тобто згода спадкоємців, що 

прийняли спадщину, на прийняття спадщини іншим спадкоємцем 

чітко відмежовується від згоди на внесення змін до свідоцтва про 

право на спадщину й є взаємовиключними поняттями. 

Другий етап може поєднуватись з першим, тоді строк для 

прийняття спадщини буде миттєвим або ж з урахуванням положень 

п. 3.19 наведеної глави Порядку відмежовуватись певним часовим 

проміжком, як наслідок, матимемо певний строк для прийняття 

спадщини, який у цивільному законодавстві чітко не визначений. 

Враховуючи викладене щодо правової природи загального строку 

прийняття спадщини варто встановити подібний шестимісячний строк 

для прийняття спадщини і в цьому випадку, де початковим моментом 

його перебігу буде саме час отримання нотаріусом згоди спадкоємців, 

що прийняли спадщину, або ж останнього з них. 

Незалежно від різновиду строку для прийняття спадщини п. 3.23 

наведеної глави Порядку містить спеціальне правило здійснення права 

на прийняття спадщини шляхом подання відповідної заяви, що у 

повній мірі відповідає ст. 255 ЦК України, згідно з яким направлене 

поштою повідомлення спадкоємця про прийняття спадщини в будь-

якій з наведених форм є належним свідченням про таке його 

волевиявлення за умови, що направлене в межах визначеного строку. 

При цьому факт отримання нотаріусом цього повідомлення після 

спливу вказаного строку, наявність додаткового часу для направлення 

листа нотаріусом (при неналежному оформленні), прибуття 

спадкоємця для особистого звернення тощо правового значення не має. 

Разом з тим необхідно дотримуватись загальної вимоги розумності 

строку для здійснення відповідної поведінки спадкоємцем за таких 

умов. 

Оскільки поведінка спадкоємця щодо прийняття спадщини є 

варіативною, то такий у будь-який час вправі відкликати заяву про 

прийняття спадщини в межах того ж строку. Правила здійснення такої 

відмови у повній мірі підпорядковуються наведеним міркуванням 

щодо подання заяви про прийняття спадщини. 

Наведені міркування автора є одним з чергових досліджень 

темпоральних меж здійснення права на прийняття спадщини у 

цивільному праві з відповідними пропозиціями по удосконаленню 
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правової регламентації таких відносин, що ще раз підкреслює 

перспективність подібної наукової роботи в компаративній та 

гносеологічній площинах. 
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кандидат юридичних наук, доцент,  

доцент кафедри цивільного права і процесу  

Донецького національного університету 

ПРО НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ  
СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

 

Сімейне право України регулює сімейні відносини, тобто такі 

сімейні особисті немайнові та майнові відносини, учасниками яких є 

фізичні особи, незважаючи на те, який сімейно-правовий статус вони 

мають (дружини, чоловіка, батька, сина, матері, внука, усиновлювача 

тощо), тому, безперечно, розвиток сімейного права України цікавить 

як пересічних громадян, так і вчених–правників. У доктрині 

цивільного права тривалий час ведеться дискусія щодо самостійності 

чи несамостійності сімейного права України як галузі права [1; 2, с. 36; 

3, с. 22; 4; 5; 6]. Вбачається, що сімейне право України має свій 

предмет, обумовлений специфікою сімейних правовідносин, та метод 

правового регулювання, специфічність якого проявляється у поєднанні 

імперативних та диспозитивних засад регулювання, у специфіці 

розгляду сімейно-правових спорів, у специфіці санкцій у сімейному 

праві (зокрема наявності таких санкцій, як визнання шлюбу недійсним, 

позбавлення батьківських прав, відібрання дитини від батьків без 

позбавлення батьківських прав тощо), у специфіці юридичних фактів 

як підстав виникнення сімейних відносин, тому розвиток сімейного 

права саме як самостійної галузі права сприятиме розвитку сімейного 

законодавства, його визначеності та ефективності, що створюватиме 
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належний правовий механізм для реального забезпечення здійснення 

та захисту сімейних прав. 

Розглядаючи напрямки розвитку сімейного права, необхідно 

зазначити, що чинне сімейне законодавство України відповідає всім 

вимогам гендерної рівності, тому при прийнятті нових нормативно-

правових актів ці досягнення повинні бути збережені. Навряд чи 

доцільно у сучасному сімейному праві розглядати жінку як «слабкого» 

суб’єкта сімейних правовідносин, держава повинна створити 

відповідні соціальні гарантії для забезпечення реалізацією жінкою 

права на материнство, чоловіком права на батьківство. У сім’ї в рівній 

мірі повинна стверджуватися повага до жінки як дружини, матері, 

бабусі та чоловіка як одного з подружжя, батька, дідуся тощо. Хоча 

про існування деяких переваг матері можна говорити, аналізуючи 

положення Декларації прав дитини, прийнятої Генеральною 

Асамблеєю ООН 20 листопада 1959 р., принцип 6 якої передбачає, що 

дитина для повного і гармонійного розвитку її особистості потребує 

любові і розуміння. Вона повинна, коли це можливо, рости на 

піклуванні і під відповідальністю своїх батьків і у всякому випадку в 

атмосфері любові та моральної і матеріальної забезпеченості; 

малолітня дитина не повинна, крім тих випадків, коли є виняткові 

обставини, бути розлучена зі своєю матір’ю. Саме такий підхід 

Декларації прав дитини сприйнятий сьогодні судовою практикою в 

Україні, хоча у доктрині права наголошується й на тому, що стосовно 

Декларації прав дитини можна стверджувати, що вона не тільки 

безпідставно де-факто визнається судами України частиною 

національного законодавства, а й склалась певна практика 

застосування судами цієї Декларації. Є багато судових рішень, якими 

цій Декларації надано переваги при правозастосуванні перед 

положеннями Конвенції про права дитини. Йдеться про те, що 

Декларація не допускає за встановленими випадками розлучення 

дитини з матір’ю, а Конвенція (до речі, прийнята через 30 років після 

згаданої Декларації) наголошує на тому, що у всіх діях стосовно дітей 

«першочергова увага приділяється найкращому забезпеченню інтересів 

дитини» (ст. 3), що дитина не повинна розлучатись з батьками (ст. 9), а 

не тільки з матір’ю, що визнається принцип спільної та однакової 

відповідальності обох батьків за виховання і розвиток дитини (ст. 18). 

При цьому Конвенція не містить будь-якого зазначення на пріоритет 

прав матері при визначенні судом місця проживання дітей [7, с. 173]. 

Правове регулювання сімейних відносин, безумовно, не може 

бути відірваним від філософської антропології, зважаючи, що учасники 

сімейних правовідносин є, перш за все, людьми, саме в сімейних, 
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зокрема батьківських, правовідносинах відбувається відтворення 

людської особистості, реалізуються природні інстинкти людини щодо 

продовження свого роду. Справедливо наголошує Д. А. Гудима, що 

тільки єдність висновків філософського вчення про право і людину з 

«чинними» теоретичними напрацюваннями юриспруденції дозволяє 

створити міцну методологічну базу для розвитку правознавства та 

юридичної практики, позбавити науку догматизму і коментування 

норм законодавства, а правозастосовчу сферу – окремих недоліків її 

функціонування [8, с. 123]. Антропологічний підхід є важливим і в тій 

частині, що «людяність» особи формується в сім’ї завдяки тому, що у 

неї є батько й мати, тому для українського сімейного права 

неприйнятним є підхід деяких європейських країн, зокрема Швейцарії, 

щодо заборони використання термінів «батько», «мати», які віднесені 

за законодавством Швейцарії до дискримінаційних понять, так як 

кінцевою метою гендер майнстримингу є ліквідація статі, а особи, які 

йменувались матір’ю і батьком, будуть у майбутньому називатися 

нейтральним словом «батьки» [9]. Також за кордоном набуває 

розповсюдження теорія мультибатьківства, яка передбачає, що в однієї 

дитини зовсім необов’язково повинно бути лише двоє батьків. Такі 

підходи суперечать не тільки положенням сімейного законодавства 

України, а й моральним засадам українського суспільства, звичаям та 

традиціям українського народу. В українській ментальності завжди 

існувало й існує особливо шанобливе ставлення та повага до жінки-

матері, яку українці називають «матінкою», «ненькою», відзначаючи 

найтісніший зв’язок з найріднішою людиною на світі, тому в Україні 

не можлива заміна й підміна таких понять, як «мати», «батько» на 

поняття «один із батьків». 

Розвиток сімейного права України неможливий без 

удосконалення сімейно-правових охоронних норм, які безпосередньо 

регулюють відносини із захисту сімейних прав та інтересів. За чинним 

сімейним законодавством України захист сімейних прав та інтересів 

допускається здійснювати як у юрисдикційній формі так і шляхом 

самозахисту, причому, не зважаючи на те, що судова форма захисту є 

однією з розповсюджених та найбільш ефективною формою захисту, 

достатньо часто захист сімейних прав та інтересів здійснюється й 

адміністративними органами. Вбачається, що у сучасних умовах 

розвитку суспільства необхідно надати ширші повноваження щодо 

сприяння захистові сімейних прав та інтересів й Уповноваженому 

Президента України з прав дитини. Дитячий фонд ООН визначає 

Уповноваженого з прав дитини і його службу як незалежний 

законодавчо встановлений орган, створений для відстоювання прав та 
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інтересів дітей [10, с. 42]. Згідно з п. 3 Положення про Уповноваженого 

Президента України з прав дитини, затвердженого Указом Президента 

України від 11 серпня 2011 р. № 811/2011, одним із основних завдань 

Уповноваженого Президента України з прав дитини є постійний 

моніторинг додержання в Україні конституційних прав дитини, 

виконання Україною міжнародних зобов’язань у цій сфері та внесення 

в установленому порядку Президентові України пропозицій щодо 

припинення і запобігання повторенню порушень прав і законних 

інтересів дитини. Уповноважений Президента України з прав дитини 

має право звертатися до державних органів, у тому числі 

правоохоронних, щодо виявлених фактів порушень прав та законних 

інтересів дитини, взаємодіяти з організаціями, у тому числі 

міжнародними, з питань захисту прав та законних інтересів дитини. 

Необхідно внести зміни до ч. 1 ст. 45 Цивільного процесуального 

кодексу України і надати право Уповноваженому Президента України 

з прав дитини звертатися до суду із заявами про захист прав, свобод та 

інтересів дитини і брати участь у цих справах, зважаючи, що таке 

право звернення до суду за захистом прав, свобод та інтересів інших 

осіб законом передбачено для Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини. 

Варто зазначити, що юрисдикційні форми захисту сімейних прав 

та інтересів виявляються недостатньо ефективними, тому все частіше 

наголошується на доцільності запровадження медіації в Україні щодо 

вирішення сімейних суперечок. У п. 4 Директиви № 2008/52/ЄС 

Європейського парламенту і Ради «Про деякі аспекти посередництва 

(медіації) в цивільних і комерційних справах», прийнятої у 

м. Страсбурзі 21 травня 2008 р., вказується, що терміном «медіація» 

(лат. – mediare – бути посередником) називаються переговори між 

сторонами, що сперечаються, за участі та під керівництвом 

нейтральної третьої особи – медіатора (посередника), що не має права 

виносити обов’язкове для сторін рішення. Зареєстровані у Верховній 

Раді України законопроекти про медіацію передбачають медіацію 

тільки щодо вирішення спорів про розірвання шлюбу, в той час як 

закордонний досвід свідчить про можливість застосування медіації й 

при розгляді інших сімейно-правових спорів. Такі країни як Іспанія, 

Мальта, Фінляндія мають законодавство для посередництва у 

сімейному праві [11, с. 55]. У Великобританії сімейна медіація 

розглядає всі або майже всі питання, пов’язані з розставанням і 

розлученням, а також питання, які торкаються місця проживання дітей, 

їх контактів з батьками, а також фінансові та майнові питання [12, 

с. 27–29]. У Російській Федерації з 1 січня 2011 р. набрав чинності 
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Федеральний Закон від 27 липня 2010 р. № 193–ФЗ «Про 

альтернативну процедуру врегулювання спорів за участі посередника 

(процедуру медіації)», частина 2 ст. 1 якого передбачає, що цим 

Законом регулюються відносини, пов’язані із застосуванням 

процедури медіації до спорів, що виникають із цивільних 

правовідносин, у тому числі у зв’язку зі здійсненням підприємницької 

та іншої економічної діяльності, а також спорів, що виникають із 

трудових і сімейних правовідносин. Запровадження в Україні 

процедури медіації для вирішення сімейних суперечок також 

сприятиме ефективному захистові сімейних прав та інтересів. 

Отже, підсумовуючи розгляд основних напрямків розвитку 

сімейного права України, необхідно зазначити, що, безперечно, 

сімейне право України розвивається не тільки в тих напрямках, які 

означені вище, а й в інших напрямках регулювання сімейних відносин, 

проте у будь-якому разі сімейне право України у своєму розвитку 

зберігає найкращі здобутки та традиції української правничої думки, 

апробовані часом напрацювання законодавця, які підтвердили свою 

ефективність та доцільність існування, і враховує сучасні 

євроінтеграційні процеси України. 
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Сім’я в античному світі була у значній мірі відособленим 

елементом суспільства, дещо подібна до своєрідного «замкнутого 
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світу», який мав свою ієрархію, власну систему цінностей та певні 

усталені правила поведінки. Основою такої сім’ї в Стародавньому 

Римі вважався законний римський шлюб, який за своїм характером та 

порядком укладення принципово відрізняється від сучасного. Для 

римлян шлюб був важливим, оскільки він вважався необхідною 

умовою підтримання впорядкованості в суспільстві та патріархальної 

сім’ї. Для християн цінність шлюбу була закладена в самій його 

природі, причому чоловік та дружина вважалися духовно рівними, тоді 

як у римському праві така рівність була лише формальна та не досить 

чітко визначена. Християнська церква, запозичивши визначення 

шлюбу з римського права, надала йому глибокого духовного змісту, 

беручи за основу Святе Письмо. 

Міркування відомих римських юристів щодо природи шлюбу 

ґрунтувалися на тому, що він має божественне походження, у зв’язку 

із чим його юридичне наповнення та зміст складають деякі труднощі у 

розумінні сучасними романістами. Перші класичні визначення шлюбу 

належать Модестіну та Юстиніану. Згідно з думкою Модестіна «шлюб 

– це союз чоловіка та жінки, спільність усього життя, єднання 

божественного та людського права» [Dig., XXIII.2.1]. На думку 

Юстиніана, «шлюб – це союз чоловіка та жінки, який передбачає 

нероздільне сумісне життя» [Inst., § 1 J 1]. 

Римське право також розглядало шлюб як фактичний стан речей 

(res facti), який тягне за собою важливі юридичні наслідки [4, с. 132]. 

Проте такий «стан речей» не свідчить лише про 

матеріалістичний підхід римлян до цього інституту. Навпаки, в його 

основі первинним та визначальним є постійна affectio maritalis 

(подружня любов), яка полягає у взаємних намірах подружжя щодо 

спільного сумісного проживання. Суворо індивідуальний характер 

шлюбу полягав у тому, що римські юристи розглядають affectio 

maritalis як суттєвий елемент у структурі інституту шлюбу. На їхню 

думку, Solus consensus facit nuptias – лише згода творить подружжя. 

При тривалій відсутності чоловіка (наприклад, у зв’язку із виконанням 

державної посади проконсула) шлюб зберігається завдяки особливому 

психологічному зв’язку між подружжям: «Nuptias non concubitus, sed 

consensus facit» (не совокупление создает брак, а супружеская 

привязанность) [Ulp.D. 24,1,32,13], брак создается не 

сожительством, но согласием (супругов) [D. 35, 1,15] [6, с. 186; 2, 

с. 317]. Втрата цієї згоди на будь-якому етапі подружнього життя 

припиняє шлюб. Таким чином, шлюб ґрунтується на consensus 

perseverans (триваючій згоді), але нею ж, звичайно, не вичерпується. 
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Однією з головних умов укладення шлюбу в Стародавньому 

Римі є волевиявлення його суб’єктів, за яким вимагалася згода не лише 

самих наречених, але й їх домовладик. Вольовий елемент є необхідною 

підставою та причиною правових відносин та необхідною умовою 

дійсності правової угоди. Якщо у християнському суспільстві VIII–

X ст. шлюб сприймався перш за все як таїнство та виявлення згоди 

майбутнього подружжя, то в римському праві та правовій традиції 

народів Стародавнього світу акт шлюбу був передусім цивільною 

угодою. 

Перші християни, будучи членами римського суспільства, 

дотримувалися традицій та діючого цивільного законодавства, однак 

внутрішній зміст укладеного ними християнського шлюбу знаходився 

у протиріччі з усталеними дохристиянськими (поганськими) 

правилами. Християнська концепція шлюбу передбачала нерозривний 

союз між подружжям, який ґрунтується на взаємній вірності. Апостол 

Павло розглядав шлюб як таїнство, тому що уподібнював його до 

тайни єднання Христа і Церкви, а найголовніші його ознаки (взаємна 

повага, вірність та довічність шлюбного зв’язку) містяться в його 

посланнях. 

Серйозні роздуми про богословське визначення християнського 

шлюбу висловлювали отці Церкви (Оріген, Тертуліан, Ієронім, Кіпріан, 

Амвросій та інші), які розрізняли шлюб як теологічну дійсність. У 

деяких випадках письмові трактати були відповіддю на вчення 

гностиків та різні християнські єресі. Особливо вирізняється вчення 

святого Августина завдяки своєму теологічному обґрунтуванню, яке 

детально викладено в трактатах та настановах про природу 

християнського шлюбу. 

Одночасно з вченням Августина починають формулюватися 

канонічні постанови про шлюб, більша частина яких прийнята на 

помісних церковних Соборах та інших Соборах. Єпископи вивчали 

дисциплінарні питання шлюбу і приймали постанови у формі канонів, 

які були скеровані на боротьбу проти вірувань, що суперечать 

християнському вченню про шлюб. 

Канонічні збірники Православної церкви використовують 

визначення шлюбу, запропоноване Модестіном, яке міститься в 

«Номоканоні» Патріарха Константинопольського Фотія (ІХ ст.), в 

«Синтагмі» Матфія Властаря (ХІVст.), в грецьких правових збірниках 

Візантії, у тому числі в «Прохіроні» Василя Македонянина  

(867–886 рр.), переклад якої склав 49–ю главу «Кормчої Книги». У 

«Кормчій Книзі» визначення шлюбу подається в такій редакції: «Брак 
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есть мужеве и жене сочетание, сбытие во всей жизни, божественныя и 

человеческия правды общение». 

У грецькому «Номоканоні» це визначення акцентує увагу на 

характерні ознаки шлюбу: фізичну (моногамний союз осіб різної 

статі), етичну («общение жизни» – спільне сумісне проживання осіб), 

релігійно-юридичну (єднання божественного та людського права) [8, 

с. 258]. 

Опираючись на норми римського права при укладенні шлюбів, 

Церква насамперед керувалася новозавітним вченням про шлюб, 

вбачаючи у ньому не лише спосіб створення сім’ї, а й розглядаючи 

подружню пару живим членом Церкви. У зв’язку з цим, не 

схвалювалися шлюби, які допускалися римським правом, зокрема 

конкубінат. Християни, укладаючи шлюб згідно з цивільними 

законами Римської держави, попередньо просили благословення у 

свого єпископа. Про намір укласти шлюб оголошувалося у Церкві до 

укладення цивільного договору. Шлюб, який не був оголошений 

церковній спільноті, за свідченням Тертуліана (160–220 рр.), 

прирівнювався до блуду та перелюбу. Тертуліан писав, що істинний 

шлюб здійснювався перед Церквою, освячувався молитвою та 

скріплювався Євхаристією. Таким чином, християнами укладався 

шлюб при наявності церковного благословення та шляхом укладення 

юридичного договору [8, с. 260]. 

Законодавча діяльність першого тисячоліття християнства 

практично повністю була зосереджена на внутрішніх аспектах 

укладення шлюбу. Лише пізніше, практично в ХІ–ХІІ ст., увага 

приділяється його юридично-канонічним питанням. Враховуючи те, 

що Церква набула авторитету в житті суспільства, її відповідальність 

за інститут шлюбу ставала все більш публічною. У цей період також 

були вироблені деякі основні канонічні принципи, важливі в 

майбутньому для розуміння юридичних сторін християнського шлюбу. 

До прикладу, в період понтифікату папи Александра ІІІ (1159–1181 рр.) 

було встановлено, що в момент, коли охрещені наречені вільно 

висловлюють намір укласти шлюб перед Церквою, здійснюється 

таїнство шлюбу. Цей союз стає нерозривним після акту подружнього 

співжиття. Зазначена доктрина й до сьогодні залишилася в основі 

навчання Церкви. 

Різні канонічні аспекти шлюбно-сімейного права були 

сформульовані в епоху пізнього Середньовіччя. Сакральна природа 

шлюбу була урочисто проголошена на Тридентському Соборі  

(1545–1563 рр.), за наслідками якого шлюб включено в число семи 

таїнств Церкви. У цей же період запроваджувалася обов’язковість 
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канонічної форми укладення шлюбу з метою ведення боротьби проти 

укладення таємних шлюбів, розповсюджених на той час. Присутність 

священика стала обов’язковою в ХІІІ ст., укладення шлюбів згідно 

норм загального права в Англії та Америці, по суті, було пережитком 

шлюбу за канонічним правом [7, с. 220]. 

Канонічне право епохи Середньовіччя вбачає у шлюбі водночас 

угоду (власне у цьому проявляється вплив пізнього римського права) і 

головне – таїнство, яке має священний зміст. Так як шлюб випливає з 

договору, то в ньому передбачаються взаємні права та обов’язки 

подружжя. Те, що він є таїнством, означає його довічність та 

невідмінність, оскільки в результаті подружнього співжиття 

створюється особливого роду кровно-спорідненний союз, розірвання 

якого непідвладне людям. 

Правила вираження згоди на шлюб були детальними і дуже 

нагадували розділ договірного права [5, с. 126]. Згода мала бути дана з 

«доброї волі». Дотримуючись теорії обману в договорі (відповідно у 

римському праві dolus) у випадку психічного розладу особи партнера, 

згоду можна було скасувати, що і робило шлюб недійсним. Шлюб 

також вважався недійсним, якщо він був укладений під примусом чи 

внаслідок обману, оскільки при цьому порушувалася вимога 

добровільності згоди. 

Помилка могла бути також щодо станового положення 

майбутнього нареченого, якщо вона давалася заочно чи через 

представника, наприклад, для коронованих чи знатних осіб. Зокрема 

каноністам вдалося знайти вирішення проблеми помилки (на яку 

звертали увагу римські юристи в Дигестах), поставивши при цьому 

питання про дійсність шлюбу наступним чином: чи уклала б шлюб, 

сторона, яка помиляється, якби вона знала правду? [7, с. 221]. Якщо 

сторони, уклавши шлюб, добросовісно помилялися та не знали про 

наявні перешкоди, каноністи вважали дітей від такого шлюбу 

закононародженими, а сам шлюб був дійсним до дня оголошення його 

анульованим. 

Також передбачалася необхідність наявності низки інших умов 

для визнання шлюбу недійсним, зокрема укладення шлюбу в 

результаті вбивства майбутнім чоловіком попереднього, шляхом 

крадіжки нареченої, вчинення перелюбу, стан свояцтва. У випадку 

вчинення перелюбу перелюбники могли спокутувати свій злочин, 

уклавши шлюб, а викрадач міг оженитися на викраденій, звільнивши її. 

Зокрема існували встановлені ще римським правом вікові обмеження, 

хоча й допускалися винятки з урахуванням місцевих звичаїв за умови, 

що сторони були здатні зачати дітей і розуміти природу вчинених ними 
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дій. Так, шлюбний вік міг становити 16 років для чоловіків, та 14 років 

для жінок. 

Канонічне право Середньовічного періоду розрізняло такі етапи 

укладення шлюбу: 1) обмін обіцянками одружитися в майбутньому 

(договір заручин); 2) обмін обіцянками одружитися зараз (договір 

шлюбу); 3) згода на статеві відносини після укладення шлюбу 

(заключна частина шлюбу). Про намір укласти шлюб робилося 

оголошення з метою виявлення можливих перешкод. Так, до таких 

належали перебування в іншому шлюбі, імпотенція, перебування у 

стані священства чи обітниці безшлюбності, кровна спорідненість 

майбутнього подружжя. 

Внаслідок виняткової уваги до згоди на укладення шлюбу 

сформулювався принцип, за яким канонічне право не визнає фактичні 

шлюби. Ні шлюбне співжиття, ні почуття любові, ні наявність дітей не 

створювали повноцінного шлюбного союзу, якщо на це не було 

вираженої згоди. З однієї сторони, це виключало можливість примусу 

до шлюбу, з іншої – створювало інститут позашлюбних дітей, які не 

мали чітко визначеного соціального статусу. Лише згодом укладений 

шлюб між такими батьками узаконював цих дітей. 

Крім визнання шлюбу недійсним, Церква дозволяла роздільне 

проживання подружжя (divortium, separatio), якщо був доведений 

позашлюбний зв’язок, зрада чи тяжкі прояви жорстокості [5, с. 127; 7, 

с. 221]. 

Згідно з жорсткими канонічними правилами, розлучення як 

підстава припинення шлюбу між подружжям не допускалося, оскільки 

таїнство єднання вважалося довічним та має сакральне значення. 

Виняток з цього правила становив факт вступу одного з подружжя до 

чернечого ордену (тоді шлюб міг бути розірваний папою) та 

навернення у християнство при умові, що другий з подружжя 

залишився язичником. 

Канонічний шлюб у період Середньовіччя припинявся у зв’язку 

із смертю одного із подружжя або за умови неповноцінності: 1) у 

випадку незавершеності шлюбу (відсутнє подружнє співжиття); 

2) шлюб із нехристиянином, який відмовився від хрещення. 

Загалом, права та обов’язки подружжя знаходилися під 

захистом Церкви. У випадку різних сумнівів шлюб вважався реальним 

та діючим, виходячи із загального правила, що він «знаходиться під 

покровом права». Канонічне право забезпечувало захист дружини у 

шлюбі, ґрунтуючись на тому принципі, що перед Богом подружжя 

рівні та мають однакові взаємні особисті зобов’язання [3, с. 375]. 
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Отже, церковними канонами були закладені принципи всіх 

сімейних відносин країн християнського світу, включаючи й при цьому 

юридичні сторони. Тривалий час канонічне право в багатьох країнах 

замінювало своїми правилами національне шлюбно-сімейне право. 

Аналізуючи різні аспекти визначення шлюбу фахівцями з 

сучасного канонічного права, досить оригінальним є визначення, 

викладене в «Римському Катехізисі» («Catechismus Romanus», ч. ІІ, 

гл. 8, § 3), згідно з яким «шлюб є подружнім союзом чоловіка і жінки, 

укладений між юридично правомочними особами та передбачає 

нероздільне сумісне життя, щоб подружжя могли взаємно допомагати 

один одному, краще долати труднощі та взаємно підтримувати один 

одного в старості». Сучасні церковні юристи розглядають шлюб як 

«стійкий союз чоловіка і жінки, укладений за взаємною згодою обох 

сторін, щоб вони духовно і фізично доповнювали один одного, взаємно 

допомагали один одному, народжували, вирощували та виховували 

дітей» (В. Дель Джудиче). 

Усі наведені концепції шлюбу були сприйняті та отримали 

подальший розвиток в традиції західної Церкви, зокрема у новому 

Катехізисі Католицької церкви (1992 року), Кодексі канонів східних 

Церков (1990 рік) та Кодексі канонічного права (1983 року.) 

Згідно із зазначеними джерелами канонічного права шлюб 

розглядається як «подружній союз, у якому чоловік і жінка 

встановлюють спільноту на все життя, спрямований своїм природнім 

характером для добра подружжя і для народжування і виховання дітей: 

цей союз між охрещеними був піднятий Христом Господом до гідності 

таїнства» (Кодекс канонічного права – ККП) кан. 1055, § 1) [9]. 

Церковний законодавець у поданому визначені шлюбу надав 

перевагу не пропонованому варіанту communitas vitae et amoris 

(спільноті життя і любові), а залишив у силі класичний термін 

римського права – consortium (союз), тобто подружній союз. При цьому 

також підкреслюється зв’язок між шлюбом як договором і шлюбом як 

таїнством, що робить його нероздільним у християнському подружжі 

(кан. 1055, § 2 ККП). 

У законодавстві східних католицьких Церков робиться чіткіше 

розмежування між подружнім договором та таїнством подружжя, 

зокрема підкреслюється «невідклична особиста згода» на «взаємну 

спільність усього життя» (Кодекс канонів східних Церков – ККСЦ) 

кан. 776, § 1) [11]. Істотними ознаками шлюбного союзу є «єдність і 

нерозривність, які в подружжі між хрещеними набувають особливої 

сили з огляду на святу тайну» (кан. 776 § 3 ККСЦ; кан. 1056 ККП). 

Одружуватися можуть усі, кому канонічне право цього не забороняє. 
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Кожний вірний християнської Церкви здійснює вільний вибір свого 

життєвого стану, однак у випадку укладення церковного шлюбу, це 

право належить лише охрещеним. 

Одним із істотних елементів подружнього договору виступає 

подружня згода як акт волі, на підставі якого чоловік і жінка через 

нерозривний союз взаємно віддають і приймають одне одного для 

утворення подружжя. Ця згода не може бути замінена жодною 

людською владою (кан. 817 ККСЦ, кан. 1057 ККП). Окрім добровільно 

висловленої згоди на укладення шлюбу, не повинно бути перешкод з 

боку природного чи церковного закону. Священик чи диякон, який 

асистує під час здійснення шлюбу, в ім’я Церкви приймає згоду 

подружньої пари і дає церковне благословення. Присутність служителя 

(а також свідків) наочно засвідчує, що подружжя стало церковною 

дійсністю [10, п. 1630]. 

Обидва Кодекси наголошують, що подружжя користується 

прихильністю права (favor iuris), тобто при сумніві треба вважати його 

правосильним (дійсним), поки не буде доведено щось протилежне 

(кан. 779 ККСЦ; кан. 1060 ККП). Хоча у сучасному сімейному праві 

переважає тенденція давати можливість одруженим повністю 

вирішувати питання не лише про тривалість, але й про зміст та 

наслідки подружнього договору (шлюбного контракту), Церква не 

повинна допустити, щоб її подружнє право щодо суті було зумовлене 

договірно-правовим розумінням подружжя [12, с. 237]. 

Християнська Церква вимагає, звичайно, для своїх вірних 

церковної форми укладення шлюбу, оскільки таїнство є літургійним 

актом, тому його належить уділяти під час публічної літургії. Оскільки 

одруження є станом життя в Церкві, воно відповідно надає права й 

обов’язки в Церкві між подружжям та стосовно виховання дітей, також 

допомагає зберігати вірність подружнього зв’язку. 

Отже, юридичний зміст сентенції Модестіна щодо божественної 

та людської природи шлюбу найбільш повно відповідав шлюбним 

відносинам у Візантії, християнським цінностям та нормам 

канонічного права, що сприяло її входженню у збірки раннього 

візантійського права та у сучасні кодекси канонічного права. Важливу 

роль для поширення сентенції римського юриста відіграв її грецький 

переклад, який цілком відповідав християнській правовій парадигмі. 

Завдяки подальшої рецепції Візантійського права сентенція Модестіна 

стала еталоном визначення шлюбу в законодавстві народів 

християнського світу. 
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ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРИВАТНОГО ПРАВА  
У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН  

З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ 

 

Прийняття Закону України «Про міжнародне приватне право» 

від 23 червня 2005 р. є свідченням обрання Україною шляху 

автономної кодифікації міжнародного приватного права. Однак чи 

враховані у Законі України «Про міжнародне приватне право» 

задекларовані Україною вимоги щодо адаптації національного 

законодавства у сфері міжнародного приватного права до 

законодавства ЄС. Чи можливо констатувати той факт, що в Україні 

процес модернізації приватного права у сфері колізійного регулювання 

сімейних відносин відбувається послідовно. 

Незважаючи на те, що питанню правового регулювання 

сімейних відносин з іноземним елементом присвячені численні наукові 

праці вчених-міжнародників, як от О. Є. Бурлая, О. О. Грабовської, 

В. Я. Калакури, Н. О. Шебанової тощо ‒ проблеми модернізації 

приватного права у сфері сімейних відносин в сучасних умовах 

залишаються малодослідженими, особливо в аспекті уніфікації та 

адаптації міжнародного сімейного права України до права ЄС. 

10 січня 2010 р. було прийнято СК України, який набрав 

чинності з 01.01.2004 р. Початкова редакція цього законодавчого акта 

у данину радянській правовій доктрині врегулювала весь комплекс 

колізійних сімейних норм у розділі VI «Застосування Сімейного 

кодексу України до іноземців та осіб без громадянства. Застосування 

законів іноземних держав та міжнародних договорів в Україні». 

23 червня 2005 р. парламентом було прийнято Закон України «Про 

міжнародне приватне право», яким вилучено із СК України переважну 

більшість колізійних норм у сфері сімейних відносин. Новоприйнятий 

Закон взяв на себе регулювання сімейних відносин з іноземним 

елементом, розмістивши їх в окремому розділі IX «Колізійні норми 

сімейного права». Натомість СК України зазнав певної трансформації. 

Його розділ VI дістав назву «Особливості усиновлення за участю 
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іноземних громадян та осіб без громадянства», у якому залишились 

ст. 282–287, що регулювали питання усиновлення дитини, яка є 

громадянином України, але проживає за межами України; усиновлення 

іноземцем дитини, яка є громадянином України; усиновлення дитини, 

яка є іноземцем і проживає в Україні; обмеження права іноземця на 

таємницю усиновлення дитини, яка є громадянином України; 

усиновлення в Україні іноземцем дитини, яка є іноземцем або особою 

без громадянства; нагляд за дотриманням прав дітей, які усиновлені 

іноземцями. Решта 12 статей були виключені, а саме: ст. 275–281,  

288–292. Таким чином, наслідком автономної кодифікації 

міжнародного приватного права в Україні у сфері сімейних відносин 

стало виключення із галузевого кодексу, що регулює сімейні відносини 

в Україні, колізійних норм, за винятком усиновлення з іноземним 

елементом. Тому можливо зауважити, що Україна є унікальною 

державою, де проведено автономну кодифікацію міжнародного 

приватного права шляхом прийняття спеціального закону, завдяки 

якому колізійні сімейні норми виключені із галузевого національного 

кодексу, за винятком інституту міжнародного усиновлення, хоча у 

спеціальному законі загальна колізійна норма щодо усиновлення також 

включена (ст. 69 Закону України «Про міжнародне приватне право»). 

Зупинимось більш детально на положеннях Закону України 

«Про міжнародне приватне право», що стосуються регулювання 

сімейних відносин з іноземним елементом. Закон складається з 

14 розділів та 82 статей. Деякі сімейні відносини регулюються 

розділом 1 «Загальні положення», у якому визначаються терміни, 

сфера застосування Закону та особливості його застосування. 

Положення розділу 2 «Колізійні норми щодо правового статусу 

фізичних та юридичних осіб» мають значення в частині визначення 

особистого закону фізичної особи – учасника сімейних відносин, її 

правосуб’єктності, особистих немайнових прав, опіки та піклування, 

реєстрації актів цивільного стану громадян України за її межами. 

Колізійні норми щодо правочинів, довіреності і позовної давності 

(розділ 3) підлягають застосуванню у сімейному речовому та 

договірному праві та при застосуванні позовної давності при вирішенні 

сімейних спорів як і колізійні норми речового права та колізійні норми 

щодо договірних зобов’язань. Основним підрозділом Закону, що 

регулює сімейні відносини з іноземним елементом, є розділ 9, який 

виключно присвячений колізійним нормам сімейного права. З приводу 

термінології досить влучною є пропозиція В. Я. Калакури, який 

пропонує в юридичну науку включити окремий правовий сегмент – 

міжнародне сімейне право як складову частина міжнародного 
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приватного права [3; 4]. Тому вважаємо за можливе, поряд з 

категоріями колізійні норми сімейного права застосувати термін 

міжнародне сімейне право. Система колізійних норм сімейного права, 

що розміщена у Законі, складається із 15 статей (ст. 55–69). Колізійним 

регулюванням охоплено інститути укладення шлюбу (право на шлюб, 

форми і порядок укладення шлюбу в Україні, укладення шлюбу в 

консульській установі або дипломатичному представництві, дійсність 

шлюбу, укладеного за межами України, правові наслідки шлюбу, 

форма вибору права для правових наслідків шлюбу), шлюбного 

договору, майнових відносин подружжя, припинення шлюбу, визнання 

шлюбу недійсним, встановлення та оскарження батьківства, прав та 

обов’язків батьків і дітей, утримання батьків, дітей, родичів та інших 

членів сім’ї, усиновлення. Поза сферою колізійного правового 

регулювання залишається низка інших інститутів сімейного права, як 

от широке коло сімейних договорів, особистих немайнових прав та 

обов’язків подружжя, батьків і дітей, інших членів сім’ї та родичів, 

низка форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Здійснення національної кодифікації міжнародного приватного 

права тісно пов’язане з її уніфікацією до системи міжнародного права, 

а особливо до права Європейського Союзу, оскільки в процесі 

кодифікації водночас вирішується питання про імплементацію в 

національне законодавство міжнародних уніфікованих норм. У зв’язку 

з цим, при подальшому вдосконаленні колізійного регулювання 

приватного права України слід враховувати необхідність імплементації 

в законодавство України положень Гаазької конвенції з міжнародного 

приватного права та вторинного права ЄС. Зокрема йдеться про 

Регламент Рим І, Регламент Рим ІІ та Регламент Рим ІІІ. Регламент 

Рим І є наслідком трансформації Римської конвенції 1980 року про 

право, що застосовується до договірних зобов’язань. Він вступив у дію 

24 липня 2008 р. та є частиною масштабного проекту щодо 

впорядкування питань вибору норм права стосовно зобов’язань у 

цивільних і торгових справах. Доповненням Риму І є Регламент Рим ІІ, 

який застосовується в ЄС з 11 січня 2009 р. і містить норми, що 

регулюють вибір права у недоговірних зобов’язаннях. Основна мета, 

яку переслідують обидва вищевказаних Регламенти, – це узгодження 

регулювання зобов’язальних правовідносин у сфері єдиного ринку 

ЄС [2]. У цій ситуації досить показовим є приклад Македонії, яка 

ухвалила в липні 2007 року Закон «Про міжнародне приватне право», а 

вже у листопаді 2010 року змушена була його доповнювати низкою 
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колізійних норм про недоговірні зобов’язання, з урахуванням 

Регламенту Рим ІІ. 

Особливо слід звернути увагу при вдосконаленні колізійного 

регулювання сімейних відносин на імплементацію положень 

Регламенту Рим ІІІ [1], який прийнятий у Брюсселі 20 грудня 2010 р. 

та покликаний вирішити проблеми, що склалися в ЄС у сфері вибору 

права при розлученні. Головною метою цього Регламенту є 

забезпечення правової визначеності, гнучкості та права вимагати 

справедливого розгляду справ міжнародного розлучення, з’ясовуючи, 

яке саме законодавство слід застосовувати в такій судовій справі. 

Українському законодавцю необхідно було б врахувати певні 

положення Регламенту Рим ІІІ у Законі України «Про міжнародне 

приватне право» щодо збільшення колізійних прив’язок, що мають 

застосовуватися під час припинення шлюбу та вибору права 

сторонами. 

Виходячи з вищезазначеного, можливо зробити такі висновки. 

Правове регулювання сімейних відносин з іноземним елементом в 

Україні здійснюється як на рівні СК України, так і у спеціальному 

законі про міжнародне приватне право. При подальшому 

вдосконаленні вітчизняного законодавства про міжнародне приватне 

право слід враховувати необхідність імплементації в законодавство 

України положень Гаазької конвенції з міжнародного приватного права 

та вторинного права ЄС, зокрема регламентів у сфері зобов’язань та 

сім’ї і шлюбу. 
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Внаслідок значного збільшення міжнародних економічних 

зв’язків постає нагальна потреба в аналізі цивільного права зарубіжних 

країн та останніх тенденцій його гармонізації. 

Міграційні процеси, які динамічно розвиваються в сучасному 

світі, широкі цивілізаційні контакти між громадянами різних країн 

супроводжуються неухильним збільшенням приватних відносин з 

іноземним елементом. 

Метод порівняльного правознавства (компаративний метод), 

порівняльного (компаративістського) цивільного правознавства 

полягає у вивченні та використанні правового регулювання схожих 

правовідносин у різних правопорядках та правових системах з 

урахуванням не лише юридичного змісту того чи іншого правового 

інституту, а й причини його появи в конкретній національній правовій 

системі та форми історичного розвитку. Це дозволяє визначити 

універсальні та специфічні закономірності розвитку цивільно-

правових явищ [1, с. 21]. 

Важливою і бажаною складовою компаративного дослідження є 

прогностична складова. Спробуємо проаналізувати законодавства 

зарубіжних країн та законодавства України щодо майнових відносин 

подружжя, зокрема, шляхом укладення шлюбного договору та 

спрогнозуємо правові результати. 

При виникненні майнових спорів між подружжям суди 

розглядають справи щодо захисту порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із сімейних 
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відносин, враховуючи, що сімейні правовідносини з іноземним 

елементом пов’язані одразу з двома, а іноді й більше державами, і 

відповідно з двома або кількома правовими системами, які часто по-

різному врегульовують питання шлюбу і сім’ї (встановлення 

шлюбного віку, умов вступу в шлюб, підстав та допустимості 

розірвання шлюбу, визначення належності і поділу майна подружжя, 

порядку стягнення аліментів на дитину та одного з подружжя тощо). 

Вирішення питання про поділ майна подружжя з іноземним 

елементом здійснюється відповідно до частини першої ст. 61 Закону 

України «Про міжнародне приватне право», згідно з якою подружжя 

може обрати для регулювання майнових наслідків шлюбу право 

особистого закону одного з подружжя або право держави, у якій один з 

них має звичайне місце перебування, або стосовно нерухомого майна ‒ 

право держави, у якій це майно знаходиться. 

Розділ V Закону України «Про міжнародне приватне 

право» визначає колізійні норми щодо речового права. За частиною 

першою ст. 39 цього Закону виникнення та припинення права 

власності та інших речових прав визначається правом держави, у якій 

відповідне майно перебувало в момент, коли мала місце дія або інша 

обставина, яка стала підставою для виникнення або припинення права 

власності та інших речових прав, якщо інше не передбачено законом 

або міжнародним договором України. Тобто при розгляді судами 

України спорів щодо права власності діє «закон суду». 

Стаття 5 Закону України «Про міжнародне приватне право» 
передбачає, що сторони можуть здійснювати вибір застосовуваного 

права з необмеженого кола правопорядків, якщо інше не передбачене 

законом. 

Також відповідно до ч. 2 ст. 31 Закону України «Про 

міжнародне приватне право» форма правочину щодо нерухомого 

майна визначається відповідно до права держави, у якій знаходиться 

це майно, а щодо нерухомого майна, право на яке зареєстроване на 

території України, – права України. Згідно зі ст. 32 Закону України 

«Про міжнародне приватне право» зміст правочину може 

регулюватися правом, яке обрано сторонами, якщо інше не 

передбачено законом. У разі відсутності вибору права до змісту 

правочину застосовується право, яке має з правочином найбільш 

тісний зв’язок. 

Окремі колізійні норми можуть закріплюватися у двосторонніх 

міжнародних договорах про правову допомогу в цивільних справах [2]. 

Аналізуючи закони європейських країн у частині колізійного 

регулювання майнових відносин подружжя, маємо можливість зробити 
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висновок, що колізійні норми в цій сфері формулюються переважно як 

двосторонні і це цілком закономірно, оскільки йдеться про приватні 

відносини осіб, у яких державний інтерес переважно відсутній і 

виявляється, як правило, лише як захист слабкої сторони. 

До загальних тенденцій можна віднести такі: в Україні, Австрії, 

Німеччині, Іспанії, Італії, Швейцарії застосовується принцип автономії 

волі у сфері майнових відносин подружжя, що знаходить своє 

вираження в формі шлюбного договору і є найбільш гнучким 

механізмом регулювання цих відносин, оскільки договірний механізм, 

властивий сімейному праву в цілому, є максимально зручним при 

врахуванні конкретних життєвих обставин для захисту слабкої 

сторони; в Угорщині, Польщі, Румунії регулювання майнових відносин 

подружжя здійснюється за одним спільним законом; регулювання 

майнових відносин подружжя здійснюється як за допомогою договору, 

так і на підставі положень закону, тобто існує договірний і законний 

режими; шлюбний договір існує як механізм регулювання суто 

майнових відносин подружжя [3]. 

Правовий режим майна подружжя – це порядок регулювання 

відносин з приводу майна подружжя, який визначає характер і обсяг їх 

прав та обов’язків з приводу належного подружжю майна. Залежно від 

джерела, яке встановлює цей порядок, виділяють: 1) законний або 

легальний правовий режим майна подружжя, при якому права й 

обов’язки подружжя щодо їх майна визначаються законом (ех lege); 

2) договірний режим майна подружжя, при якому права та обов’язки 

подружжя визначаються самим подружжям шляхом укладення ними 

відповідного договору. 

Як правило, таким договором є шлюбний договір (контракт), 

хоча в деяких випадках договірний режим майна подружжя може 

встановлюватися іншими договорами. Наприклад, в англо-

американській правовій системі правовий режим майна подружжя 

може бути встановлений договором трасту [4, с. 351]. 

Дійсно, українці дедалі частіше укладають шлюбні договори з 

метою врегулювання майнових відносин подружжя, особливо коли 

одним з подружжя є іноземець. Оскільки уніфіковане матеріально-

правове регулювання шлюбного договору з іноземним елементом 

практично відсутнє, то надзвичайно важливим є колізійне регулювання 

цих відносин, метою якого є визначення права певної країни, яке буде 

застосовуватися до регулювання відповідних відносин. 

Перш за все, слід зазначити, що, на відміну від українського 

законодавства, де шлюбний договір стосується лише майнових прав та 

обов’язків подружжя і не поширюється на їх особисті немайнові 
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відносини, в окремих країнах допускається регулювання шлюбним 

договором і особистих відносин. У випадку застосування до 

регулювання шлюбного договору такого іноземного законодавства 

може виникнути питання щодо визнання недійсними відповідних 

положень, зокрема щодо регулювання особистих немайнових відносин. 

Розбіжності існують і у положеннях щодо суб’єктів та їх 

волевиявлення. Так, у деяких країнах допускається укладення 

шлюбного договору особами, які мають намір укласти шлюб. 

Актуальними є питання щодо згоди батьків або піклувальників 

неповнолітньої особи (чи особи відповідної категорії) на укладення 

шлюбу. 

Якщо шлюбний договір укладено до реєстрації шлюбу, він 

набирає чинності у день реєстрації шлюбу, а коли його укладено 

подружжям, то він набирає чинності у день нотаріального посвідчення. 

У шлюбному договорі може бути встановлено загальний строк його 

дії, а також строки тривалості окремих прав та обов’язків. Він може 

встановлювати чинність договору або окремих його прав і після 

припинення шлюбу. 

Можливість укладення подібних правочинів у формі шлюбних 

договорів (чи контрактів) передбачено законодавством інших країн. За 

законодавством Федеративної Республіки Німеччини, шлюбний 

договір повинен укладатися при одночасній присутності обох сторін і 

посвідчуватися нотаріусом. 

Німецьке цивільне уложення докладно визначає права й 

обов’язки подружжя щодо управління спільним майном, дає перелік 

тих випадків, коли потрібна згода другої сторони, вказує на 

необхідність інформувати її про стан майна. Дружина або чоловік, які 

управляють спільним майном, несуть відповідальність за 

зобов’язаннями один одного як солідарний боржник [5, с. 279–283]. 

Існують деякі особливості укладання шлюбного договору на 

управління подружнім майном у законодавстві Італії. Шлюбний 

договір теж посвідчується нотаріально, а на полях свідоцтва про шлюб 

ставляться дата правочину, реквізити нотаріуса або дані сторін. Будь-

які зміни, які вносяться до шлюбного договору як до укладання 

шлюбу, так і після нього, мають юридичну силу лише за умови, якщо 

вони складені в такій же формі, як і шлюбний договір за погодженням 

усіх її сторін або їх нащадків. 

Італійський закон дає вичерпний перелік спільного й особистого 

майна подружжя. Італійське законодавство передбачає можливість 

створення майнового фонду для сім’ї, який формується з нерухомого 

майна подружжя, майна, внесеного до державних реєстрів, боргових 
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цінних паперів. Майновий фонд сім’ї оформляється окремим 

документом, а право власності на нього належить обом з подружжя. 

Він втрачає своє призначення з моменту визнання шлюбу недійсним 

або його розірвання. У разі, коли є неповнолітні діти, то фонд 

продовжує існувати до досягнення ними повноліття, а порядок 

управління ним визначає суддя [6, с. 329–330, 336]. 

Багато особливостей щодо регулювання правовідносин на основі 

шлюбного договору містить законодавство США, насамперед закони 

«Про шлюбний договір» та «Про підтримку сім’ї штатом» (1983 р.). 

Закони окремих штатів і одноманітний закон послуговуються 

терміном «дошлюбний правочин», тобто договір, укладений до вступу 

в шлюб. Після укладення шлюбу цей правочин може змінюватися і 

доповнюватися. 

Закон штатів вимагає укладання договору на основі згоди 

подружжя обов’язково в письмовій формі. У ньому вказується режим 

майна, яке сторони набувають у шлюбі, порядок управління майном, 

визначають одне одному матеріальне утримання як у шлюбі, так і у 

випадку розлучення, вирішують питання, пов’язані з вихованням та 

освітою дітей. Зазначимо, що для різних видів майна може визначатися 

відповідно різний режим, зокрема для нерухомості або трудових 

доходів, доходів від майна, страхування тощо. 

У тих штатах, де сімейне законодавство сприйняло норми 

загального права, регулювання майнових відносин за шлюбним 

договором не передбачає поділу майна, набутого після укладення 

шлюбу, на спільне і майно кожного з подружжя. Все майно, яке було в 

подружжя на законних титулах, і те, яке подружжя придбало в період 

шлюбу, включаючи спадщину, подарунки, є спільною власністю 

подружжя, і воно залишається у повній власності того з подружжя, 

якому переходить спадщина [7, с. 84–89]. 

Заслуговують на увагу деякі особливості регулювання 

шлюбного договору у Франції. За французьким Цивільним кодексом 

1803 р. (титул V третьої книги «Про шлюбний договір і про режими 

майнових відносин між подружжям»), усі угоди про майнові відносини 

подружжя укладаються до вступу в шлюб перед нотаріусом у 

присутності і при одночасній згоді сторін або їх представників, але їх 

наслідки набувають чинності після його реєстрації. 

За ст. 1497 ФЦК, подружжя може у шлюбному договорі шляхом 

окремих правочинів змінити режим законної спільності майна, 

передбачивши, наприклад, що:  

а) спільне майно буде включати рухомість і доходи;  
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б) на спільність не будуть поширюватися правила, які належать 

до управління спільним майном;  

в) один із подружжя матиме можливість вилучати певні речі для 

покриття втрат або матиме право на отримання певної частки 

спільного майна до його розподілу;  

г) подружжю будуть належати нерівні частки або між ними буде 

встановлена спільна власність. 

Ст. 1536 ФЦК передбачає, що коли в шлюбному договорі є 

застереження про те, що майно подружжя перебуває в роздільній 

власності, то кожен з подружжя зберігає за собою право управляти, 

користуватися і вільно розпоряджатися своїм власним майном. У разі, 

коли дошлюбний договір передбачає взаємну участь подружжя в 

доходах, то кожна зі сторін зберігає за собою право управляти, 

користуватися і вільно розпоряджатися своїм власним майном без 

виділення того майна, яке належало їй на день вступу в шлюб [8, 

с. 594–597]. 

Отже, порівнявши законодавства різних країн щодо шлюбного 

договору, окрім спільних моментів, бачимо й низку розбіжностей. А це 

свідчить про важливість колізійних норм. 

Виділяють правовий режим спільного, роздільного та змішаного 

майна подружжя. У деяких іноземних країнах навіть у сучасний період 

права чоловіка та жінки не визнаються рівними. У цьому є позитивний 

момент для дружини, оскільки чоловік зобов’язаний її утримувати, 

однак у той же час законодавець встановлює пріоритетне право 

чоловіка на управління та розпорядження подружнім майном. Саме 

тому в багатьох країнах стимулюється укладення шлюбного договору. 

Режим спільності майна подружжя може припинятися:  

1) смертю одного з подружжя;  

2) зміною режиму майна під час шлюбу подружжя за їх 

взаємною згодою;  

3) судовим рішенням про розірвання шлюбу, про окреме 

проживання чи про встановлення режиму роздільності майна;  

4) відсутністю одного із подружжя у випадках, передбачених 

законом;  

5) визнання шлюбу недійсним [9, с. 220]. 

Головна риса роздільності майна полягає в тому, що все майно, 

незалежно від часу і способу його придбання, а так само всі доходи, 

одержувані від нього, як правило, вважаються роздільною власністю 

подружжя. Вперше принцип роздільності був введений в Англії 

Законом про власність одружених жінок 1882 року (Married Women’s 

Property Act), відповідно до якого майно заміжньої жінки, незалежно 
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від того, коли воно було набуте, стало вважатися її роздільною 

власністю [10, с. 221]. Закон 1935 року (Law Reform Act) закріпив 

режим роздільності подружнього майна і надав заміжній жінці право 

«набувати, володіти і розпоряджатися будь-якою власністю, а також 

приймати на себе зобов’язання за договорами і відповідати за 

заподіяння шкоди нарівні з незаміжніми». 

До прийняття Закону 1882 року майнові відносини між 

подружжям регулювалися загальним правом, згідно з яким усе майно 

подружжя вважалося належним чоловікові; жінка практично була 

позбавлена майнової самостійності і внаслідок цього не могла мати 

власності і, тим більше, розпоряджатися нею на власний розсуд. Усе, 

чим вона володіла до шлюбу, а також зароблені нею доходи, якщо 

вона працювала протягом існування шлюбу, переходило у власність 

чоловіка. 

«Своєрідність» такого режиму дозволила континентальним 

юристам говорити про те, що в минулому в англійському праві «режим 

подружнього майна» взагалі був відсутнім, оскільки «особистість 

дружини наче розчинялася в особистості чоловіка, її майно – в його 

майні» [11, с. 77; 12, с. 221]. 

Деякі відхилення від цього принципу, який дійсно важко назвати 

принципом спільності подружнього майна, оскільки він не надавав 

жінці жодних прав, були пов’язані з принципом «справедливості», 

який у низці випадків визнавав за заміжньою жінкою можливість 

володіти окремим майном (separate estate). Це досягалося, зокрема, за 

допомогою інституту довірчої власності або трасту. Слід зазначити, що 

в останні роки в країнах «загального права» режим роздільності зазнав 

істотних змін, і в першу чергу це стосується забезпечення майнових 

прав того з подружжя, хто не є власником набутого під час шлюбу 

майна. 

Сьогодні є доцільним відступ законодавців окремих країн від 

режиму спільності чи роздільності майна подружжя в їх базовому 

варіанті та формування на основі об’єднання їх окремих елементів 

режиму умовної спільності («deffered community»). За цього режиму під 

час шлюбу все майно подружжя вважається належним кожному з них 

окремо (тобто як при режимі роздільного подружнього майна), але у 

випадку розірвання шлюбу все спільне майно і грошові засоби 

подружжя об’єднуються і діляться між ними порівно. 

Однак щоб уникнути зловживань кожним із подружжя своїм 

правом розпоряджатися належним їм майном, у законодавстві 

встановлені певні обмеження. На вчинення деяких особливо важливих 

правочинів вимагається згода другого з подружжя. У тому випадку, 
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якщо один з подружжя під час шлюбу грубо ігнорував майнові 

інтереси другого чи серйозно порушив сподівання іншого стосовно 

належної йому частки майна у випадку розірвання шлюбу, то винний 

повинен відшкодувати заподіяну йому шкоду. 

Якщо звернути увагу на Україну, то українське законодавство 

від традиційного в історичному плані правового режиму роздільності 

майна подружжя перейшло до правового режиму спільної сумісної 

власності на майно, набуте ними під час перебування у шлюбі, в той 

час як правовідносини власності подружжя в країнах Західної Європи 

розвивалися шляхом обмеження правомочностей чоловіка і, як 

наслідок, у багатьох країнах встановився режим часткової спільності 

майна подружжя в різних варіантах. 
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аспірант Хмельницького університету управління та права 

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ  
МІЖ ЧЛЕНАМИ СІМ’Ї ТА РОДИЧАМИ  

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ: 
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 

 

Однією із важливих складових стабільного розвитку суспільства 

є розвиток підростаючого покоління. Формування дитини як 

майбутнього члена суспільства відбувається не лише в межах сім’ї, але 

і в межах родини. Тому вважаємо доречним з’ясувати, яким чином 

відбувається правове регулювання, в першу чергу, особистих 

немайнових відносин, що виникають між дитиною її родичами й 

іншими членами сім’ї, в чинному законодавстві України та Франції. 

Окремі питання регулювання сімейних відносин у Франції 

порушувались не лише на рівні дисертаційних досліджень 

(А. С. Лалєтінова [1], С. В. Сівохіна [2]), але й на рівні наукових статей 

(В. А. Ватрас [3]). Таким чином, незважаючи на значну увагу з боку 

дослідників до загальних сімейно-правових питань, особисті немайнові 

правовідносини між членами сім’ї та родичами у порівняльно-

правовому аспекті досліджені не були.  

Основним документом, що регулює сімейні відносини на 

території України, є Сімейний кодекс України (далі – СК України) від 

10 січня 2002 р. [4]. Становлення сімейного законодавства відбувалося 

поетапно. Особисті немайнові правовідносини між родичами вперше 
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були врегульовані Кодексом про шлюб та сім’ю Української РСР від 

29 червня 1969 р. [5], де було визначено право діда і баби на 

спілкування з онуками, а у разі порушення цього права передбачалась 

можливість звернутися до органів опіки та піклування, а також до суду 

за його захистом. У СК України розширено суб’єктний склад цих 

особистих немайнових правовідносин, а також і обсяг відносин, що 

між ними виникають. Відповідно до гл. 21 «Особисті немайнові 

правовідносини інших членів сім’ї та родичів» суб’єктами цих 

правовідносин є: баба, дід, прабаба, прадід, брат та сестра, мачуха, 

вітчим, особа, яка взяла дитину у свою сім’ю. Вони отримують права 

щодо спілкування, виховання, здійснення права на захист як в органах 

опіки, так і в суді прав відповідно внуків, правнуків, братів та сестер, 

пасинків, падчерок, дітей, яких взяли у свою сім’ю [6, с. 63]. 

Окрім особистих немайнових прав, СК України передбачає і 

обов’язок щодо піклування про бабу, діда, прабабу, прадіда, а також 

про того, з ким дитина проживала однією сім’єю, тобто про тих осіб, 

хто її виховував та надавав матеріальну допомогу. Однак не зважаючи 

на те, що взаємне піклування визначено нормами сімейного 

законодавства, це в першу чергу моральний обов’язок, сформований 

під впливом норм моралі, і поширюється він на всіх членів сім’ї та 

родичів.  

Окрім гл. 21 СК України, регулювання особистих немайнових 

правовідносин між родичами передбачено в ч. 4 ст. 143 СК України, а 

саме: баба, дід, інші родичі за дозволом органу опіки та піклування 

мають право забрати дитину з пологового будинку або з іншого 

закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки [4]. Однак 

чинним законодавством не визначено правовий статус цих осіб. Ми 

вважаємо, якщо батьки дитини живі та не позбавлені батьківських 

прав, встановлювати опіку над нею не потрібно, а слід здійснювати 

свої права та виконувати обов’язки як фактичний вихователь. І лише у 

разі смерті батьків або позбавлення їх батьківських прав над дитиною 

необхідно встановити опіку або іншим правовим шляхом визначити її 

подальшу долю. 

Наявність прав та обов’язків кожного із членів сім’ї щодо інших 

вважається однією із найсуттєвіших її ознак. Норми сімейного 

законодавства України визначають основні права та обов’язки не 

тільки кожного із подружжя і суб’єктів сімейних відносин 

найближчого ступеня спорідненості, зокрема батьків і дітей, а й інших 

членів сім’ї та родичів, які полягають у праві спілкуватися, виховувати 

та здійснювати захист дітей. 
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Основним джерелом сімейного законодавства Французької 

Республіки є Цивільний кодекс Франції (Кодекс Наполеона), який був 

введений у дію законом від 21 березня 1804 р. Кодекс Наполеона 

займає важливе місце в правовій системі Франції. Цивільний кодекс 

Франції має не лише історичне значення, а й слугує прикладом 

ефективного правового регулювання сімейних відносин [3, с. 172]. Як 

зазначив один із розробників Жан-Етьєн Порталіс: «Це зібрання 

законів, спрямоване на направлення та закріплення соціальних, 

сімейних і ділових відносин, які виникають між людьми, які належать 

до одного і того ж державно-політичного об’єднання» [9, c. 4].  

Кодекс чинний уже більше 200 років, при цьому необхідно 

вказати, що більша частина статей (ст. 1200–2281) залишена без 

жодних змін. І не лише Франція користується цим правовим 

надбанням; Цивільний кодекс взятий за основу збірок законів більше 

ніж у 70 країнах світу [8]. 

За структурою Кодекс складається з трьох книг: «Про особи», 

«Про майно і різні види власності», «Про різні способи набуття права 

власності». Сімейні відносини врегульовані у книзі «Про особи». 

Особисті немайнові правовідносини між членами сім’ї та родичами, 

головним чином, визначені в титулі ІХ «Про батьківські права». 

Відповідно до його положень: 

– дитина має право підтримувати особисті відносини зі своїми 

родичами по висхідній лінії. Заважати цьому можуть лише серйозні 

підстави (ст. 371–4) [9, c. 177]. Дід, баба мають право посилатись на 

повагу до сімейного життя, у випадку порушення цих прав вони 

можуть звернутися до суду за вирішенням цього питання [7, c. 182]; 

– дитину не потрібно розлучати з його братами, сестрами, якщо 

тільки це є можливим або якщо її інтереси потребують іншого 

вирішення. За необхідності особисті відносини між братами та 

сестрами визначаються рішенням суду (ст. 371-5) [9, с. 177]. Ці 

положення застосовуються до єдинокровних та єдиноутробних братів 

та сестер [7, с. 183]. 

Особливістю сімейного законодавства Франції є те, що окремим 

параграфом «Про участь третіх осіб» регулюються відносини між 

дитиною та третьою особою, які полягають у тому, що встановлена 

можливість суду, в порядку виключення (наприклад, коли один із 

батьків позбавлений повноважень щодо здійснення батьківських прав), 

прийняти рішення про передачу дитини на виховання та утримання 

третій особі, яку визначають, як правило, серед родичів (ст. 373-3). При 

цьому за батьком та матір’ю зберігається можливість здійснення 

батьківських прав; однак особа, яка прийняла дитину, вживає усіх 
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заходів щодо її догляду та виховання (ст. 373-4). Нормами не 

визначено обов’язку щодо встановлення опіки над цією дитиною, 

однак він з’являється у випадку, коли дитина залишається без батьків, 

які можуть здійснювати батьківські права (ст. 373-5) [9]. 

Існує положення щодо тимчасової передачі дитини третій особі 

у випадку встановлення судом походження дитини, що народилася 

поза шлюбом, однак існує вимога щодо обов’язкового встановленням 

опіки над цією дитиною (ст. 374-1). 

Також частково особистим немайновим правом можемо 

визначити право діда, баби давати згоду на укладення шлюбу 

неповнолітнім внуком чи внучкою і за умови, що батьків немає в 

живих або вони не можуть виявити свою згоду, їх замінюють діди та 

бабусі (cт. 150) [9]. 

Тому Цивільний кодекс Франції, ґрунтуючись на різних 

джерелах, вміщує в собі різні епохи [10, с. 32], при цьому вдало 

регулює сучасні сімейні відносини. 

У результаті проведеного дослідження ми дійшли висновку, що 

сімейним законодавством України та Франції врегульовані особисті 

немайнові правовідносини між членами сім’ї та родичами. Однак при 

цьому кожне із законодавств має свої особливості щодо юридичного 

формулювання та викладу цих правовідносин. Більш широко 

Цивільним кодексом Франції врегульовані сімейні відносини між 

третьою особою та дитиною, що є позитивним, оскільки законодавцем 

не лише визначено право щодо передачі дитини третій особі, а також 

чітко визначено випадки, коли ця особа встановлює опіку над 

дитиною, чого не вистачає в чинному сімейному законодавстві 

України. У свою чергу, українське законодавство також детально 

регламентує особисті немайнові правовідносини між членами сім’ї та 

родичами визначивши їх в окремому розділі. 
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ЮРИСДИКЦИЯ СУДА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ  
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

 

Термин подсудности давно нормативно закреплен в 

национальном процессуальном законодательстве. В Гражданском 

процессуальном кодексе Республики Беларусь [1] (далее – ГПК РБ) 

институту подсудности не только посвящена гл. 5 и положения других 

глав и разделов кодекса, но и дается в ст. 1 ГПК дефиниция 

подсудности, согласно которой под подсудностью понимается 

отнесение гражданского дела, подведомственного общему суду, к 

ведению общего суда первой инстанции. Данная дефиниция 

сформулирована достаточно точно и используется для обеспечения 

единого подхода в установлении конкретного суда первой инстанции 

для рассмотрения определенного гражданского дела. По аналогии с 

ГПК РБ в хозяйственном судопроизводстве детализированы правила о 

подсудности, при этом подсудность согласно ст. 1 Хозяйственного 

процессуального кодекса Республики Беларусь [2] (далее – ХПК РБ) 

определяется как относимость дела, подведомственного 

хозяйственному суду, к ведению хозяйственного суда первой 

инстанции. 

В международном гражданском процессе (далее – МГП) 

применяется принципиально иной подход к подсудности. В отличие от 

вышеприведенных определений подсудности, содержащихся в ГПК РБ 
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и ХПК РБ, понимание подсудности в международном гражданском 

процессе связано не с отнесением дела к ведению суда первой 

инстанции в рамках системы судов внутри государства, а с 

установлением полномочий различных государств по рассмотрению и 

разрешению дел с участием иностранных лиц. При этом не требуется 

определения конкретного национального суда, обязанного рассмотреть 

и разрешить определенный круг правовых вопросов. Данные вопросы 

регулируются национальным законодательством о 

подведомственности и подсудности. Таким образом, после того, как 

будут определены полномочия государства на рассмотрение спора, 

начнут действовать вначале правила о подведомственности дела, а 

затем – о подсудности, устанавливающие подсудность конкретного 

суда первой инстанции в соответствии с нормами национального 

законодательства. 

В белорусском процессуальном законодательстве подсудность 

судам Республики Беларусь гражданских дел по спорам, в которых 

участвуют иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 

юридические лица, а также по спорам, по которым хотя бы одна из 

сторон проживает за границей, определяется законодательством 

Республики Беларусь, если иное не установлено международными 

договорами Республики Беларусь или письменным соглашением 

сторон (ст. 544 ГПК РБ). Также используется термин «двойная 

подсудность», который не разъясняется в гражданском 

процессуальном законодательстве и нуждается в теоретическом 

обосновании. Согласно ст. 548 ГПК РБ при двойной подсудности 

спора дело в суде Республики Беларусь подлежит прекращению, если 

тождественное дело в суде иностранного государства было возбуждено 

ранее (ст. 548 ГПК РБ). 

Нетрудно заметить, что в нормах ст. 544, 548 ГПК РБ термин 

подсудности используется в ином смысловом значении, чем это 

указано в дефиниции подсудности в ст. 1 ГПК РБ. Выделяется другой 

вид подсудности, отличный от территориальной и родовой 

подсудности в гражданском судопроизводстве, больше связанный с 

абстрактным понятием места, где осуществляется правосудие и его 

взаимосвязью с национальными судебными органами. 

В гражданском процессуальном законодательстве и 

международных договорах встречается близкий по смыслу к термину 

подсудности термин «юрисдикция». В ст. 554, 555, 556 ГПК РБ 

определяются условия, при которых дипломатические представители и 

сотрудники консульских учреждений иностранных государств, 

международных межправительственных организаций подлежат 
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юрисдикции судов Республики Беларусь. Так, согласно ст. 555 ГПК РБ 

не допускается предъявление в суды Республики Беларусь исков: 1) к 

аккредитованным в Республике Беларусь главам дипломатических 

представительств иностранных государств; 2) к лицам, относящимся к 

членам дипломатического персонала упомянутых представительств; 

3) к иным лицам, в частности, руководителям и отдельным категориям 

персонала международных межправительственных организаций, 

которые пользуются дипломатическим иммунитетом в силу закона, 

международного договора; 4) к совместно проживающим с 

вышеназванными лицами членам их семей. 

Из анализа содержания данных статей можно сделать вывод, 

что гражданское процессуальное законодательство ориентирует на 

широкое понимание юрисдикции, в котором территориальная 

принадлежность суда (с точки зрения территории различных 

государств) представляет лишь элемент. Другой элемент содержания 

юрисдикция – это иммунитет, действующий в силу международного 

договора или национального законодательства и защищающий 

определенную категорию лиц от рассмотрения дела в суде 

иностранного государства. Такая характеристика юрисдикции в МГП 

указывает на ее отличия от понятия подсудности. 

В отличие от подсудности, соблюдение юрисдикции суда имеет 

значение не только при возбуждении дела судом, но и влияет на ход 

его рассмотрения в данном суде. В связи с этим следует уточнить, что 

гражданское процессуальное законодательство не предусматривает 

необходимость передачи дела на рассмотрение в другой суд по 

причине изменения его подсудности в ходе рассмотрения дела, если 

при возбуждении дела правила о подсудности были соблюдены. 

Согласно ст. 51 ГПК РБ такое дело должно быть разрешено этим же 

судом по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным 

другому суду. 

Иные правила предусматриваются для юрисдикции суда. В 

ст. 557 ГПК определяются действия суда после выхода лица из-под 

юрисдикции судов Республики Беларусь после возбуждения дела. 

Согласно указанной норме, если ответчик полностью или в отношении 

конкретного дела выходит из-под юрисдикции судов Республики 

Беларусь уже после предъявления иска, суд прекращает производство 

по делу по собственной инициативе. 

Отличие подсудности от юрисдикции состоит и в том, что 

изменение подсудности судов в Республике Беларусь не повлияет на 

материально-правовое регулирование рассматриваемого в суде спора, 

поскольку для его разрешения судом будут применяться нормы одного 
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и того же материального права. Изменение подсудности не изменит и 

процессуальные правила. Согласно ст. 4 ГПК РБ в Республике 

Беларусь производство по гражданским делам ведется в соответствии 

с гражданским процессуальным законодательством, действующим на 

всей ее территории. Изменение юрисдикции суда приведет к 

применению норм процессуального права другого государства, в 

котором будет рассматриваться и разрешаться дело. В данном случае 

будет действовать принцип МГП о законе суда (lex fori), в 

соответствии с которым суд, рассматривая дело с иностранным 

элементом, должен руководствоваться процессуальными правилами 

своего государства. 

Термин «юрисдикция» используется в международных 

конвенциях. Например, в Брюссельской конвенции по вопросам 

юрисдикции и принудительного исполнения судебных решений в 

отношении гражданских и коммерческих споров, заключенной в г. 

Брюсселе 27 сентября 1968 г., а также в Конвенции о юрисдикции и 

приведении в исполнение судебных решений по гражданским и 

коммерческим делам, заключенной в г. Лугано 16 сентября 1988 г. [3; 

4] (Республика Беларусь не является участницей данных конвенций) 

определяется юрисдикция судов договаривающихся сторон в 

отношении гражданских и коммерческих споров. В соответствии со ст. 

13 Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных 

документов по гражданским и торговым делам [5] (заключена в 

г. Гааге 15 ноября 1965 г., вступила в силу для Республики Беларусь 

1 февраля 1998 г.), государство не может отказаться произвести 

вручение судебных документов, исходящих из договаривающегося 

государства, лишь на том основании, что согласно его внутреннему 

праву оно обладает исключительной юрисдикцией в отношении 

предмета разбирательства. 

Понятие «юрисдикция» более близко к пониманию полномочий 

по разрешению споров. В толковом словаре русского языка указано, 

что юрисдикция – это правомочие суда решать правовые вопросы [6, 

с. 915]. Юридический термин юрисдикция (от лат. jurisdiction – 

судопроизводство), как разъясняется в Большом юридическом словаре, 

означает, во-первых, установленную законом совокупность 

правомочий соответствующих государственных органов разрешать 

правовые споры и решать дела о правонарушениях, оценивать 

действия лица или иного субъекта права с точки зрения их 

правомерности либо неправомерности, применять юридические 

санкции к правонарушителям; во-вторых, территорию в 

подведомственности определенного органа власти; в-третьих, 
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отправление правосудия, а также иную деятельность государственных 

органов по разрешению споров, рассмотрению дел о правонарушениях 

и применению санкций [7, с. 848]. Можно согласиться с 

Ю. А. Тихомировым, который отмечает, что родовое понятие 

«компетенции» для судов лучше выражать с помощью понятия 

«юрисдикция», как традиционного и более точного по смыслу главных 

целей правосудия [8, с. 179]. 

С учетом всего вышеизложенного предлагается в МГП 

применять термин «юрисдикция суда по гражданским делам с 

участием иностранных лиц», под которым понимать компетенцию 

государственного национального суда по рассмотрению конкретного 

гражданского дела с участием иностранных лиц. 

В итоге можно сформулировать следующие выводы: 

1. Понимание подсудности в международном гражданском 

процессе связано не с отнесением дела к ведению суда первой 

инстанции в рамках системы судов внутри государства, а с 

установлением полномочий различных государств по рассмотрению и 

разрешению дел с участием иностранных лиц. При этом не требуется 

определения конкретного национального суда, обязанного рассмотреть 

и разрешить определенный круг правовых вопросов. 

2. Компетенцию государственного национального суда по 

рассмотрению гражданского дела с участием иностранных лиц 

предлагается связывать с термином «юрисдикция суда по гражданским 

делам с участием иностранных лиц». 

3. Правила национального законодательства о 

подведомственности и подсудности конкретного суду первой 

инстанции относительно дел с участием иностранных лиц начинают 

действовать после определения юрисдикции суда по гражданским 

делам с участием иностранных лиц. 
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Международное частное право (далее – МЧП) – одна из самых 

сложных юридических дисциплин. Число и содержание точек зрения 

по ее проблемам отличается не только многообразием, но и в ряде 

случаев противоречивостью [2; 3]. 
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Между тем в отечественной правовой доктрине нередко 

употреблялись слова что МЧП – это «запутанная», «противоречивая» 

юридическая дисциплина. С одной стороны, можно согласиться с 

такими утверждениями, так как до недавнего времени существовал так 

называемый «железный занавес», и поэтому, естественно, МЧП не 

развивалось из-за отсутствия научных связей международного 

характера. 

В настоящее время Россия встала на путь демократического 

развития и, соответственно, появились предпосылки для развития и 

совершенствования МЧП – регулятора сферы международных 

отношений имущественного и неимущественного характера. 

В последнее время в российской правовой доктрине пользуется 

признанием цивилистическая концепция международного частного 

права. Суть этой концепции сводится к рассмотрению в качестве 

предмета международного частного права частноправовых 

(гражданско-правовых) отношений, возникающих в условиях 

международной жизни, включая гражданско-правовые отношения, а 

также регламентируемые с использованием категорий гражданского 

права семейные и трудовые отношения. 

Кроме того, среди сторонников данной концепции нет единого 

мнения о том, является ли международное частное право 

самостоятельной отраслью или частью гражданского права. 

По мнению М. М. Богуславского, «международное частное 

право, так же как гражданское, семейное и трудовое, регулирует 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

отношения, основанные на началах равенства сторон» [5, с. 14]. 

Оригинальную позицию по этому вопросу занимает 

С. С. Алексеев. Он пишет: «Частное право – удивительный, 

парадоксальный феномен. Оно охватывает отношения, участники 

которых не обладают никакой властью (они, напротив, отделены от 

государственной власти и как раз в этом смысле являются частными), 

но их договоры, акты … имеют полновесное юридическое значение, 

защищаются судом, признаются и проводятся государством как его же 

собственные веления» [1, с. 196]. 

Между тем предмет МЧП органически связан с вопросом его 

юридической природы, то есть, какие именно правоотношения 

составляют его предмет. Так Г. К. Дмитриева и М. В. Филимонова 

утверждают, что МЧП – это система коллизионных (внутренних и 

договорных) и унифицированных материальных гражданско-правовых 

норм, регулирующих гражданско-правовые отношения, включая 



 250 

семейно-брачные и трудовые отношения международного характера [8, 

с. 19–20]. 

Отметим, что в юридической литературе существует мнение, 

согласно которому в предмет МЧП включаются нормы, 

регламентирующие гражданско-правовые, предпринимательские, 

трудовые, транспортные и иные правоотношения с иностранным 

элементом, а также отношения в валютной, финансовой, налоговой и 

таможенной сферах [4]. 

Следует согласиться с трактовкой О. Н. Садикова и 

Н. Ю. Ерпылевой, что включение в предмет МЧП валютных, 

налоговых и других вышеуказанных отношений является спорным, 

поскольку такие отношения являются областью не частного права, а 

публичного, и вряд ли можно доказать обратное [10, с. 294–295; 11, 

с. 20]. 

Обращая внимание на понятие и содержание предмета МЧП, мы 

разделяем мнение В. П. Звекова, который замечает, что 

международные отношения «называются постольку, поскольку 

возникают в условиях трансграничного (т.е. выходящего за рамки 

правовой системы какой-либо одной страны) общения субъектов 

частного права, формируя в совокупности международный 

гражданский обмен. В результате каждое такое отношение обретает в 

своем фактическом составе иностранный (международный) элемент, а 

вместе с ним возникает и так называемый коллизионный вопрос: право 

какого государства подлежит применению к данному отношению [9, 

с. 3–4]. По мнению В. В. Гаврилова, использование термина 

«отношения с иностранным элементом» при характеристике предмета 

МЧП по меньшей мере ошибочен [7, с. 6]. 

Безусловно, иностранный элемент в составе МЧП порождает 

вопросы не только о примененном праве, но и компетентном органе, 

призванном определять это в случаях разрешения соответствующих 

дел, в том числе и коммерческих споров. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что 

понимается под иностранным элементом в торгово-

предпринимательских отношениях. Можно привести группу таких 

отношений, для которых характерно наличие такого элемента. 

Например, торгово-предпринимательские отношения, субъектом 

которых выступает сторона, являющаяся по своему характеру 

иностранной. К примеру, российская торговая фирма заключает 

договор с японской фирмой о продаже партии товаров. Иностранным 

элементом в данном случае будет то, что стороной в таком договоре 

выступает японская фирма. 
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По нашему мнению, международное частное право 

представляет собой совокупность норм, регулирующих комплексные 

правовые отношения (гражданско-правовые, торгово-

предпринимательские, семейные, трудовые и др.), возникающие в 

международной юрисдикции. 

Обратим внимание на два основных признака, характеризующих 

правовые отношения, составляющие предмет МЧП. Речь идет об 

общественных отношениях, которые носят частный и международный 

характер: 

1. Частный характер. Право как совокупность юридических 

норм, действующих на определенной территории, может охватывать 

две основные группы отношений: 

а) между лицами, национально-государственными, 

административно-территориальными образованиями и государством 

или между государственными органами – регулируются публичным 

правом (государственным, уголовным, административным и т.д.). 

Такие отношения предусматривают наличие властных полномочий, по 

меньшей мере, у одной из сторон вертикальный характер 

взаимодействий между ними; 

б) отношения между физическими и юридическими лицами – 

регулируются частным правом (гражданским, трудовым, семейным и 

др.). В данном случае субъекты правоотношений не обладают 

властными полномочиями по отношению друг к другу и 

взаимодействуют между собой на горизонтальной основе. 

2. Международный характер. Развитие отношений между 

государствами и лицами различной государственной принадлежности 

обусловливает необходимость взаимодействия национально-правовых 

субъектов разных стран. Такое взаимодействие происходит уже в 

рамках международных отношений и регулируется в большинстве 

своем международным правом. В данном случае также возможны два 

варианта регулирования: 

а) международные отношения межгосударственного характера – 

регламентируются, в основном, международным публичным правом. 

Здесь главное место занимают вопросы политических 

взаимоотношений государств и производных от них субъектов – 

обеспечение мира и безопасности, невмешательства и разоружения, 

межгосударственного сотрудничества в экономической, культурной и 

социальной сферах. Отличительной особенностью этой группы 

отношений является особое качество, присущее их основному субъекту 

(государству) – суверенитет. Именно суверенитет обусловливает 

специфику всей системы межгосударственных отношений как 
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отношений властного характера и регулирование их посредством 

международного публичного права; 

б) международные отношения могут возникать также как между 

частными лицами (физическими и юридическими), так и между 

частными лицами и иностранным государством в неполитической 

сфере. Это происходит, например, в случаях заключения 

внешнеторговых контрактов, осуществления международных 

перевозок и инвестиционной деятельности в иностранном государстве. 

В большинстве своем эти отношения можно идентифицировать как 

имущественные и связанные с ними некоторые неимущественные 

(областей авторского, патентного права и др.) отношения 

международного характера [7, с. 2–3]. 

Характеризуя предмет МЧП, необходимо говорить не о 

внутренних отношениях частного характера. Тот факт, что они 

регулируются не только нормами международного происхождения, но 

и национальными правовыми актами различных государств, никак не 

влияет на определение их содержания. 

Международные немежгосударственные отношения невластного 

характера, как правило, возникают на практике в следующих случаях: 

1) когда один из субъектов отношений является иностранцем 

или находится на территории иностранного государства 

(внешнеторговые контракты, заключаемые между гражданами-

предпринимателями или юридическими лицами различных стран); 

2) когда юридический факт, с которым связано возникновение, 

изменение или прекращение правоотношений, происходит за границей 

(регистрация фирмы, причинение вреда, смерть лица и т.п.); 

3) когда объекты отношений (имущество, неимущественные 

права) находятся на иностранной территории (например, российские 

граждане приобретают авторские права за границей в результате их 

совместного производства за пределами России). 

С точки зрения содержания отношения, входящие в предмет 

МЧП можно разделить на следующие основные группы: 

1) экономические, хозяйственные и научно-технические связи в 

той их части, которые подпадают под указанные выше критерии. В 

данном случае задача международного частного права состоит в 

регулировании деловых контрактов организаций и фирм различных 

стран; 

2) отношения с участием иностранцев, затрагивающие их 

имущественные и некоторые другие права частноправового 

характера [7, с. 6]. 
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Международное частное право включает в свой состав два вида 

норм. Прежде всего, это так называемые коллизионные нормы. Они 

составляют большинство в международном частном праве, которое 

при этом еще называют коллизионным правом. 

Суть коллизионных норм состоит в том, что они лишь 

указывают, какого государства материальное право следует применять 

к данному правоотношению. Поэтому коллизионная норма не 

самостоятельно решает определенный вопрос, а лишь в совокупности 

с законодательством конкретной страны, на которое в этой норме есть 

ссылка. Различают внутригосударственные и договорные 

коллизионные нормы. Первые содержатся в национальном 

законодательстве государств, а вторые представляют собой результат 

согласования волеизъявлений нескольких стран и закрепляются в 

международных договорах. 

С юридической точки зрения, коллизионные нормы 

представляют собой наиболее сложный вид правил поведения, 

входящих в состав международного частного права. Совокупность 

таких норм, применяемых каждым государством, составляет его 

коллизионное право. При этом российская правовая доктрина исходит 

из того, что МЧП не может быть сведено только к определенной 

совокупности коллизионных норм. 

Как верно отмечает М. М. Богуславский: «Коллизионное право 

составляет часть международного частного права, часть наиболее 

сложную и весьма существенную, но коллизионными вопросами 

содержание международного частного права отнюдь не 

исчерпывается» [6, с. 19–20]. 

Другой вид норм международного частного права составляют 

нормы прямого или непосредственного регулирования, 

устанавливающие права и обязанности участников правоотношения. 

С учетом сказанного, систему международного частного права 

составляют нормы, регулирующие: 1) правовое положение 

иностранцев, иностранных юридических лиц, государства и 

международных организаций как субъектов гражданских 

правоотношений; 2) права собственности; 3) обязательства; 

4) «исключительные права» (авторское, изобретательское право, право 

на товарные знаки); 5) коллизионные вопросы наследования; 

6) вопросы трудовых отношений с иностранным субъектом; 

7) вопросы международного гражданского процесса. 

В эти разделы укладываются и гражданско-правовые 

отношения, связанные с международным транспортом. В систему 
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международного частного права входят также вопросы коллизии 

законов, унификации гражданско-правовых законов различных стран. 

Отметим определенную взаимосвязь международного частного 

права с международным публичным правом. Если говорить кратко, то 

правовые вопросы межгосударственных отношений составляют 

область международного публичного права, а правовые вопросы 

отношений между гражданами и организациями, возникающие в 

международной жизни, относятся к сфере международного частного 

права. 

Международное публичное право регулирует отношения между 

государствами как субъектами международного общения. Эти 

отношения носят, прежде всего, политический характер. Однако 

политические межгосударственные решения в значительной мере 

направлены на достижение экономических целей и интересов 

государств. Поэтому они как бы предопределяют существо будущих 

экономических, т.е. имущественных, отношений между конкретными 

их субъектами – гражданами, юридическими лицами этих государств. 

В последнее время публично-правовые, международные акты по 

экономическим вопросам принято систематизировать (и изучать) в 

особой подотрасли международного публичного права – 

международном экономическом праве. 

Актами международного публичного экономического права 

являются, в частности, договоры о режиме наибольшего 

благоприятствования, долгосрочные, годовые и иные соглашения 

между государствами о товарообороте и платежах, строительстве 

производственных и иных объектов, на основании которых затем 

совершаются гражданско-правовые сделки между гражданами-

предпринимателями, юридическими лицами, регулирующиеся 

нормами международного частного права. Если нарушение публично-

правовых международных актов может повлечь за собой взаимные 

дипломатические представления, протесты, то нарушение 

частноправовых международных сделок может привести к взаимному 

предъявлению претензий, судебных исков о взыскании убытков, 

неустойки и т.д. 

Заключая краткое изложение роли международного частного 

права, отметим, что нормы этой отрасли права, в совершенствовании 

которого активное участие принимают Россия и отечественная 

юридическая наука, активно содействуют развитию международного 

экономического и торгового сотрудничества. 
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В международном частном праве, в том числе и договорах, 

заключенных бывшим СССР и входящими в состав СНГ суверенными 

государствами, действует ряд основополагающих принципов. 

В основе норм международного частного права, применяемых в 

России, лежит принцип юридического равноправия. Ни одно 

государство не может присвоить себе право диктовать другому 

государству принципы, на которых последнее должно регулировать 

свою систему собственности и внутренней экономической жизни и 

управления, свой социально-политический строй. 

Из сказанного вытекает другой принцип – принцип 

недискриминации, в силу которого каждое государство имеет право 

требовать от других государств таких же условий, какими пользуются 

все государства, т.е. общих и одинаковых для всех. 

В ст. 4 Хартии экономических прав и обязанностей государств, 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1974 г., этот принцип был 

выражен следующим образом: «Каждое государство имеет право 

участвовать в международной торговле и в других формах 

экономического сотрудничества, независимо от каких-либо различий в 

политических, экономических и социальных системах. Ни одно 

государство не подвергается какой-либо дискриминации, основанной 

лишь на таких различиях». 

Принцип наибольшего благоприятствования является одним 

из основных принципов торговых договоров (контрактов); он означает, 

что иностранцы используют максимум тех прав, которые 

предоставлены лицам другого государства. В силу этого принципа 

создаются равные условия для всех иностранных государств, их 

организаций, фирм, граждан (физических лиц) в отношении тех 

вопросов внешнеторговых связей, которые предусмотрены 

международным договором. Этот принцип, в частности, касается 

списков товаров в торговле между странами, таможенных сборов и 

иных вопросов, возникающих при импорте и экспорте товаров. 

От режима наибольшего благоприятствования следует отличать 

национальный режим, в соответствии с которым иностранным 

гражданам и юридическим лицам предоставляется такой же режим, 

какой государство предоставляет своим гражданам и юридическим 

лицам. Режим иностранных инвестиций, а также деятельности 

иностранных инвесторов по их осуществлению не может быть менее 

благоприятным, чем режим для имущества, имущественных прав и 

инвестиционной деятельности юридических лиц и граждан России. 

В международных, в том числе частноправовых отношениях, 

применяется принцип взаимности, суть которого состоит в 
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предоставлении гражданам и юридическим лицам иностранного 

государства определенных прав при условии, что граждане и 

юридические лица предоставляющего эти права государства будут 

пользоваться взаимно аналогичными правами в соответствующем 

иностранном государстве. 

Таким образом, иностранцам в России предоставляются права, 

которыми обладают российские граждане, в том числе и те права, 

которыми иностранцы не пользуются у себя на родине. В то же время 

иностранцы не могут требовать в России предоставления им тех прав, 

которыми они обладают в своем государстве, если наделение такими 

правами не предусмотрено нашим законодательством. 

Вместе с тем в международно-правовой практике применяется 

также реторсия, т.е. ответная ограничительная мера. Она может быть 

принята государством в тех случаях, когда другое государство 

принимает меры, наносящие безосновательный дискриминационный 

ущерб интересам данного государства или его граждан. Реторсия 

обычно имеет целью достижение отмены ограничений, установленных 

другим государством. 

Так, ч. 3 ст. 1194 ГК РФ предусматривает, что Правительством 

России могут быть установлены ответные ограничения (реторсии) в 

отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан 

и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные 

ограничения имущественных и личных неимущественных прав 

российских граждан и юридических лиц. 

Подводя итог относительно значения принципов в 

международном частном праве, необходимо отметить, что их никак 

нельзя не учитывать и не согласовывать без международных 

конвенций, в том числе, Европейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, а также существующей судебной 

практике, поскольку иначе не может быть решена задача по 

нормальному функционированию внешнеэкономической деятельности. 
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Наявність спільного ринку та відповідно економічних свобод, 

породжених ним, зумовлює специфіку створення та в подальшому 

застосування норм європейського приватного права. Так, згідно з 

класичним підходом норми міжнародного приватного права та, поза 

сумнівом, європейське є за своєю природою міжнародними, 

застосовуються лише за наявності іноземного елемента, тобто факту 

зіткнення двох і більше правопорядків. Однак, розглядаючи 
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європейське приватне право у контексті взаємодії правових систем 

держав-членів через призму функціонування спільного ринку, слід 

погодитися із окремими крайніми позиціями, висловленими низкою 

вчених [1] про те, що норми (в тому числі матеріальні) європейського 

приватного права мають застосовуватись, навіть якщо правовідносини 

стосуються лише одного правопорядку. З точки зору економічної 

доцільності, це виправдано, адже таким чином можливо буде уникнути 

застосування національно-правових норм, які можуть встановлювати 

більш сприятливий режим порівняно з іншими державами-членами та 

спотворювати конкурентне середовище. Хоча не все так просто, якщо 

подивитись на це з точки зору класичних правових підходів, особливо 

з урахуванням гарантованого права на свободу здійснення торгівельної 

діяльності та заборони дискримінації у будь-якому прояві. Разом з тим 

слід також враховувати, що сама ідея, закладена при побудові 

Європейського вільного ринку, включає будь-який прямо не 

заборонений lex forum [2]. Це знайшло відображення також у базових 

документах у сфері європейського міжнародного приватного права. 

Так, Римська конвенція про право, що застосовується до договірних 

зобов’язань 1980 (далі – Римська конвенція [3]), Рим І (Регламент 

№ 593/2008 щодо права, яке застосовується до договірних 

зобов’язань [4]), Рим ІІ (Регламент № 864/2007 щодо права, яке 

застосовується до позадоговірних зобов’язань [5]), Брюссель–2001 

визначають lex voluntatis як основоположний принцип всієї системи, 

трактуючи його навіть ширше, ніж у низці національних систем (що, 

вочевидь, зумовило складність входження до цієї системи також і 

Великої Британії). Таким чином, виникає система єдності та боротьби 

протилежностей у некласичному вимірі – класичні прив’язки, 

характерні для будь-яких приватноправових відносин, стають на заваді 

гармонізації та створення єдиного приватного права Європи, і, 

навпаки, гармонізація призводить до неможливості і недоцільності 

застосування прив’язок.  

Тоді виникає ще один метод досягнення уніфікованості та 

гармонізованості системи приватного права ЄС – створення 

над’європейського приватного права, яке врахувало б лише основні 

спільні підходи до регулювання приватних відносин. Характерним 

прикладом є Draft Common Frame of Reference – Проект спільної 

системи підходів (далі – DCFR), який можна вважати формальним 

втіленням теоретичних результатів багаторічних досліджень щодо 

можливості уніфікації приватного права. Разом з тим варто наголосити, 

що Проект має не лише правову складову (як на цьому наголошують 

самі автори проекту у вступі до останнього видання 2010 року), але й 
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суттєву політичну. У разі прийняття цього документа вже ні в кого не 

виникне жодних сумнівів у тому, що ЄС є не лише стабільним 

об’єднанням держав, які намагаються вирішити не тільки і не стільки 

свої економічні проблеми задля досягнення добробуту, але й 

об’єднанням, що має спільну правову ідеологію, тобто таким, що має 

майбутнє. Хоча дійсно класичної політичної підтримки проект не 

отримав, адже жоден орган – ані на рівні ЄС, ані на національно-

правому рівні – не надав документу офіційного статусу, на зразок, 

Білої або Зеленої книги [6]. Дещо іншу позицію продемонструвала 

Комісія ЄС у сфері спадщини та заповітів, презентувавши Зелену 

книгу щодо спадщини та заповітів [7]1. Разом з тим Комісія, надаючи 

політичне схвалення проекту уніфікації в цій сфері, наголошує на 

неможливості повної гармонізації норм матеріального права у 

державах-членах і зосереджується на уніфікації колізійних норм. 

Окремо Комісія наголосила на тому, що міжнародне приватне право є 

логічним та функціональним доповненням національного права.  

Не дивлячись на те, що створення максимально уніфікованого 

приватного права є необхідним для функціонування ЄС як єдиної 

системи, все ж таки слід чітко усвідомлювати відсутність 

інституційного забезпечення уніфікації приватноправової сфери. Разом 

з тим європейські інституції мають право закликати інші структури 

зайнятися уніфікацією, виступаючи при цьому лише «уповноваженим» 

інструментом для координації правових систем. 

Саме тому ми говоримо про уніфікацію, а тим більше, 

гармонізацію лише, як про необхідність або доцільність, а не про 

обов’язковість, що зумовлено також відсутністю компетенції для 

забезпечення гармонізації. І знову ж таки класичним прикладом 

інституційної незабезпеченості виступає розробка DCFR. Зокрема, 

26 травня 1989 р. Європейським Парламентом було ухвалено 

Резолюцію про діяльність щодо уніфікації приватного права держав-

членів [8], якою він закликав юридичну академічну спільноту 

(виділення автора – О. К.) до створення Європейського кодексу 

приватного права [9] (Європейського цивільного кодексу), на чому 

повторно було наголошено у Резолюції від 6 травня 1994 р. щодо 

кодифікації приватного права та Комісії з питань європейського 

договірного права [10]. 

Отже, європейські інституції юридично обмежені 

встановленням європейського правопорядку, заснованого на 

міжнародному праві та максимально, що можуть зробити інституції, – 

                                                           
1 Основоположні ідеї Книги було закладено в Регламент № 650/2012. 
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упорядкувати основоположні підходи у колізійному регулюванні 

держав-членів. 

Однак узагальнюючи, слід відзначити, що здійснення 

гармонізації в ЄС поки що відбувається переважно через уніфікацію 

колізійних норм, що, з точки зору як тактики, так і стратегії, є 

абсолютно виправданим, адже перше, з чим зіткнулися держави-члени, 

намагаючись врегулювати економічні відносини приватного характеру 

в межах ЄС, стала низка колізій, яка неодноразово заводила в глухий 

кут ефективне вирішення спорів.  

Першим кроком на шляху до створення єдиного колізійного 

права можна вважати Римську конвенцію 1980 р., своєрідним 

правонаступником якої став Регламент Рим І. Рим ІІ, не будучи за 

сферою свого регулювання, документом, що розвиває положення 

Римської конвенції, тим не менш реалізує закладені в Конвенції 

основоположні ідеї уніфікації колізійних норм, хоча вже дещо в іншій 

сфері – колізійного регулювання зобов’язань, які випливають не з 

договору, а з інших юридичних фактів (ст. 2 Регламенту):  

– зобов’язань, які виникають у зв’язку із спричиненням шкоди; 

– безпідставного збагачення; 

– дії в інтересах третіх осіб без належних підстав; 

– culpa in contrahendo (недобросовісне порушення одним із 

контрагентів зобов’язання щодо інформування іншої сторони, 

припинення переговорів щодо укладення договору). 

Регламентом встановлено правила визначення права, що 

підлягає застосуванню до кожної із вищеозначених груп 

правовідносин. Зупинимось на них детальніше. 

До зобов’язань, які виникають внаслідок завдання шкоди, 

Регламент відносить відповідальності за завдання шкоди продукцією, 

недобросовісну конкуренцію та дії, що обмежують вільну 

конкуренцію, завдання шкоди навколишньому середовищу, а також 

зобов’язання, які виникають у зв’язку із проведенням страйку чи 

локауту.  

Стаття 4 Регламенту встановлює загальне правило визначення 

права, що підлягає застосуванню до позадоговірного зобов’язання, яке 

виникає внаслідок спричинення шкоди. Зокрема статтею визначено, 

що до такого зобов’язання застосовується право держави, де було 

завдана шкода, незалежно від того, у якій державі такої шкоди було 

завдано. У частині другій та третій цієї ж статті визначаються випадки 

застосування іншого правопорядку, ніж у частині першій. Якщо особи 

мають одну й ту саму державу звичного місця проживання, то 

застосовується право цієї держави (частина 3) або застосовується 
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принцип найбільш тісного зв’язку правопорядку із завданням шкоди 

(виходячи із відносини, які виникли до завдання шкоди, зокрема 

наявність між сторонами договору).  

Окремо було врегульовано питання відповідальності за завдання 

шкоди продукцією та врегульовано особливості застосовування 

регулюючого права. Зокрема до таких відносин слід застосовувати: 

– право країни, де особа, якій завдано шкоду, має своє звичайне 

місце проживання в день настання шкоди, якщо продукція була 

випущена на ринок у цій країні; 

– право країни, де була придбана продукція, якщо продукція 

була випущена на ринок у цій країні, якщо звичайне місце проживання 

і місце випуску продукції не співпадають; 

– право країни, де настала шкода, якщо продукція була 

випущена на ринок у цій країні. 

Разом з тим Регламент встановлює один суттєвий виняток із 

порядку визначення регулюючого права: правом, що підлягає 

застосуванню, є право країни, де особа, яка притягується до 

відповідальності, має своє звичайне місце проживання, якщо ця особа 

не могла розумно передбачити випуску на ринок цієї продукції або 

продукції аналогічного характеру. Допускається також застосування 

принципу найбільш тісного зв’язку, як і у випадку ч. 3 ст. 4.  

Щодо зобов’язань, які виникають внаслідок завдання шкоди 

діями, які можуть бути віднесені до недобросовісної конкуренції, слід 

відзначити, що Регламент у цьому випадку як основне правило 

визначення застосовного права визначив право країни, на території 

якої зачіпаються або можуть порушуватися конкурентні відносини або 

колективні інтереси споживачів. Якщо ж порушуються інтереси лише 

одного споживача, то Регламент відсилає нас до загальних правил 

визначення регулюючого права. Аналогічний підхід обрано також 

щодо позадоговірних відносин, які виникають внаслідок завдання 

шкоди навколишньому середовищу. Щоправда, ст. 7 Регламенту 

встановлює можливість для сторони обрати також правопорядок 

держави, де виник юридичний факт, який тягне за особою настання 

шкоди.  

Стаття 8 встановлює два підходи (власне навіть режими) до 

визначення регулюючого права щодо позадоговірних зобов’язань, які 

виникають із права інтелектуальної власності. Так, правом, що підлягає 

застосуванню до позадоговірних зобов’язань, що виникають внаслідок 

порушення права інтелектуальної власності, є право країни, щодо якої 

пред’являється вимога про захист, однак для права інтелектуальної 
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власності, яке захищається на території всього ЄС, встановленний 

окремий порядок визначення регулюючого права.  

Звісно, цікавим є розповсюдження сфери застосування 

Регламенту на відносини, які пов’язані із професійними та трудовими. 

Хоча застовувана прив’язка доволі класична для деліктних зобов’язань 

– lex loci delicti commmissi. Правом, що підлягає застосуванню до 

позадоговірних зобов’язань, яке належить до відповідальності особи, 

яка діє в як працівник або роботодавець, або до відповідальності 

організації, що представляє професійні інтереси зазначених осіб, за 

шкоду, заподіяну страйком чи локаутом, є право країни, де були 

проведені цей страйк або локаут. 

Глава ІІІ Регламенту об’єднує три підстави для виникнення 

зобов’язань із позадоговірних зобов’язань: безпідставне збагачення; дії 

в інтересах третіх осіб без належних підстав; culpa in contrahendo. 

Причому порядок визначення права, що застосовується як регулююче, 

в кожному випадку має свою специфіку, хоча і об’єднується лише 

спільним предметом. 

Згідно із ст. 10 встановлено правило: якщо позадоговірне 

зобов’язання виникає внаслідок безпідставного збагачення (включаючи 

одержання неналежного платежу), зачіпає існуючі відносини між 

сторонами, зокрема зобов’язання, що виникає із договору або 

внаслідок заподіяння шкоди, тісно пов’язане з цим безпідставним 

збагаченням, то правом, що підлягає застосуванню, є право, яке 

регулює ці відносини. При неможливості застосувати цей підхід слід 

визначити місце постійного проживання сторін, і якщо воно співпадає, 

тоді застосовується законодавство держави проживання. У разі, якщо 

право, що підлягає застосуванню, не може бути визначене на підставі 

цих прив’язок, то правом, що підлягає застосуванню, є право країни, 

де сталося безпідставне збагачення, або ж законодавство держави, з 

якою найтісніше пов’язаний такий факт. 

Аналогічно побудований порядок визначення права у випадку 

дії в чужому інтересі без доручення, тобто основним регулюючим 

правом визначається право, що регулює основне правовідношення між 

суб’єктами (як правило, договірне), якщо такого не має, тоді 

застосовується право спільного місця проживання, а якщо і цього не 

має ‒ законодавство місця завдання шкоди або найбільш тісно 

пов’язане із юридичним фактом дії без доручення у чужому інтересі.  

Та ж сама послідовність спостерігається і у побудові ст. 12, яка 

регулює порядок застосування регулюючого права у випадку culpa in 

contrahendo, однак із урахуванням особливостей самого інституту. Так, 

згідно із ч. 1 правом, що підлягає застосуванню до позадоговірних 
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зобов’язань, що виникають внаслідок ділових переговорів, що 

передують укладанню договору, незалежно від того, чи був фактично 

укладено договір чи ні, є право, що застосовується до договору або яке 

підлягало б застосуванню до нього, якби договір був укладений. У разі, 

якщо право, що підлягає застосуванню, не може бути визначене таким 

чином, то правом, що підлягає застосуванню, є: а) право країни, де 

настає шкоду, незалежно від того, в якій країні стався юридичний факт, 

що тягне настання шкоди, і в якій країні або в яких країнах наступають 

непрямі наслідки цього юридичного факту; b) коли сторони мають 

своє звичайне місце проживання в одній і тій же країні в момент, коли 

відбувається юридичний факт, що тягне настання шкоди, – право цієї 

країни. І лише за умови неможливості визначення застосовного права 

на вищевказаних підставах спрацьовує принцип найтіснішого зв’язку.  

Слід відзначити, що Регламент допускає застосування 

законодавства держав, які не входять до ЄС (ст. 3 Регламенту). 

Документ не застосовується до податкової, митної та 

адміністративної сфер, а також до відповідальності держави за дії та 

бездіяльність, вчинені при здійсненні публічної влади («acta iure 

imperii»). 

Також зі сфери застосування цього Регламенту виключаються: 

– позадоговірні зобов’язання, що випливають із сімейних 

відносин або з відносин, які відповідно до застосовного до них права 

мають аналогічні наслідки, включаючи аліментні зобов’язання; 

– позадоговірні зобов’язання, що випливають з режимів майна 

подружжя, режимів майна в рамках відносин, які відповідно до 

застосовного до них права мають наслідки, аналогічні до шлюбу, та 

режимів майна в рамках спадкування; 

– позадоговірні зобов’язання, що виникають на підставі 

перекладних векселів, чеків, простих векселів, а також інших 

оборотних цінних паперів у тій мірі, в якій зобов’язання, що 

виникають на підставі цих інших цінних паперів, обумовлені їх 

оборотним характером; 

– позадоговірні зобов’язання, які випливають із правового 

регулювання товариств, асоціацій та юридичних осіб, щодо таких 

питань, як заснування шляхом реєстрації або іншим шляхом, 

правоздатність, внутрішнє функціонування та розпуск товариств, 

асоціацій і юридичних осіб, індивідуальна відповідальність учасників 

та органів за боргами товариства, асоціації чи юридичної особи, 

індивідуальна відповідальність перед товариством чи перед його 

органами аудиторів, на яких покладена офіційна перевірка 

бухгалтерських документів; 
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– позадоговірні зобов’язання, що випливають з відносин між 

засновниками, довірчими власниками та бенефіціарами трасту, 

створеного добровільним шляхом; 

– позадоговірні зобов’язання, що випливають із заподіяння 

шкоди ядерними матеріалами; 

– позадоговірні зобов’язання, які виникають з посягань на 

приватне життя і на особисті немайнові права, включаючи наклеп. 

Рим ІІ, який став предметом аналізу цього дослідження, не є 

останнім кроком у процесі уніфікації норм приватного права. В 

останній час Комісія ЄС прийняла два основоположні документи у 

сфері шлюбно-сімейних та спадкових відносин – Рим III, Рим IV. 

Більш того, не дивлячись на значну критику DCFR, цей проект також 

продовжується і має всі шанси вийти на новий рівень – прийняття Білої 

або Зеленої книг, а це вже буде означати перший крок до єдиного 

приватного права Європи.  
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РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН 
МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ  
ВАНТАЖІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ  

МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 

 

Актуальність теми. Відмінності між регулюванням ділового 

обороту різними правопорядками держав нерідко створюють для 

міжнародної торгівлі перешкоди юридичного характеру. Найбільш 

складні правові питання виникають при здійсненні міжнародних 

морських перевезень вантажів. Це можна пояснити тим, що є певна 

різноманітність відносин у цій сфері (предмет правового 

регулювання), наявна неодноманітність характеру правового 

регулювання цих відносин (використання як норм конвенцій, так і 

внутрішнього законодавства; використання морських звичаїв, як 

національних, так і міжнародних). 

Наявність потужного морського торговельного флоту завжди 

була однією із найголовніших конкурентних переваг будь-якої 
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морської держави. Формування і здійснення морської діяльності 

потребує постійної уваги як для науки, так і законодавця, органів 

державного управління. Ця пріоритетна галузь вимагає належного 

регулювання. Морська політика держави спрямована, крім усього 

іншого, на розвиток морського господарського комплексу України, 

удосконалення господарського-правового забезпечення 

суднобудування та судноремонту, залучення іноземних інвестицій до 

морських портів. При цьому, беззаперечно, завжди актуальною є 

проблема правового забезпечення морської діяльності, у першу чергу, 

її договірно-правової бази. 

Підвищену зацікавленість завжди викликала взаємодія норм 

національного законодавства та міжнародного приватного права. 

Торговельне мореплавство має низку колізійних питань, що 

випливають з відносин, які складаються у торгівлі між суб’єктами 

вітчизняного законодавства та іноземними елементами. Так, у 

морському праві ці питання вирішуються традиційно за допомогою 

колізійних прив’язок, які є у міжнародному приватному праві. Але 

постає питання: чи є вони достатньо ефективними на сьгодні, коли 

морська торгівля інтенсивно розвивається і зазнає значних змін? 

Специфіка проблеми полягає у тому, що недоцільно розглядати 

подібні договірні відносини лише у розрізі цивільного та 

господарського права і при цьому забувати про недосконалість 

Кодексу торговельного мореплавства, ігноруючи те, що міжнародні 

морські перевезення все ж є інститутом міжнародного приватного 

права. Приватноправове регулювання договірних відносин у цій сфері 

лишається неефективним. Колізійний та матеріально-правовий методи 

невзмозі повноцінно врегулювати та вирішити спірні ситуації, що 

виникають у торговельному мореплавстві. Слід врахувати, що 

міжнародне приватне право має значний обсяг проблемних питань, що 

впливають на цю групу відносин, а саме як теоретичного, так і 

практичного характеру. 

Підґрунтям цього дослідження у деякій мірі були праці 

вітчизняних, російських та інших зарубіжних учених: 

Т. В. Аверочкіної, Т. М. Авраменко, І. В. Гетьман-Павлової, 

М. М. Богуславського, А. Г. Гойбарга, Б. Голдмана, Д. Л. Демюлена, 

П. Девлін, О. В. Дзери, А. С. Довгерта, Є. В. Додіна, І. С. Зикіна, 

І. В. Зенкіна, О. С. Іоффе, О. Г. Калкіна, О. Д. Кейліна, 

О. В. Клепікової, А. С. Кокіна, Є. М. Кондратьєва, С. О. Кузнецова, 

С. Н. Ландкофа, О. А. Липинської, А. Лоунфельда, В. В. Луця, 

Л. А. Лунца, Г. З. Мансурова, І. М. Макарова, О. О. Мережко, 

А. І. Муранова, Я. Рамберга, Є. П. Передерієва, К. С. Письменної, 
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І. В. Саєнко, Ю. В. Сергєєва, В. В. Серафімова, Є. Д. Стрельцової, 

О. В. Трояновського, О. М. Шемякіна, К. М. Шміткоффа, Д. Якобсона. 

Міжнародні морські перевезення вантажів як інститут 

міжнародного приватного права мають дві основні проблеми. Одна з 

них – це відсутність єдиного доктринального підходу до розуміння 

договору морського перевезення. Серед науковців міжнародного 

приватного права не раз виникали суперечки з приводу того, коли цей 

договір є додатковим договором до міжнародного договору купівлі-

продажу, який містить у своїх умовах елементи договору поставки і 

договору морського перевезення. Невизначеність правової природи 

договору морського перевезення вантажів негативно впливає на 

договірні відносини, що виникають з такого договору, тому що його 

сторони зв’язані різними зобов’язаннями. 

І. М. Макаров піднімає проблему з’ясування дефініції договору 

морського перевезення. Він вважає, що на сьогодні відсутній єдиний 

підхід до визначення його змісту. Одні науковці вважають, що йде 

мова про єдиний договір, який на практиці виступає у двох формах, а 

інші дотримуються думки, яка полягає у тому, що договір морського 

перевезення та зовнішньоекономічний договір (контракт), який 

пов’язаний з морським перевезенням, є двома зовсім різними 

договорами. Починаючи з радянських часів, науковці намагались 

визначити правову природу договору морського перевезення [11, 

c. 78]. С. Н. Ландкоф розумів під морським договором перевезення 

морями у великому каботажі (різними морями) і малому каботажі 

(порт відправлення і порт призначення одного моря). Вищезазначене 

свідчить, що на той час було певне розуміння договору морського 

перевезення як зовнішньоекономічного договору, так як перевезення 

могло здійснюватись різними морями, що говорить про те, що 

іноземний елемент у таких договорах все ж таки був присутній [9, 

c. 256]. І. В. Гетьман-Павлова зауважувала, що договір міжнародного 

морського перевезення є особливим різновидом зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів), бо містить у собі публічно-правовий і 

приватноправові аспекти [7, c. 752]. 

Цивільний кодекс України, а саме ч. 1 ст. 908, вказує на те, що 

перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти здійснюється за 

договором перевезення, але загального поняття, що розуміється під 

договором морського перевезення, тут не надається [3]. Кодекс 

торговельного мореплавства України містить визначення договору 

морського перевезення вантажу, договору морського перевезення 

пасажира, договору морського круїзу, тобто видів договорів морського 

перевезення, а не визначень його загального поняття. Стаття 133 
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Кодексу торговельного мореплавства України встановлює, що за 

договором морського перевезення вантажу перевізник або фрахтівник 

зобов’язується перевезти доручений йому відправником вантаж з 

порту відправлення і видати його уповноваженій на одержання 

вантажу особі (одержувачу), а відправник або фрахтувальник 

зобов’язується сплатити за перевезення встановлену плату (фрахт) [1]. 

Це визначення вважається недосконалим, тому що у ньому йде мова 

про два договори: перший – це договір морського перевезення, а 

другий – договір фрахтування. Вони є різними, тому що предметом 

договору перевезення є послуги щодо перевезення вантажів, а за 

договором фрахтування – морське судно та послуги екіпажу судна. 

Метою договору перевезення є здійснення перевезення вантажів, а 

метою договору фрахтування – будь-яка мета торгового мореплавства. 

Сторонами в договорі морського перевезення є відправник та 

перевізник, а за цим договором – фрахтувальник та фрахтівник. На 

відміну від договору фрахтування, який є консенсуальним договором, 

договір морського перевезення є реальним. Ризик пошкодження і 

загибелі судна лежить на судновласникові за договором морського 

перевезення і на фрахтувальникові – за договором перевезення. 

Договір морського перевезення є реальним, оскільки він 

вважається укладеним у момент здачі вантажу перевізнику; є оплатним 

і двостороннім, так як здійснюється за певну обумовлену договором 

плату і сторони договору наділені взаємними правами та обов’язками. 

Також він є довгостроковим, бо розрахований на здійснення 

систематичних перевезень. Сторонами цього договору є перевізник та 

відправник, одержувач вантажу прирівнюється до учасників 

договору [13, c. 487–490]. 

Частина 8 ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» містить визначення зовнішньоекономічного договору 

(контракту), під яким розуміється матеріально оформлена угода двох 

або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних 

контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх 

взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності. Як для 

порівняння, законодавство Російської Федерації і містить поняття 

зовнішньоекономічного контракту, що є видом господарської угоди, 

тобто домовленістю економічних агентів, один з яких не є резидентом 

Російської Федерації, має за кордоном комерційне підприємство, яке 

спрямоване на встановлення, зміну чи припинення цивільних прав та 

обов’язків при здійсненні торгових операцій (експорт, імпорт, 

реекспортні операції) [4]. 
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Вперше на міжнародному рівні поняття договору морського 

перевезення було частково визначено у Конвенції про уніфікацію 

деяких правил про коносамент 1924 року, а зокрема п. b ст. 1, де 

зазначено, що під договором морського перевезення розуміється той 

договір, який засвідчений коносаментом чи будь-яким іншим подібним 

документом і є підставою для здійснення морського перевезення 

вантажу [9]. Конвенція ООН про морські перевезення вантажів 

(Гамбурзькі правила 1978 року) містить уже інше визначення договору 

морського перевезення, за яким договір морського перевезення є будь-

яким договором, відповідно до якого перевізник за оплату фрахту 

зобов’язується перевести вантаж морем з одного порту в інший, однак 

договір, що охоплює перевезення морем, а також перевезення будь-

яким іншим способом, розглядається як договір морського перевезення 

для цілей цієї Конвенції лише в тій мірі, в якій він належить до 

перевезення морем [11]. Можна зробити висновок, що Гамбурзькі 

правила надають більш ширше поняття договору морського 

перевезення, аніж Гаазькі, що досить помітно змінило і покращило 

договірні відносини, які стосуються морських перевезень. Гамбурзькі 

правила повинні були замінити Гаазькі правила, але у них відсутні в 

корені змінені норми права щодо регулювання морської документації. 

Також це визначення характеризує договір морського перевезення як 

комплексний договір і те, що він може регулювати перевезення будь-

яким водним шляхом, не включаючи інші, які виникають при 

перевезенні. Під комплексністю у національному цивільному праві 

розуміють договір, умови якого базуються на нормах та інститутах 

різних галузей права. Ми не можемо бути впевнені у тому, що такий 

міжнародний документ має на увазі те ж поняття. З аналізу 

вищезазначених понять випливає, що у міжнародному праві немає 

єдиного підходу до визначення договору морського перевезення. 

Відсутність цього явища тягне за собою проблему визначення правової 

природи цього договору. 

Інша проблема пов’язана з регулюванням міжнародних 

морських перевезень вантажів за допомогою методів міжнародного 

приватного права. Процес застосування колізійних норм у дуже 

багатьох аспектах має суттєві відмінності від застосування 

національного права. Він є більш складним, тому що відображає 

взаємодію різноманітних правових систем і включає у себе дві стадії. 

На першій стадії необхідно дізнатись, чи колізійна норма взагалі 

підлягає застосуванню, і яка саме, і до права якої країни відсилає. Тут 

виникають наступні правові питання: взаємність, кваліфікація, обхід 

закону, зворотне відсилання і відсилання до права третьої країни. 
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Друга стадія полягає у застосуванні права, до якого відсилає колізійна 

норма. Точніше, ця стадія є застосуванням не колізійної норми, а норм 

матеріального права – національного або ж іноземного. При цьому вже 

виникають інші питання: публічний порядок і зміст застосованого 

іноземного права [6, c. 120]. 

У свій час ще один із радянських фахівців колізійного права 

А. Г. Гойхбарг зазначав, що викладення колізійних питань морського 

права «вимагає стільки ж місця, скільки, мабуть, вимагають інші 

проблеми міжнародного приватного права» [10, c. 141]. Л. А. Лунц 

розподілив відносини, які виникають у сфері торговельного 

мореплавства на три групи. Перша група пов’язана з відносинами, які 

виникають при здійсненні речових прав на морські судна й укладення 

з ними різноманітних угод. До другої групи можна віднести відносини, 

які випливають із здійснення морським торговельним флотом основної 

функції – здійснення перевезення за договорами перевезення вантажів 

та пасажирів, договорами буксирування, договорами тайм-чартеру. 

Третю групу складають різноманітні відносини, які пов’язані з 

ризиками мореплавства, що виникають при зіткненні суден, рятування 

на морі, загальній аварії, морському страхуванні, обмеженні 

відповідальності судновласника [10, c. 141–142]. 

Загальний механізм колізійного регулювання договірних 

відносин міжнародних морських перевезень нині не є досконалим. Це 

зумовлено тим, що сучасне міжнародне приватне право в силу швидкої 

зміни суспільних відносин приватноправового характеру не може мати 

єдиний підхід до розуміння, здавалось, уже встановлених понять і 

правових явищ. Наприклад, А. С. Довгерт вважає, що Рим I зменшив 

«гнучкість» колізійного регулювання договірних відносин за рахунок 

більшої визначеності при застосуванні двох основних принципів: 

автономії волі сторін та найбільш тісного зв’язку. Щодо автономії волі 

сторін, на відміну від Римської конвенції Рим I, що встановлювала 

«вибір права, що припускається» (with reasonable certainty), пропонує 

чіткий та зрозумілий вибір, що, на думку коментаторів, обмежує 

суддівську свободу у вирішенні питання про те, чи відбувся вибір 

права між сторонами договору у разі відсутності явно вираженої 

домовленості. У Рим I також не згадується про незалежність вибору 

права від вибору юрисдикції, що надає можливість припустити, що 

включення до договору умови про вибір юрисдикції буде достатньою 

підставою для судді вважати, що сторони договору мали на увазі 

також і вибір права. Також А. С. Довгерт відмічає, що цей документ не 

надає можливості сторонам вибрати замість права певної країни lex 

mercatoria, за що Регламент Рим I було розкритиковано, так як з огляду 
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на сучасний розвиток міжнародних торгових відносин все більше 

практика звертається до концепції lex mercatoria і використовує її [8, 

c. 34]. 

Ми підтримуємо позицію вищезазначеного науковця з приводу 

того, потрібно враховувати таку концепцію у проекті Цивільного 

кодексу України, а саме у Книзі восьмій було запропоновано правило, 

за яким сторони (сторона) не обмежувались вибором права конкретної 

держави, і що цей вибір може включати вибір права 

транснаціонального характеру, наприклад, як загальних принципів lex 

mercatoria. Але на жаль, це правило так і не знайшло свого 

відображення в національному цивільному праві, що наразі дозволило 

б розвивати договірний механізм і виконання зобов’язань, які 

виникають у міжнародному приватному праві. 

Якщо звернутись до зарубіжного досвіду, то в англійському 

колізійному праві зобов’язання регулюються правом, яке характерне 

для контракту (proper law of the contract). Суддя одного з англійських 

судів, що займається вирішенням морських спорів, П. Девлін відзначає, 

що фундаментальний принцип англійського права полягає в тому, що 

сторони вільні самі для себе вирішити, яку систему права вони можуть 

застосувати до тих відносин, що склались між ними. Цей принцип 

характерний для сфери морських перевезень. 

Спроби виробити матеріально-правовий метод регулювання 

договірних відносин, які пов’язані з договорами морського 

перевезення, виникли досить давно, але цей процес був більш 

спрямований на публічно-правові відносини, які складаються між 

державами на морях та океанах. Причина такого сповільненого 

процесу узгодження норм полягала у наявності гострих протиріч з 

таких питань, як свобода мореплавства і рибальства, ширин і правовий 

режим територіального моря. І лише зі створенням Комісії ООН 

міжнародного права у 1947 році морському праву приблизно з 

1949 року почала приділятись більш пильна увага. 

Наявність матеріально-правового регулювання договору 

морського перевезення є, безумовно, величезним досягненням 

міжнародної спільноти, враховуючи економічну ситуацію та 

необхідність організації економічних процесів: тільки характер цієї 

організації набуває, на нашу думку, цивільно-правового характеру, 

який ускладнено іноземним елементом, тому конвенційне право не є 

досить інноваційним і у майбутньому може оь’єднати у більшому 

обсязі як публічні інтереси держави, так і приватноправові інтереси 

юридичних та фізичних осіб, тим самим забезпечуючи розвиток 
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утворення нових колізійних питань договору морського перевезення у 

міжнародному приватному праві. 

Тому слід, на нашу думку, не обтяжувати міжнародне 

торговельне мореплавство такою кількістю нової термінології. 

Зрозуміло, що це робиться з метою забезпечити міжнародну торгівлю 

новими правовими механізмами відповідно до сучасних вимог 

економіки, але тлумачення теж має місце, для уникнення непорозумінь 

між правовими системами держав. Звичайно, чим більш деталізований 

проект конвенцій, тим ширше коло держав, які прагнуть досягти 

домовленості, тим менша вірогідність того, що переговори по 

прийняттю конвенції завершаться успішно. Конвенції розцінюються як 

гнучкий правовий інструмент, але попри все у них складно вносити 

зміни і корегувати їх відповідно до нових та мінливих обставин, що 

виникають при розвитку договірних відносин, які пов’язані з 

міжнародним торговельним мореплавством. Вважається, що у цій 

сфері результативніше досягнути домовленості на регіональному рівні, 

ніж на світовому, але ми вважаємо, що регіональна розробка може ще 

більше посилити невизначеність і швидше за все не приведе до 

створення однакової і передбачуваної договірної системи для 

здійснення морських перевезень у світовому масштабі. Використання 

електронних засобів зв’язку у сфері перевезення вантажів морем ще 

більше посилює наслідки фрагментарності і неуніфікованості різних 

законів і призводить до необхідності розробки єдиних положень з 

конкретних питань, але поки що це відбувається без особливих успіхів. 
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(м. Київ) 

КВАЛІФІКАЦІЯ НАДІМПЕРАТИВНИХ НОРМ У 
МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

 

Виникнення концепції надімперативних норм у правовій науці 

західноєвропейських держав припало на початок ІІ половини ХХ ст. У 

силу лібералізації світової торгівлі та зростання міжнародного 

комерційного обігу, у міжнародному приватному праві держав світу 

намітилася тенденція до зменшення питомої ваги односторонніх 

колізійних норм, що відсилають виключно до права держави суду, на 

користь двосторонніх, розширюючи, таким чином, сферу можливого 
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застосування права іноземних держав. З іншого, боку зростаюча 

необхідність щодо участі держави у регулюванні, насамперед, 

національних економічних процесів обумовила потребу у розширенні 

інструментів обмеження застосування іноземного права до 

приватноправових відносин, ускладнених іноземним елементом. У 

держави виникла потреба не лише попереджувати негативний вплив 

права іноземних держав на відповідні правовідносини за допомогою 

усталеного застереження про публічний порядок, але й здійснювати 

активний вплив на них, причому безпосередньо, а не опосередковано 

через колізійне право [1]. 

З цією метою окремі імперативні норми матеріального права, в 

силу їх спрямованості на забезпечення особливо важливих інтересів 

держави у сфері міжнародного приватного права стали наділятися 

додатковою властивістю – прямим застосуванням до 

приватноправових відносин, ускладнених іноземним елементом, 

незважаючи на або превалюючи над колізійним регулюванням 

відповідних правовідносин та/або автономією волі сторін. Саме така 

властивість цих норм обумовила специфіку їх назви – надімперативні 

норми (хоча рівною мірою існують і інші їх назви: супер імперативні 

норми, норми безпосереднього застосування, міжнародні імперативні 

норми та ін.). 

У правовій системі України інститут надімперативних норм 

одержав закріплення лише із прийняттям 23 червня 2005 р. Закону 

України «Про міжнародне приватне право», який став кульмінацією 

тривалого процесу реформування колізійного права в незалежній 

Україні [2, с. 7]. 

Важливість появи інституту надімперативних норм складно 

переоцінити, оскільки, по суті, він порушив монополію колізійно-

правового методу щодо визначення права, яке підлягає застосуванню 

до приватноправових відносин, ускладнених іноземним елементом. 

Так, Закон України «Про міжнародне приватне право» у ч. 1 ст. 14 

передбачає, що «правила цього Закону не обмежують дію 

імперативних норм права України, що регулюють відповідні відносини, 

незалежно від права, яке підлягає застосуванню», а у ч. 2 тієї ж статті 

наділив суд правом застосовувати аналогічні іноземні надімперативні 

норми за умови наявності тісного зв’язку правовідносин із відповідною 

державою [3]. 

Однак таке нововведення обумовило виникнення проблеми 

встановлення кола відповідних надімперативних норм у правовій 

системі України. Цілком зрозуміло, що лише виняткові матеріально-

правові норми імперативного характеру можуть одержувати 
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надімперативний характер, оскільки інакше саме існування колізійного 

методу може бути поставлено під загрозу. На жаль, у законодавстві 

України, на відміну від деяких іноземних держав, немає навіть 

орієнтовного критерію для встановлення норм цього виду, що 

зумовлює необхідність вивчення та врахування іноземного досвіду. 

Так, наприклад, у ст. 18 Закону Швейцарії «Про міжнародне 

приватне право» міститься вказівка на особливу мету цих норм [4], у 

ст. 17 Закону Італійської Республіки «Про реформування італійської 

системи міжнародного приватного права» ‒ на особливість їх предмета 

регулювання та призначення [5], у ст. 1192 Цивільного кодексу 

Російської Федерації – на особливе значення цього виду норм, у тому 

числі для забезпечення прав та охоронюваних законом інтересів 

учасників цивільного обороту [6]. Більш-менш розширене визначення 

надімперативних норм на нормативному рівні закріплене у ч. 1 ст. 9 

Регламенту ЄС № 593/2008 про право, що підлягає застосуванню до 

договірних зобов’язань від 17 червня 2008 р., в якій зазначено, що 

надімперативні норми ‒ це «норми, дотримання яких визнане 

настільки важливим для захисту публічних інтересів країни, що 

стосуються її політичного, соціального або економічного порядку, що 

вони підлягають застосуванню до будь-якої ситуації, що потрапляє в 

сферу їх дії, незалежно від права, що підлягає застосуванню до 

Контракту за цим Регламентом» [7]. Ці орієнтири дають змогу 

припустити, що надімперативним характером матеріальна норма права 

наділяється лише тоді, коли особливий публічний інтерес, на 

забезпечення якого вона спрямована, значно перевищує загальний 

інтерес держави щодо участі у міжнародному недержавному 

спілкуванні, втілений у колізійному праві. Відповідно слід 

констатувати, що інститут надімперативних норм, так само як і 

застереження про публічний порядок, є каучуковою нормою, яка 

підлягає встановленню судом у кожному конкретному випадку. Такий 

висновок підтверджується висновками як вітчизняних, так і 

зарубіжних учених-правників [8, с. 109; 9]. 

При цьому специфікою інституту надімперативних норм 

порівняно із традиційним інститутом публічного порядку є те, що у 

випадках, коли законодавець усвідомлює виняткову важливість тієї чи 

іншої матеріальної норми права, він сам може на законодавчому рівні 

визначити таку норму як надімперативну. Зазвичай це здійснюється 

шляхом введення у структуру норми так званого «кваліфікуючого 

елементу», тобто прямої вказівки на територіальну та/або персональну 

сферу дії відповідної норми [10, с. 193]. Зокрема у ч. 3 ст. 31 Закону 

України «Про міжнародне приватне право» визначаєтсья, що 
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«Зовнішньоекономічний договір, якщо хоча б однією стороною є 

громадянин України або юридична особа України, укладається в 

письмовій формі незалежно від місця його укладення, якщо інше не 

встановлено законом або міжнародним договором України» [11]. 

Такі прямо визначені надімперативні норми мають величезне 

значення для практики правозастосування, оскільки вони не лише 

полегшують суду процес встановлення відповідних норм, але й дають 

змогу оцінити ступінь важливості інтересу, що лежить у їх основі, та їх 

взаємозв’язок з іншими елементами відповідної системи права. 

Так, наприклад, Закон України «Про державний контроль за 

міжнародними передачами товарів військового призначення та 

подвійного використання» у ч. 2 ст. 17 покладає на суб’єкта 

господарювання України обов’язок відмовитися від виконання 

зовнішньоекономічного договору щодо міжнародних передач будь-

яких товарів, якщо стало відомо, що такі товари можуть бути 

використані іноземною державою або іноземним суб’єктом 

господарської діяльності з метою створення зброї масового знищення 

чи засобів її доставки [12]. Цей обов’язок покладається на суб’єкта 

господарювання України безвідносно до місця укладення 

зовнішньоекономічного договору та безвідносно до права держави, яке 

підлягає застосуванню до цього договору в силу колізійного права або 

угоди сторін, адже в його основі лежать, з одного боку, військові 

інтереси України, що прямо пов’язані із захистом її суверенітету та 

безпеки, а з іншого – міжнародні зобов’язання України за «Договором 

про нерозповсюдження ядерної зброї» 1968 року, який серед іншого у 

ст. 1 зобов’язує держави «[…] не допомагати, не заохочувати і не 

спонукати будь-яку державу, що не володіє ядерною зброєю, до 

виробництва або придбання у будь-який інший спосіб ядерної зброї чи 

інших ядерних вибухових пристроїв, а також контролю над такою 

зброєю чи вибуховими пристроями». 

Іншим прикладом прямої вказівки на надімперативний характер 

норми права є ч. 2 ст. 45 Закону України «Про міжнародне приватне 

право», відповідно до якої «Вибір права сторонами договорів 

споживання не може обмежити захист прав споживача, який 

надається йому імперативними нормами права держави, у якій є його 

місце проживання, перебування або місцезнаходження, якщо: 

1) укладенню договору передувала оферта або реклама в цій державі 

та споживач здійснив усе необхідне для укладення договору в цій 

державі; 2) замовлення від споживача було прийняте в цій державі; 

3) споживач з ініціативи іншої сторони здійснив подорож за кордон з 

метою укладення договору щодо придбання товарів» [13]. Ця норма, 
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вочевидь, спрямована на реалізацію захисту слабкої сторони у 

договірних відносинах, змушуючи іноземного продавця (виробника, 

виконавця) у правовідносинах зі споживачем дотримуватися 

законодавства щодо захисту прав споживачів держави місця 

проживання, перебування або місцезнаходження останнього. 

Інші аналогічні норми містяться серед іншого у Кодексі 

торговельного мореплавства України (ст. 14) [14], Законі України 

«Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (ст. 2) та 

деяких інших [15]. 

Тому, з урахуванням відсутності у вітчизняних судів усталеної 

практики до встановлення матеріально-правових норм 

надімперативного характеру, можна прийти до висновку, що 

кваліфікація таких норм має здійснюватися на основі глибокого 

аналізу мети такої норми, її ролі у проведенні конкретної регуляторної 

політики держави, яка охоплює регулювання приватноправових 

відносин, ускладнених іноземним елементом. 

 
Література 

1. Кудашкин В. В. Императивность в международном частном праве / 

В. В. Кудашкин [Электронный ресурс] Сейчас.ру. – URL : 

http://www.lawmix.ru/comm/2595. 

2. Проблеми правового регулювання комерційних відносин в умовах їх 

інтернаціоналізації [Текст] : колект. монограф. / за заг. ред. 

О. Д. Крупчана. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 240 с. 

3. Про міжнародне приватне право : Закон України від 23.06.2005 р. 

№ 2709–IV [Електронний ресурс] Верховна Рада України. 

Законодавство України. – URL : 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2709-15. 

4. Switzerland’s Federal Code on Private International Law of December 18, 

1987 [Electronic Resource] Umbricht Rechtsanwälte. – URL : 

http://www.umbricht.ch/pdf/SwissPIL.pdf. 

5. О реформе итальянской системы международного частного права : 

Закон Итальянской Республики 1995 года № 218 [Электронный 

ресурс] Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики». – URL : http://pravo.hse.ru/intprilaw/doc/040701. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 

04.11.2001 г. [Электронный ресурс] Система ГАРАНТ. – URL : 

http://base.garant.ru/10164072/67/#block_3066. 

7. Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the 

Council of 17 June 2008 on law applicable to contractual obligations 

(Rome I) [Electronic Resource] EUR–Lex. – URL : http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:0006:

en:PDF. 



 278 

8. Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар закону 

[Текст] / за ред. А. Довгерта. – Х. : Одіссей, 2008. – 352 с.  

9. Кабатов В. Применимое право при разрешении споров в 

международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации / В. Кабатов 

[Электронный ресурс] Сейчас.ру. – URL : 

http://www.lawmix.ru/comm/8038. 

10. Бабкина Е. Б. Механизмы ограничения действия коллизионного 

метода в международном частном праве [Текст] / Е. Б. Бабкина // 

Актуальные проблемы международного публичного и 

международного частного права : сб. науч. тр. Вып. 1 / Белорус. гос. 

ун–т ; отв. ред. Е. В. Бабкина, Ю. А. Лепешков. – Мн., 2009. –  

С. 187–204. 

11. Про міжнародне приватне право : Закон України від 23.06.2005 р. 

№ 2709–IV [Електронний ресурс] Верховна Рада України. 

Законодавство України. – URL : 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2709-15. 

12. Про державний контроль за міжнародними передачами товарів 

військового призначення та подвійного призначення : Закон України 

від 20.02.2003 р. № 549–IV [Електронний ресурс] Верховна Рада 

України. Законодавство України. – URL : 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/549-15. 

13. Про міжнародне приватне право : Закон України від 23.06.2005 р. 

№ 2709–IV [Електронний ресурс] Верховна Рада України. 

Законодавство України. – URL : 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2709-15. 

14. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. 

№ 176/95–ВР [Електронний ресурс] Верховна Рада України. 

Законодавство України. – URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/176/95-вр. 

15. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті : Закон 

України від 23.09.1994 р. № 185/94–ВР [Електронний ресурс] 

Верховна Рада України. Законодавство України. – URL : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/185/94-вр. 

 

 
 

 



 279 

Розділ 5 

ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

 

 

БИЧКОВА Світлана Сергіївна, 

доктор юридичних наук, професор, заступник начальника кафедри  

цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ,  

провідний науковий співробітник відділу юрисдикційних форм правового 

захисту суб’єктів приватного права Науково-дослідного інституту 

приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 

Національної академії правових наук України (м. Київ), 

ЧУРПІТА Ганна Вікторівна, 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу  

Національної академії внутрішніх справ (м. Київ) 

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ  
ДЕЯКИХ СІМЕЙНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ  
У ПОРЯДКУ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Однією з ознак правової держави є законодавче закріплення та 

реальне забезпечення основних прав і свобод суб’єктів різноманітних 

правовідносин, тобто наявність налагодженого правового механізму їх 

охорони й захисту. Судовий захист є одним із дієвих способів, що 

забезпечує дію такого механізму. У результаті судового захисту 

здійснюється відновлення порушених, невизнаних або оспорюваних 

прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних 

осіб, інтересів держави, а також встановлення наявності або 

відсутності юридичних фактів. Незважаючи на те, що правосуддя в 

Україні здійснюється в порядку різних видів судочинства, у межах цієї 

наукової розвідки ми торкнемося лише одного аспекту – 

процесуального механізму захисту в порядку цивільного судочинства 



 280 

деяких прав, свобод та інтересів фізичних осіб, що виникають із 

сімейних правовідносин. 

Відповідні категорії цивільних справ є достатньо поширеними у 

судовій практиці. Відповідно до ЦПК України справи, що виникають 

із сімейних правовідносин, розглядаються в порядку позовного, 

наказного та окремого провадження. Так, в порядку позовного 

провадження розглядаються сімейно-правові спори (наприклад, про 

поділ спільного майна подружжя); наказне провадження 

опосередковує механізм розгляду та вирішення безспірних сімейно-

правових вимог (такою є вимога про присудження аліментів на дитину 

в розмірі тридцяти відсотків прожиткового мінімуму для дитини 

відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи 

оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення 

інших зацікавлених осіб); окреме провадження, у свою чергу, є видом 

цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються сімейні 

справи про встановлення наявності або відсутності юридичних фактів, 

що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення 

умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або 

підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних справ 

(зокрема у такому порядку розглядається вимога про розірвання 

шлюбу за заявою будь-кого з подружжя, якщо один з нього 

засуджений до позбавлення волі). 

Кожен із зазначених видів цивільного судочинства 

опосередковує особливий процесуальний порядок захисту сімейних 

прав та охоронюваних законом інтересів, характеризується певною 

специфікою процесуальної форми. Водночас особливий науковий та 

практичний інтерес має процесуальний механізм розгляду сімейних 

справ саме в порядку окремого провадження – непозовного виду 

цивільного судочинства, яке завжди «балансує» на межі з позовним 

провадженням. Серед усієї низки сімейних справ, які розглядаються в 

порядку окремого провадження, свою увагу ми звернемо на ті з них, 

спеціальна процедура розгляду яких прямо не регламентована нормами 

цивільного процесуального права, що створює певні проблеми у 

правозатосовчій практиці. Такими, зокрема, є справи про надання 

права на шлюб, визнання шлюбу неукладеним, визнання розірвання 

шлюбу фіктивним. 

Надання права на шлюб – відносно новий інститут сімейного 

права України. Кодекс про шлюб та сім’ю України 1969 р. дещо по-

іншому регулював зазначені правовідносини і передбачав можливість 

«зниження шлюбного віку». Це суперечило суті вказаної правової 

категорії як такої, що є сталою і не може змінюватися залежно від 
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конкретної життєвої ситуації. Крім того, шлюбно-сімейне 

законодавство УРСР розгляд відповідного питання відносило до 

компетенції не суду, а інших юрисдикційних органів – державних 

адміністрацій, а також виконкомів місцевих рад (до речі, відповідна 

норма ще й донині діє у законодавстві деяких країн СНД, наприклад, 

Російської Федерації). У сучасному сімейному та цивільному 

процесуальному законодавстві України встановлено, що вирішення 

питання про надання права на шлюб належить до цивільної юрисдикції 

суду. 

Так, відповідно до ч. 2 ст. 23 СК України за заявою особи, яка 

досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано 

право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам. 

Крім того, за рішенням суду може бути надано право на шлюб між 

рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також 

між дітьми, які були усиновлені ним (ч. 4 ст. 26 СК України). 

ЦПК України прямо не встановлює процесуальних 

особливостей розгляду цивільних справ про надання права на шлюб, а 

отже, їх розгляд здійснюється на підставі загальних правил окремого 

провадження. Водночас певна специфіка процесуальної форми 

розгляду справ про надання права на шлюб опосередковано випливає 

із норм сімейного законодавства України, а саме: 

1) заявниками у справі про надання права на шлюб можуть 

бути: а) при поданні заяви на підставі ч. 2 ст. 23 СК України – особа, 

яка досягла шістнадцяти років; б) у разі подання заяви на підставі ч. 4 

ст. 26 СК України – рідна дитина усиновлювача та усиновлена ним 

дитина; діти, які були усиновлені усиновлювачем. Слід акцентувати 

увагу на тому, що характерною особливістю процесуальної форми цієї 

категорії цивільних справ окремого провадження є множинність осіб, 

які виступають у цивільному процесуальному статусі заявника, адже 

право на шлюб має бути надано кожному з майбутнього подружжя. 

Як заінтересовані особи у справах про надання права на шлюб 

можуть брати участь майбутнє подружжя заявника, його батьки, 

піклувальник, усиновлювач. При цьому, виходячи із положень СК 

України, згода батьків, піклувальника, усиновлювача щодо надання 

заявникові права на шлюб не вимагається. Хоча думка зазначених осіб 

має бути врахована судом під час розгляду справи по суті. 

Цивільне процесуальне законодавство України не містить 

обмежень щодо здійснення представництва при розгляді цієї категорії 

цивільних справ. Отже, як заявник, так і інші заінтересовані особи 

відповідно до ч. 1 ст. 38 ЦПК України можуть брати участь у справі 

про надання права на шлюб як особисто, так і через представника. 
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Поряд із цим, у разі неможливості зазначених осіб самостійно 

здійснювати у суді представництво своїх інтересів за наявності 

визначених у законі підстав з відповідною заявою до суду мають право 

звернутися органи та особи, яким законом надано право захищати 

права, свободи та інтереси інших осіб; 

2) у заяві про надання права на шлюб повинні бути викладені 

обставини, що свідчать про наявність підстав для надання заявникові 

(заявникам) відповідного права. Слід зазначити: ні сімейне, ні цивільне 

процесуальне законодавство України не передбачають навіть 

приблизного переліку таких підстав. Як правило, у судовій практиці 

ними вважаються вагітність, народження дитини, перебування у 

фактичних шлюбних відносинах тощо. 

До заяви про надання права на шлюб на підставі ч. 2 ст. 23 СК 

України обов’язково необхідно додати свідоцтво про народження 

заявника, а якщо підставою подання заяви є ч. 4 ст. 26 СК України, – 

свідоцтво про народження рідної дитини усиновлювача та рішення 

суду про усиновлення ним другої дитини або рішення суду про 

усиновлення усиновлювачем двох дітей та докази, що підтверджують 

відсутність між усиновленими дітьми такого ступеню кровного 

зв’язку, що унеможливлює укладення шлюбу відповідно до СК 

України. 

Крім того, у разі заявлення вимоги про надання права на шлюб 

на підставі ч. 2 ст. 23 СК України у заяві необхідно обов’язково 

вказати прізвище, ім’я та по батькові особи, з якою заявник у 

майбутньому планує укласти шлюб, адже право на шлюб надається 

судом тільки стосовно конкретної особи з урахуванням усіх обставин 

справи. При цьому якщо з цією особою державна реєстрація шлюбу не 

відбудеться, для укладення шлюбу з іншою особою заявникові 

необхідно повторно звертатися до суду для отримання відповідного 

права; 

3) під час судового розгляду справи про надання права на шлюб 

суд має встановити відповідність надання зазначеного права інтересам 

заявника (заявників). Хоча така вимога встановлена у законі тільки 

щодо надання права на шлюб неповнолітній особі на підставі ч. 2 

ст. 23 СК України, вбачається, що при вирішенні питання про надання 

права на шлюб на підставі ч. 4 ст. 26 СК України суд також має 

виходити з інтересів заявників. 

Слід звернути увагу і на те, що відповідно до п. 2 Постанови 

Пленуму Верховного суду України № 11 від 21 грудня 2007 р. «Про 

практику застосування судами законодавства при розгляді справ про 

право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ 
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спільного майна подружжя» заперечення батьків (піклувальників) 

щодо надання права на шлюб не може бути підставою для відмови у 

задоволенні заяви, якщо судом буде встановлена відповідність надання 

такого права інтересам заявника (заявників). Дещо по-іншому 

зазначене питання вирішується у деяких країнах Європи. Так, згідно із 

ст. 148 ЦК Франції неповнолітні не мають права укласти шлюб без 

згоди батьків. Водночас у випадку наявності суперечок між батьком та 

матір’ю щодо укладення шлюбу їхньою неповнолітньою дитиною 

згода батьків на укладення шлюбу вважається отриманою. 

Вирішуючи питання про надання права на шлюб неповнолітній 

особі, суд має виходити виключно з інтересів останньої і за 

результатом судового розгляду може надати право на шлюб заявникові 

(заявникам), а також відмовити у наданні відповідного права (ч. 2 

ст. 23 СК України). При цьому згідно із п. 2 указаної Постанови 

Пленуму Верховного суду України у разі надання права на шлюб у 

резолютивній частині судового рішення суд повинен зазначити 

прізвище, ім’я та по батькові особи, право на шлюб з якою надається 

судом. 

Право на шлюб виникає з моменту набрання рішенням суду 

законної сили. Для укладення шлюбу відповідне судове рішення, 

поряд із заявою про реєстрацію шлюбу, має бути подане до органу 

державної реєстрації актів цивільного стану. 

Другою обраною нами категорією справ окремого провадження, 

що виникають із сімейних правовідносин, є справи про визнання 

шлюбу неукладеним. 

Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення 

стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та 

інтересів подружжя, їхніх дітей, а також інтересів держави та 

суспільства. Відповідно до частин 1, 2 ст. 34 СК України присутність 

нареченої та нареченого в момент реєстрації їхнього шлюбу є 

обов’язковою. Реєстрація шлюбу через представника не допускається. 

Тому порушення цієї норми (а саме – реєстрація шлюбу за відсутності 

одного з наречених, присутність іншої людини як нареченого 

(нареченої), реєстрація шлюбу за підробленими документами, за 

довіреністю тощо) свідчить про те, що шлюб не є укладеним. Запис 

про такий шлюб в органі державної реєстрації актів цивільного стану 

анулюється за рішенням суду (ст. 48 СК України). 

Аналогічно до справ про надання права на шлюб, ЦПК України 

не регламентує спеціальної процедури розгляду справ про визнання 

шлюбу неукладеним, а отже, розгляд цієї категорії цивільних справ 

відбувається на підставі загальних правил окремого провадження. 
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Утім, виходячи з норм СК України, свою специфіку процесуальної 

форми ці справи вже ж таки мають, зокрема: 

1) заявниками у справах про визнання шлюбу неукладеним 

можуть бути будь-які заінтересовані особи, якими найчастіше є обидва 

з подружжя або один із них. 

Виходячи із правової норми ст. 48 СК України, відповідну заяву 

має право подати і прокурор, але у такому випадку він не набуває 

цивільного процесуального статусу заявника, а залишається особою, 

якій законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших 

осіб. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 45 ЦПК України з відповідною 

заявою до суду мають право звертатися й інші органи та особи, яким 

законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. 

Іншими заінтересованими особами у справах, що аналізуються, 

можуть бути другий з подружжя, діти подружжя, відповідний орган 

державної реєстрації актів цивільного стану та ін. 

Заявник та інші заінтересовані особи можуть брати участь у 

справах про визнання шлюбу неукладеним особисто або через 

представника (ч. 1 ст. 38 ЦПК України); 

2) при судовому розгляді справи про визнання шлюбу 

неукладеним суд має встановити факт відсутності нареченої або 

нареченого під час державної реєстрації шлюбу; 

3) шлюб визнається неукладеним з моменту набрання рішенням 

суду законної сили. Згідно із ст. 48 СК України, п. 4.6 Правил внесення 

змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та 

анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України 

№ 96/5 від 12 січня 2011 р., на підставі рішення суду про визнання 

шлюбу неукладеним відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану, дипломатичне представництво чи консульська установа України 

анулює первинний актовий запис цивільного стану про державну 

реєстрацію шлюбу. Одночасно із прийняттям рішення щодо 

анулювання актового запису цивільного стану відповідний орган, на 

підставі рішення якого проводиться анулювання актового запису 

цивільного стану, приймає рішення щодо вилучення і повернення 

анульованого свідоцтва відповідному органу державної реєстрації 

актів цивільного стану. У разі неповернення анульованого свідоцтва 

інформація про його анулювання оприлюднюється на офіційному веб-

сайті Державної реєстраційної служби (ч. 4 ст. 24 Закону України «Про 

державну реєстрацію актів цивільного стану», п. 9 Роз’яснень 

Міністерства юстиції України «Щодо порядку анулювання актових 

записів цивільного стану» від 11 липня 2013 р.). 
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Поряд з визнанням шлюбу неукладеним, сімейне законодавство 

України передбачає зворотну можливість – визнати розірвання шлюбу 

фіктивним. Так, у встановлених законом випадках шлюб припиняється 

внаслідок його розірвання органом державної реєстрації актів 

цивільного стану за заявою подружжя, яке не має дітей (ст. 106 СК 

України). Водночас відповідно до ст. 108 СК України розірвання 

шлюбу, здійснене відповідно до положень ст. 106 СК України, може 

бути визнане судом фіктивним, якщо буде встановлено, що жінка та 

чоловік продовжували проживати однією сім’єю і не мали наміру 

припинити шлюбні відносини. 

При розірванні шлюбу органом державної реєстрації актів 

цивільного стану за заявою одного з подружжя (ст. 107 СК України), за 

рішенням суду за спільною заявою подружжя, яке має дітей (ст. 109 

СК України), або за позовом одного з подружжя про розірвання 

шлюбу (ст. 110 СК України) визнання розірвання шлюбу фіктивним не 

допускається. При цьому при розірванні шлюбу судом на підставі 

ст. 109, 110 СК України заінтересована особа (наприклад, дитина 

подружжя або одного з них) за наявності визначених у законі підстав 

має право захистити свої порушені права, свободи чи інтереси в інший 

спосіб – шляхом подання заяви про перегляд судового рішення у 

зв’язку з нововиявленими обставинами. 

Аналіз норм сімейного та цивільного процесуального 

законодавства України дає підстави стверджувати, що розгляд справ 

про визнання розірвання шлюбу фіктивним характеризується такими 

особливостями процесуальної форми: 

1) заявниками у цих справах можуть бути будь-які 

заінтересовані особи, наприклад, діти колишнього подружжя (одного 

із них), народжені після розірвання шлюбу, орган державної реєстрації 

актів цивільного стану, органи квартобліку тощо. 

Як інші заінтересовані особи у таких справах вправі взяти 

участь саме колишнє подружжя, один із колишнього подружжя, діти 

подружжя або одного із них та ін. 

Заявники та інші заінтересовані особи можуть брати участь у 

справі особисто або через представника (ч. 1 ст. 38 ЦПК України). 

Відповідно до ст. 45 ЦПК України у справі про визнання 

розірвання шлюбу фіктивним за наявності визначених у законі підстав 

можуть брати участь органи та особи, яким законом надано право 

захищати права, свободи та інтереси інших осіб; 

2) виходячи з того, що розірвання шлюбу може бути визнано 

судом фіктивним при умові, що воно було здійснене органом 

державної реєстрації актів цивільного стану на підставі спільної заяви 
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подружжя, яке не має дітей, до відповідної заяви за можливості слід 

додавати свідоцтво про розірвання шлюбу, видане відповідним 

органом; 

3) під час судового розгляду справ про визнання розірвання 

шлюбу фіктивним суд має встановити, що жінка та чоловік 

продовжували проживати однією сім’єю і не мали наміру припинити 

шлюбні відносини. При цьому суд має виходити із закріпленого у ч. 2 

ст. 3 СК України поняття сім’ї, яку складають особи, що спільно 

проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та 

обов’язки. Для встановлення факту проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки після розірвання шлюбу в наявності мають бути всі 

визначені у законі ознаки сім’ї у сукупності. Поряд із цим невід’ємним 

елементом предмета доказування в аналізованій категорії справ має 

бути і прихований намір колишнього подружжя не припиняти шлюбні 

відносини, про наявність якого може свідчити не тільки факт спільного 

проживання, але й набуття у спільну власність коштовних речей, 

спільний відпочинок тощо; 

4) розірвання шлюбу слід вважати фіктивним з моменту 

набрання рішенням суду законної сили. При цьому відповідно до 

ст. 108 СК України, п. 4.6 Правил внесення змін до актових записів 

цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом 

Міністерства юстиції України № 96/5 від 12 січня 2011 р., ч. 4 ст. 24 

Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», 

відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне 

представництво чи консульська установа України на підставі рішення 

суду про визнання розірвання шлюбу фіктивним анулює первинний 

актовий запис цивільного стану про розірвання шлюбу, а також 

приймає рішення щодо вилучення і повернення анульованого 

свідоцтва відповідному органу державної реєстрації актів цивільного 

стану. У разі неповернення анульованого свідоцтва інформація про 

його анулювання оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. 

Таким чином, ми виокремили деякі процесуальні особливості 

розгляду у порядку окремого провадження справ, що виникають із 

сімейних правовідносин і не віднесені процесуальним законом до 

жодної класифікаційної групи справ окремого провадження, але 

водночас розгляд яких здійснюється за правилами зазначеного виду 

цивільного судочинства на підставі вказівки матеріального закону. У 

результаті проведеного дослідження виявлено специфіку 

процесуальної форми відповідних цивільних справ, що дає підстави 
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стверджувати: необхідно регламентувати особливості розгляду справ 

про надання права на шлюб, визнання шлюбу неукладеним і визнання 

розірвання шлюбу фіктивним у процесуальному законодавстві. 

Зокрема слід визначити підсудність зазначених категорій справ; 

перелік осіб, які можуть набути у них цивільного процесуального 

статусу заявника та інших заінтересованих осіб; зміст заяви про 

відкриття окремого провадження у відповідній справі; особливості 

процесуального порядку розгляду вказаних справ судом, а також зміст 

рішення суду за його результатами. 
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ГОСПОДАРСЬКИМ СУДАМ УКРАЇНИ 

 

Одним із найгостріших та найпроблемніших питань, які 

виникали та продовжують виникати в практиці застосування судовими 

органами процесуального законодавства, є інститут підвідомчості, що 

виступає засобом розподілу компетенції щодо розгляду окремих 

категорій справ відповідними спеціалізованими судами (цивільними, 

господарськими, адміністративними тощо). 

За наслідками послідовного аналізу змісту ст. 12 ГПК України, 

очевидним стає висновок: має місце чітко виражена тенденція до 

звуження кола справ, підвідомчих господарським судам України. 

Чимало вчених сьогодні звертає увагу на те, що відбулося 

викривлення основної ідеї адміністративного судочинства через 

неузгодженість визначення термінів у КАС України. Так, тлумачення 

ст. 1 та ч. 2 ст. 4 КАС України призводить до цілком обґрунтованого 

висновку: справжня компетенція адміністративних судів значно 

виходить за межі як призначення КАС України, так і завдань 

адміністративного судочинства, задекларованих у ч. 1 ст. 2 КАС 

України. На думку А. А. Бутирського, визначення «справа 

адміністративної юрисдикції», що наведено у ст. 3 КАС України, 
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суперечить, загалом, суті адміністративної юстиції, оскільки 

законодавець штучно розширив коло справ, що підлягають розгляду в 

адміністративних судах [1, с. 254]. Н. С. Кузнєцова цілком слушно 

відзначає, що адміністративні суди почали «перетягувати» на себе 

більше спорів, аніж вони можуть і повинні розглядати, що свідчить про 

недоліки у розподілі категорій спорів між судами різних 

юрисдикцій [2, с. 3; 3, с. 78]. Як зауважує В. В. Комаров, можна 

констатувати, що КАС України оформив специфічну модифікацію 

адміністративної юрисдикції, яку можна назвати розширеною, оскільки 

об’єктивно вона призводить до конкуренції юрисдикційних справ, що 

розглядаються цивільними, адміністративними і господарськими 

судами. Ця проблеми, як свідчить судова практика, не може бути 

вирішена лише завдяки формуванню судової практики Верховним 

судом України або відповідними вищими спеціалізованими судами [4, 

с. 89]. Натомість О. С. Снідевич всупереч загальноприйнятій догмі 

вбачає поширення в Україні альтернативної юрисдикції на значну 

кількість спорів, за умов якої згідно з законом одні й ті ж самі справи 

сьогодні можуть бути вирішені в судах різних юрисдикцій 1 [5, с. 44, 

46]. 

Існуючий стан речей викликає занепокоєння. У професійному 

середовищі юристів уже багато хто вважає це «черговим кроком» на 

шляху до ліквідації господарського судочинства як такого, що 

теоретично може бути уніфікованим із цивільним. Нагадаємо, що 

раніше окремі автори вже порушували питання про доцільність 

збереження системи господарських судів. Так, наприклад, на думку 

Р. О. Куйбіди, аналіз юрисдикції господарських судів свідчить про те, 

що вони вирішують такі самі справи, які розглядаються загальними 

судами у порядку цивільного судочинства, але з участю юридичних та 

фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Аналіз сучасної 

юрисдикції господарських судів, вважає автор, дає підстави висловити 

великий сумнів у наявності самостійної «господарської» юрисдикції, 

оскільки, за своєю природою, справи, які зараз вирішуються 

господарськими судами, є цивільними (приватноправовими) й 

                                                           
1 В обґрунтування своєї позиції автор посилається на те, що існує в 

законодавстві і ніким не заперечується альтернативна підвідомчість, згідно з якою 

одна і та ж справа може бути вирішена різними компетентними органами за 

вибором заявника, то чому ж не може бути альтернативної юрисдикції? На його 

погляд, принцип спеціалізації побудови судової системи не забороняє 

альтернативної юрисдикції аналогічно до того, як і принцип територіальності не 

забороняє існування альтернативної підсудності.  
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адміністративними (публічно-правовими)1. Якихось особливих засад 

здійснення судочинства у справах, підсудних господарським судам, які 

б обумовлювалися і вимагалися предметом судового розгляду, немає, а 

тому правила господарського судочинства поступово наближаються до 

цивільного процесу [6, с. 118–119]. С. Ф. Демченко зазначає, що від 

заміщення господарських судів у розв’язанні господарських за своєю 

природою спорів поступово здійснюється запровадження ідеї щодо 

ліквідації господарських судів з метою, вочевидь, перебирання всіх 

господарських спорів до адміністративних судів [7, с. 76]. 

А. А. Бутирський необхідними умовами існування спеціалізованих 

судів вважає існування особливої категорії спорів, що вирішуються 

такими судами, та/або особливий суб’єктний склад учасників спорів у 

спеціалізованих судах [8, с. 199]. Прибічники відмови від 

господарського судочинства посилаються також на зарубіжний досвід, 

зазначаючи, що:  

а) тенденція до повної або часткової відмови від господарських 

(арбітражних) судів та судочинства спостерігається і в окремих 

державах – колишніх республіках СРСР (Грузія, Вірменія, 

Азейбаржан), у яких вони були запроваджені після розпаду 

Радянського Союзу;  

б) судові системи європейських держав не знають 

спеціалізованих судів з таким обсягом повноважень, як у 

господарських (арбітражних) судів, – переважна більшість країн 

Європи взагалі не має окремих судів для вирішення справ з участю 

суб’єктів господарювання [9, с. 24, с. 155, с. 200]. 

Наразі відповідна загроза видається нам цілком реальною, 

особливо з огляду на те, що: а) законодавець явно зволікає з розробкою 

та прийняттям нового Господарського процесуального кодексу (чи то 

Кодексу господарського судочинства); б) необхідність уніфікації 

цивільного процесуального і господарського процесуального 

законодавства України передбачена у Концепції вдосконалення 

судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно 

до європейських стандартів, схваленій Указом Президента України від 

10.05.2006 р. У п. 4 її розд. ІV зазначається, що уніфікація процедур 

судового розгляду є важливим напрямом удосконалення судочинства, 

якщо завдання певного виду процесу не вимагає особливих правил. 

                                                           
1 За переконанням Р. О. Куйбіди, основним критерієм для визначення 

юрисдикції господарських судів є те, що у підсудних їм справах як сторони беруть 

участь юридичні особи, а з 1997 року – і фізичні особи – суб’єкти підприємницької 

діяльності. Тобто підставою для виділення господарської спеціалізації став перш за 

все суб’єктний склад сторін. 
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Необхідно поступово наблизити, а потім і взагалі поєднати в одному 

кодексі норми цивільного і господарського процесів, оскільки між 

ними немає суттєвих відмінностей, зумовлених специфікою 

судочинства. За Концепцією, систему судів загальної юрисдикції треба 

будувати на таких принципах: спеціалізації (суди мають бути 

організовані з урахуванням особливостей предмета судових справ за 

відповідною юрисдикцією та зумовленого цими особливостями виду 

судочинства); територіальності (суди мають бути утворені так, щоб їх 

юрисдикція охоплювала певну територію держави, виходячи з потреби 

наближення судочинства до людини); інстанційності (суди мають бути 

організовані так, щоб забезпечити право на перегляд судового рішення 

у суді вищого рівня). Спеціалізація має охоплювати всю систему судів 

загальної юрисдикції, а не лише окрему її частину, що дасть змогу 

підвищити оперативність та якість вирішення судових справ. 

Спеціалізація судів має відбуватися за галузевою ознакою та 

обумовленим нею видом судочинства, що дозволяє вирізняти у межах 

загальної юрисдикції цивільну, кримінальну, адміністративну, а також 

господарську юрисдикцію як особливий різновид цивільної 

юрисдикції. Тобто господарська юрисдикція розглядається не інакше, 

як різновид цивільної, а господарські суди повинні трансформуватися 

в цивільні. 

Проблема розмежування юрисдикції судів, що вже тривалий час 

не знаходить свого вирішення на вітчизняних теренах, переросла в таке 

явище, як конкуренція спеціалізованих судових юрисдикцій. І хоча 

сучасна Україна, як зазначає Є. О. Руженцева, – це не Англія  

XVII–XIX століть, де суди «змагалися» за кількість справ, з якою за 

тогочасних умов був безпосередньо пов’язаний заробіток суддів, 

розширюючи юрисдикцію за допомогою розвитку нових процедур та 

інших засобів, конкуруючи, таким чином, і з юрисдикцією парламенту, 

та все ж таки характерні ознаки такої конкуренції спостерігаються й у 

вітчизняному судочинстві [10, с. 54]. Основна форма такої конкуренції, 

як підкреслює А. Осетинський, – це розвиток різнобічної судової 

практики адміністративних та господарських судів у подібних за 

контекстом обставин справах, що унеможливлює усталеність 

правоположень та належну реалізацію принципу правової 

визначеності. За таких умов «розмивається» сутність принципу 

спеціалізації судової системи, нівелюється позитивний ефект від його 

реалізації та викривлюється конституційна ідея його запровадження. 

Водночас правозастосовні позиції, що формуються у результаті такої 

конкуренції, потенційно можуть сприяти збалансуванню юрисдикцій 

передусім через зміни на нормативному рівні [11, с. 48]. На думку ж 
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В. М. Жуйкова, проблема розмежування підвідомчості справ між 

судами цивільної юрисдикції та арбітражними (господарськими) 

судами – це вже проблема не інтересів двох судових підсистем, а 

проблема значно вищого порядку – доступності правосуддя і 

забезпечення ефективної реалізації конституційного права на судовий 

захист [12, с. 204]. 

В умовах, коли законодавець бездіє щодо вирішення проблеми 

розмежування судових юрисдикцій загалом, всі вищі спеціалізовані 

суди пішли шляхом намагання вирішити окремі питання підвідомчості 

за допомогою рекомендаційних роз’яснень. Таким чином, маємо на 

сьогодні Постанову Пленуму Вищого господарського суду України 

№ 10 від 24.10.2011 р. «Про деякі питання підвідомчості і підсудності 

справ господарським судам», Постанову Пленуму Вищого 

адміністративного суду України № 8 від 20.05.2013 р. «Про окремі 

питання юрисдикції адміністративних судів», а також Постанову 

Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 

і кримінальних справ № 3 від 1 березня 2013 р. «Про деякі питання 

юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних 

справ». Втім, це не більше ніж рекомендаційні роз’яснення, подекуди 

суперечливі та невзаємоузгоджені, які проблеми в комплексі не 

вирішують, законодавчих прогалин заповнити собою не можуть та і не 

повинні, оскільки у них інше цільове призначення. Судді ж, у свою 

чергу, на практиці сформували позицію, згідно з якою тягар щодо 

визначення підвідомчості покладається на сторону, що звертається до 

суду [13]. Однак і це, зрозуміло, не вихід. Безумовно, необхідним є 

втручання законодавця. 

Проблема розмежування повноважень адміністративної та 

інших юрисдикцій є, як відомо, характерною для кожної країни, де 

існує система адміністративної юстиції. Ії вирішення відбувається за 

методом таксації [14, с. 88], тобто нормативного визначення меж 

юрисдикційних повноважень відповідного суду. А тому не інакше, як 

за законодавцем – вирішальне слово. 

Підсумовуючи, зазначимо також, що вирішення на 

законодавчому рівні як суто теоретичних, так і практичних проблем 

підвідомчості справ господарським судам, розмежування судових 

юрисдикцій у глобальному масштабі передбачає першочергове 

усвідомлення й осмислення низки принципово важливих аспектів, які 

мають бути відправними точками на шляху реформування та/або 

подальшого доопрацювання процесуального законодавства загалом. 

o Господарські суди, як відомо, є складовою системи судів 

загальної юрисдикції, котра, у свою чергу, будується за принципами 
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територіальності та спеціалізації (ч. 1 ст. 125 Конституції України). 

Принцип спеціалізації покликаний забезпечити найбільш ефективні 

механізми захисту прав і свобод як людини, так і суб’єкта 

господарювання у відповідних правовідносинах, а тому передбачає, 

що:  

а) судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у 

межах відповідних судових процедур;  

б) господарські суди є спеціалізованими судами в системі судів 

загальної юрисдикції (ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 3, ч.ч. 2, 3 ст. 17, ст. 18, ч.ч. 2, 3 

ст. 21, ч. 3 ст. 26, ч. 2 ст. 31 Закону України від 7 липня 2010 р. «Про 

судоустрій і статус суддів»).  

Головними критеріями судової спеціалізації є предмет спірних 

правовідносин і властива для його розгляду процедура1. 

Господарські суди здійснюють, по-перше, захист порушених 

та/або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів осіб, які 

наділені правом звернення до господарського суду, а по-друге, захист 

інтересів держави, тобто публічних інтересів, за зверненнями 

прокурора, Антимонопольного комітету України, Рахункової палати, 

інших державних органів, які звертаються до господарського суду в 

межах своїх повноважень, визначених законом. 

o Чимало вчених та практиків сьогодні цілком справедливо 

наголошує на об’єктивній необхідності незвуження, а саме розширення 

предмета діяльності господарських судів. У сучасних умовах це 

зумовлюється низкою чинників, таких як ускладнення господарського 

життя країни, яке ґрунтується на багатоманітності організаційно-

правових форм господарювання та численності суб’єктів 

господарювання різних форм власності. Обумовлюється така 

необхідність і тими завданнями, які стоять перед сучасною державою у 

сфері економіки, а також реалізацією норми ч. 2 ст. 124 Конституції 

України, – юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що 

виникають у державі. Належить визнати, що така необхідність є 

об’єктивно зумовленою, відповідає інтересам як кожного окремо 

взятого суб’єкта господарювання, з точки зору можливості їх захисту, 

так і держави загалом. 

                                                           
1 Такий висновок вбачається зі змісту п. 3.2 мотивувальної частини рішення 

Конституційного Суду України у справі за поданням Верховного Суду України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Закону 

України від 18 лютого 2010 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами» від 

9 вересня 2010 р. № 19–рп/2010. 
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o Безперечно, потрібним є внесення змін до ЦПК України, КАС 

України, ГПК України, за змістом яких було б чітко визначено 

компетенцію кожного з судів. Втім, і в законі навряд чи є змога 

розширено, чітко та вичерпно прописати всі можливі категорії справ, 

підвідомчих тому чи іншому спеціалізованому суду. Мабуть, як би 

законодавець не намагався врегулювати питання розмежування 

підвідомчості (юрисдикцій) судів, все ж об’єктивно неможливо 

передбачити всі ймовірні правозастосовні ситуації. Р. Куйбіда з цього 

приводу слушно зауважує: «Закон повинен давати лише орієнтири 

(критерії) для визначення виду тих чи інших справ» [15, с. 6–7]. На 

нашу думку, критерії уодноманітнені, єдині для всіх судових 

юрисдикцій (цивільної, господарської та адміністративної). 

Віднайдення та/або виокремлення таких критеріїв мусить 

супроводжуватися нормативним закріпленням загальних засад 

розмежування цивільної, господарської та адміністративної 

юрисдикцій. Тому саме спільні зусилля як судових органів, так і 

законодавця мають спрямуватись на те, аби звести до можливого 

мінімуму наростаючий сьогодні конфлікт судових юрисдикцій і 

забезпечити заінтересованим особам доступ до компетентного суду з 

метою ефективного здійснення судочинства. 

o Належить визнати, що вітчизняне судочинство пішло хибним 

шляхом, коли в основу розмежування судових юрисдикцій із 

прийняттям КАС України було покладено такий загальний критерій, як 

публічний характер спору. Він є надто невизначеним, оскільки відсутні 

чіткі теоретико-методологічні засади розмежування повноважень між 

цивільними, адміністративними та господарськими судами. По суті, 

визначення юрисдикції адміністративних судів шляхом віднесення до 

неї публічно-правових спорів, з одного боку, призвело до конкуренції 

юрисдикцій, а з іншого – до подвійної юрисдикції одних і тих самих 

спорів [4, с. 87]. Основана причина такого становища – невизначеність 

природи публічно-правових відносин, а отже, й відповідних правових 

спорів за участю органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та інших суб’єктів владних повноважень. КАС 

України, як відомо, не дає визначення поняття публічно-правового 

спору. Тим більше, термін «публічно-правовий спір» вживається в 

КАС України поряд зі словосполученням «спори з приводу публічно-

правових відносин» (ч. 2 ст. 48 КАС України), в той час як жодних 

ознак таких правовідносин та їх специфіки в КАС України не 

наводиться. Немає єдності щодо визначення цієї категорії і в правовій 

науці, адже в широкому сенсі будь-який спір, у якому одним із 

учасників є орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, 
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є публічно-правовим, оскільки у відповідних правовідносинах 

зазначені органи відображають не власні інтереси, а інтереси держави, 

зафіксовані у законодавчих актах. У літературі, зокрема, 

наголошується, що будь-який спір, який розглядається судом як 

державним органом, є публічним уже за визначенням [16, с. 58]. Слід 

також брати до уваги, що багато приватноправових відносин 

виникають із публічних актів відповідно до ст. 11 ЦК України 

(наприклад, державний контракт укладається на підставі державного 

замовлення1). Чітко та безапеляційно розмежувати публічні й приватні 

за своєю правовою природою відносини, особливо у сфері 

господарювання, здебільшого неможливо. Ні для кого не новина, що в 

практиці господарювання носять місце численні випадки, за яких 

господарсько-правові відносини носять здебільшого публічно-

правовий характер і не можуть набувати суто приватноправової за 

своїм характером природи. А тому не можна абсолютизувати, брати за 

основу як універсальний критерій розмежування адміністративного та 

господарського судочинства за правовою природою відносин спору, 

що має бути розглянутий судом2. 

Відповідно при вдосконаленні норм щодо розмежування 

підвідомчості справ між адміністративними і господарськими судами 

законодавцеві необхідно:  

а) виходити з окреслених у ч. 1 ст. 2 КАС України завдань, 

зокрема, щодо захисту прав та інтересів юридичних осіб у сфері 

публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових 

осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських 

функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання 

делегованих повноважень;  

б) враховувати положення ч. 2 ст. 2 КАС України, яка допускає 

інший, ніж встановлено зазначеним кодексом порядок судового 

провадження щодо рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

                                                           
1 У зв’язку з цим, безпідставними й безпредметними є дискусії щодо 

юрисдикційної належності спорів, які виникають при укладенні, зміні, розірванні 

та виконанні господарських договорів, що укладаються на підставі державного 

замовлення і при здійсненні державних закупівель. Оскільки йдеться про 

господарські договори (ч. 3 ст. 179, ст. 183 ГК України), то спори, що виникають 

при їх укладенні, зміні, розірванні та виконанні, мають належати до юрисдикції не 

інакше як господарських судів відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 12 ГПК України. 
2 По суті, йдеться про вже усталений на сьогодні підхід, за якого 

приватноправова частина економічних відносин має складати юрисдикцію 

господарських судів, а їх публічно-правова складова – адміністративного суду [17, 

с. 6].  
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повноважень, тобто є правовою підставою можливості розгляду 

господарськими судами справ із спорів, що виникають в 

організаційно-господарських відносинах.  

Уперше цю тезу було висловлено В. С. Щербиною [18, с. 20], 

однак на сьогодні вона підтримується та додатково аргументується, 

розвивається значною кількістю науковців, таких як: 

В. В. Борденюк [19, c. 135]1, С. Ф. Демченко [7, c. 73–80]2, О. П. Віхров 

і В. О. Коверзнев [20, с. 111]3, В. Я. Карабань [21, с. 142–143, с. 149] та 

ін. 

Таким чином, правильне визначення підвідомчості справи тому 

чи іншому судовому органу зумовлює визначення компетентного та 

належного органу, який розглядатиме конкретну справу відповідно до 

міжнародно-правових стандартів здійснення правосуддя. Конвенція 

про захист прав людини і основоположних свобод зобов’язала держав-

учасниць гарантувати таку можливість, зокрема доступність 

правосуддя (ст. 6) й ефективність засобів правового захисту (ст. 13). За 

наявною судовою практикою Європейського Суду з прав людини 

ситуація, за якої особа, чиї права порушені, не може визначити 

                                                           
1 Автор також зазначає, що, з огляду на потреби захисту прав та законних 

інтересів суб’єктів господарювання, у відносинах з носіями владних повноважень 

при розмежуванні повноважень між господарськими та адміністративними судами 

слід враховувати такі чинники:  

а) сферу суспільних відносин, у якій здійснюється управління (чи 

регулювання) з боку відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування (йдеться, зокрема, про те, чи видають органи публічної влади 

відповідні акти з метою управління економічним (господарським), соціально-

культурним і адміністративно-політичним розвитком);  

б) зміст прав та обов’язків учасників відносин, які виникли або потенційно 

можуть виникнути на підставі відповідних правових актів носіїв владних 

повноважень.  
2 Автор висловив при цьому переконання, що в основу розмежування 

судових юрисдикцій має бути покладено не суб’єктні ознаки (наявність серед 

учасників спору суб’єкта владних повноважень не є достатньою умовою для 

віднесення спору до адміністративної юрисдикції) і не вид правовідносин 

(публічно- чи приватноправові), а їх зміст, предмет, з приводу якого виник спір. 

Якщо за змістом правовідносини є господарськими, а предметом, з приводу якого 

виник спір, виступає господарська діяльність, то такого роду спори повинні 

розглядати господарські суди за правилами господарського судочинства. 
3 Господарськими, на думку авторів, слід вважати відносини управління за 

участю суб’єктів господарювання, в яких орган державної влади або орган 

місцевого самоврядування:  

а) наділений господарською компетенцією;  

б) здійснює організаційно-господарські повноваження (реалізує зазначену 

компетенцію) безпосередньо щодо суб’єкта господарювання. 
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компетентний суд або інший компетентний орган, куди вона може 

направити відповідну заяву, визнається порушенням ст. 13 Конвенції, 

оскільки право на доступ до суду має бути ефективним. Вимога 

ефективності передбачає чіткість законодавчих положень: якщо 

процесуальні норми є виписаними у такий спосіб, що створюють певну 

невизначеність (наприклад, щодо того, як визначити юрисдикцію 

суду), особи, чиї заяви були відхилені із підстав порушення 

процесуальних норм, вважаються такими, що не мали реального, 

ефективного доступу до суду. 
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БОБРИК Володимир Іванович, 

кандидат юридичних наук, завідувач відділу юрисдикційних форм  

правового захисту суб’єктів приватного права Науково-дослідного інституту 

приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 

Національної академії правових наук України (м. Київ) 

СКЛАД СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ  
У ЦИВІЛІСТИЧНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

 

Судовий захист приватного права та інтересу здійснюється в 

формах цивільного, господарського й адміністративного судочинства, 

які в своїй сукупності в сучасній процесуальній літературі все частіше 

називають «цивілістичним процесом» [1; 2; 3; 4]. Незважаючи на те, 

що кожний вказаний вид цивілістичного процесу наразі регулюється в 

Україні окремим кодифікованим законодавчим актом – ЦПК України, 

ГПК України і КАС України (надалі разом – процесуальні Кодекси), всі 

вони засновані на єдиних фундаментальних засадах. Проте 

процесуальні Кодекси закріплюють і деякі істотні відмінності 

відповідних процесуальних форм. Це стосується, зокрема, й складу 

суду. У цій роботі будуть досліджені аспекти уніфікації та 

диференціації процесуального регулювання складу суду першої 

інстанції при вирішенні цивільних, господарських і адміністративних 

справ. 

Суд є обов’язковим суб’єктом процесуальних правовідносин 

незалежно від стадії та виду судочинства. Конституція України 

(ст. 124) визначила суд як єдиний суб’єкт, уповноважений здійснювати 

правосуддя в Україні, в т.ч. у цивільних, господарських і 

адміністративних справах. 

В Україні система судів, які здійснюють судочинство, 

складається із таких ланок: суди першої інстанції, апеляційні суди, 

спеціалізовані касаційні суди (Вищий спеціалізований суд України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд 

України, Вищий адміністративний суд України) і Верховний суд 

України. Повноваження судів, що входять до кожної з вищевказаних 

ланок судової системи, визначаються процесуальними Кодексами та 

Законом України «Про судоустрій і статус суддів». 

Склад суду – це кількісна характеристика судового органу при 

розгляді конкретної судової справи. Засади формування складу суду 

при розгляді справ визначаються чинним законодавством. Так, 

відповідно до ч. 1 ст. 127 Конституції України, правосуддя здійснюють 
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як професійні судді, так і у визначених законом випадках, народні 

засідателі. Відповідно до ст. 15 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» справи в судах розглядаються суддею одноособово, а у 

випадках, визначених процесуальним законом, – колегією суддів, а 

також за участю народних засідателів і присяжних. Суддя, який 

розглядає справу одноособово, діє як суд. 

У процесуальних Кодексах питання про склад суду регулюється 

як загальними нормами, що входять до загальних положень, так і 

спеціальними нормами, що стосуються окремих видів проваджень і 

стадій відповідного судочинства. Це пов’язано з тим, що склад суду на 

різних стадіях (підстадіях) і видах проваджень дещо відрізняється, а 

тому питання про склад суду слід розглядати в аспекті стадій і видів 

судових проваджень. 

Отже, у судах першої інстанції незалежно від спеціалізації 

провадження у справі відкривається (порушується) суддею 

одноособово (ст. 122 ЦПК України, ст. 61, 64 ГПК України, ст. 107 

КАС України). Так само один суддя здійснює провадження у справі 

(підготовку справи) до судового розгляду (ч. 2 ст. 130, ч. 1 ст. 156 ЦПК 

України, ст. 65 ГПК України, ст. 110, 111 КАС України). У позовному 

і наказному провадження цивільні справи у судах першої інстанції 

розглядаються також суддею одноособово. Переважна більшість справ 

в судах адміністративної і господарської юрисдикцій також 

розглядаються одноособово (ст. 23 КАС України, ч. 1 ст. 46 ГПК 

України). 

Суддя, який одноособово розглядає справу, є головуючим, у 

зв’язку із чим він наділяється відповідними правами та обов’язками. У 

ЦПК України закріплена особлива норма про те, що суддя, який 

одноособово розглядає справу в першій інстанції, діє не від свого імені, 

а від імені суду (ч. 1 ст. 18). У господарському та адміністративному 

процесах, незважаючи на відсутність подібної норми у відповідних 

процесуальних Кодексах, вищевказане положення визнається «a 

priori». 

Разом з тим у окремих встановлених у законі випадках, у судах 

першої інстанції всіх досліджуваних спеціалізацій деякі справи 

розглядаються колегією суддів. Так, відповідно до ч. 4 ст. 234 ЦПК 

України в цивільному процесі колегією із трьох осіб – одного судді і 

двох народних засідателів ‒ у судах першої інстанції розглядаються 

деякі категорії справ окремого провадження, а саме справи про (далі 

для зручності нумерація відповідає номерам відповідних пунктів у ч. 2 

ст. 234 ЦПК України): 
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– обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання 

фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності 

фізичної особи; 

– визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її 

померлою; 

– усиновлення; 

– надання особі психіатричної допомоги в примусовому 

порядку; 

– примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу. 

У господарському процесі будь-яку справу, що належить до 

підсудності господарського суду, залежно від категорії і складності 

справи, може бути розглянуто колегіально у складі трьох суддів (ч. 1 

ст. 46 ГПК України). 

Подібна норма закріплена і в ч. 2 ст. 24 КАС України, згідно з 

якою адміністративні справи розглядаються і вирішуються в 

окружному адміністративному суді та у місцевому загальному суді як 

адміністративному суді колегією у складі трьох суддів також з 

ініціативи судді в разі їх особливої складності. В адміністративному 

судочинстві на склад суду першої інстанції впливає й родова ознака 

справи, що визначається статусом відповідача. Так, відповідно до ч. 1 

ст. 24 КАС України адміністративні справи, предметом оскарження в 

яких є рішення, дії чи бездіяльність Кабінету Міністрів України, 

міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, 

Національного банку України, їхньої посадової чи службової особи, 

виборчої комісії (комісії з референдуму), члена цієї комісіїЮ 

розглядаються і вирішуються в окружному адміністративному суді 

колегією у складі трьох суддів. Крім того, зважаючи на те, що КАС 

України встановлює підсудність окремих категорій справ Київському 

апеляційному адміністративному суду та Вищому адміністративному 

суду України як судам першої інстанції, відповідно до ч. 5 і ч. 6 ст. 24 

КАС України адміністративні справи, підсудні цим судам, як судам 

першої інстанції, розглядаються і вирішуються колегією у складі 

відповідно трьох суддів і не менше п’яти суддів. 

Таким чином, на відміну від цивільного судочинства, в 

господарському та адміністративному процесах колегіально може 

розглядатись будь-яка справа. При цьому у відповідному 

процесуальному законодавстві (крім ч. 4 ст. 18, ч. 1 ст. 24, ч. 3 ст. 172 

КАС України) відсутні чіткі критерії необхідності колегіального 

розгляду справи, а закріплений у ГПК України і КАС України критерій 

складності (особливої складності) справи, на наш погляд, є абсолютно 

неприйнятним. Це пов’язано з тим, що критерій складності справи є 
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суб’єктивним і неконкретним, а тому не виключаються зловживання з 

боку судді. Крім того, відповідно до чинного законодавства визнання 

суддею тієї чи іншої справи складною не тягне його усунення від її 

розгляду, а зумовлює лише додаткове залучення ще двох суддів. І від 

цього не змінюються характеристики спору, зокрема його сутність, 

юридичний зміст, кваліфікація спірних правовідносин. Крім того, від 

збільшення складу суду, що розглядає справу, ця справа не перестає 

бути менш складною для первісного судді, який, зазвичай, 

визначається як головуючий при її подальшому колегіальному 

розгляді. Також варто звернути увагу на те, що визнання суддею 

справи складною ставить під сумнів його професійні якості та його 

здатність здійснювати правосуддя від імені України. Тому вважаємо за 

доцільне виключити з ГПК України і КАС України норми про 

колегіальний розгляд господарських і адміністративних справ за 

критерієм визнання їх суддями складними (особливо складними). 

Проте це не означає заперечення можливості колегіального розгляду 

судами першої інстанції господарських і адміністративних справ. 

Навпаки, це можливо і в окремих випадках навіть доцільно, проте 

лише за умови чіткого визначення в нормах процесуального права 

відповідних критеріїв чи категорій справ подібно до ч. 4 ст. 234 ЦПК 

України та ч. 1 ст. 24 КАС України. 

На підставі викладеного вище слід зробити такі висновки. 

У процесуальних Кодексах питання про склад суду першої 

інстанції регулюється як загальними нормами, що входять до 

загальних положень, так і спеціальними нормами, що стосуються 

окремих видів проваджень і стадій відповідного судочинства. Це 

пов’язано з тим, що склад суду на різних стадіях (підстадіях) і видах 

проваджень є різним з огляду на їх призначення. 

Запропоновано виключити друге речення з ч. 1 ст. 46 ГПК 

України і ч. 2 ст. 24 КАС України, в яких закріплена норма про те, що у 

разі встановлення суддею суду першої інстанції складності (особливої 

складності) справи така справа може розглядатись колегією суддів. Це 

пов’язано з тим, що:  

1) застосовуваний при цьому критерій складності є 

суб’єктивним;  

2) він є неконкретним;  

3) при переході до колегіального розгляду справи суддя, який 

дійшов висновку про складність справи, не усувається від її розгляду;  

4) при колегіальному судовому розгляді не змінюється ні 

сутність справи, ні її юридичний зміст, ні кваліфікація спірних 

правовідносин;  
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5) визнання суддею справи складною ставить під сумнів його 

професійні якості та його здатність здійснювати правосуддя від імені 

України. 

Колегіальний розгляд судами першої інстанції цивільних, 

господарських і адміністративних справ можливий і в багатьох 

випадках навіть доцільний, однак лише за умови чіткого визначення в 

нормах процесуального права критеріїв чи категорій справ, які мають 

розглядатися колегіально. 
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ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ  
ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ  

 

Природно, що процес модернізації процесуального 

законодавства України у цілому повинен враховувати національні, 

міжнаціональні та національні тенденції розвитку процесуальних 
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відносин, динаміку розвитку процесуальної науки. Наднаціональним 

чинником виступають глобальні конвенції у сфері захисту прав 

людини, міжнародного приватного права, акти Європейського Союзу 

(у тому числі низка регламентів щодо уніфікації процесуального 

порядку розгляду та вирішення окремих категорій справ, виконання 

рішень, інших питань міжнародного цивільного процесу). До них 

також слід віднести наукові напрацювання у сфері процесуального 

права (наприклад, ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil 

Procedure), інших досліджень загальних тенденцій розвитку 

процесуального права у глобалізованому світі. Певний вплив має 

міжнаціональний фактор удосконалення законодавства, який 

формується на підставі змісту різноманітних угод (багатосторонніх та 

двосторонніх) у сфері міжнародного приватного права, учасником 

яких виступає Україна, міжнародних інституцій, у тому числі вимог і 

рекомендацій органів Ради Європи (Парламентської асамблеї, Комітету 

міністрів, Європейського Суду з прав людини, Венеціанської комісії, 

Консультативної ради європейських суддів і Консультативної ради 

європейських прокурорів), результати спільних наукових проектів у 

сфері ефективності судочинства у різних країнах. Достатньо важливим, 

безперечно, залишається національний фактор подальшого розвитку 

процесуального законодавства, який визначається, виходячи з потреб 

правового регулювання, запитів правозастосовної діяльності, а також 

теоретичних напрацювань процесуальних галузей національної 

юридичної науки. 

Прийняттям у 2004 році Цивільного процесуального кодексу 

України лише почався процес системної модернізації законодавства у 

сфері судочинства. І хоча вже пройшло більше десяти років, його досі 

не завершено, а щойно прийняте процесуальне законодавство щоразу 

потребує нових змін, у тому числі нерідко шляхом повернення до 

конструкцій, які існували раніше. Таким чином, внесення змін та 

доповнень до процесуального законодавство стало перманентним.  

Першопочатково проведена кодифікація цивільного 

процесуального законодавства привнесла багато нових концептів 

удосконалення процесуальної форми, однак протягом останнього часу 

дечкі з них показали свою недостатню ефективність, що потягнуло за 

собою перегляд механізму правового регулювання. Так, протягом 

останніх десяти років було прийнято понад 40 різноманітних за 

обсягом змін та доповнень до основного акта цивільного 

процесуального законодавства. Через це виникають питання, чи була 

виконана мета кодифікації цивільного процесуального законодавства, 

які передумови спонукали до таких множинних змін, чи відповідають 



 304 

ці трансформації меті цивільного судочинства і настільки вони 

відповідають еволюційним змінам європейського процесуального 

законодавства, євроадаптаційним процесам в українській правовій 

системі? 

Яскравим прикладом неспинного процесу пошуку оптимального 

механізму правового регулювання процесуальних відносин можна 

назвати інститут перегляду судових рішень. З 2001 року, з часу 

впровадження конституційних положень щодо забезпечення права на 

апеляційне та касаційне оскарження, декілька разів законодавець 

повертався до його удосконалення. Фактично після прийняття нового 

ЦПК України це здійснюється щороку, наприклад, удосконалення 

механізму касаційного оскарження, який передбачив запровадження 

додаткового фільтру щодо допуску справи до судового розгляду 

справи у суді касаційної інстанції (Закон від 16.03.2006 р. № 3570–IV), 

уточнення формулювання підстави для перегляду судового рішення у 

зв’язку з винятковими обставинами (Закон від 11.02.2010 р.  

№ 1876–VI), уточнення повноважень Верховного суду України в 

частині розгляду питання про неоднакове застосування норм 

матеріального права судом (судами) касаційної інстанції (Закон від 

20.10.2011 р. № 3932–VI), уточнення підстав для перегляду судових 

рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами (Закон від 

22.03.2012 р. № 4566–VI), уточнення щодо перегляду судових рішень 

Верховним судом (Закон від 24.05.2012 р. № 4847–VI) та ін. Виходячи 

з аналізу стану законодавства, і науковці, і практики постійно 

наголошують на тому, що чинний порядок організації та здійснення 

перегляду судових рішень і надалі не відповідає запитам щодо 

транспарентності, ефективності захисту порушеного, оспореного та 

невизнаного права чи охоронюваного законом інтересу, 

функціонування дієвого механізму усунення судових помилок у 

цивільному судочинстві. 

Однією з основних рис проведених змін виступає намагання 

законодавця подолати конкретну проблему, прилаштуватися до 

ситуації, конкретного запиту практики судочинства. Такими стали 

внесення змін щодо набрання чинності (Кодекс адміністративного 

судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747–IV), відкладення 

набрання чинності норм щодо обов’язкової фіксації ходу судового 

засідання (Закон від 08.09.2005 р. № 2875–IV), удосконалення окремих 

норм щодо виконавчого провадження в частині оформленні 

виконавчих документів, проникнення до житла, виїмки документів 

(Закон від 15.03.2006 р. № 3538–IV), механізму законного 

представництва (Закон від 16.03.2006 р. № 3551–IV), порядку вручення 
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судової повістки (Закон від 11.05.2010 р. № 2167–VI), визначення 

службового строку розгляду питання про виправлення описки чи 

арифметичної помилки (Закон від 01.07.2010 р. № 2387–VI), уточнення 

питань підсудності справ про арешт на судна (Закон від 20.12.2011 р. 

№ 4190–VI), розширення обмежень щодо застосування запобіжних 

заходів (Закон від 23.02.2012 р. № 4452–VI), удосконалення 

процесуального статусу прокурора (Закон від 18.09.2012 р. № 5288–

VI) та ін. 

Ознаками спроби комплексного перегляду правового 

регулювання цивільних процесуальних відносин наділений Закон від 

20.12.2011 р. № 4176–VI, який містив окремі правки щодо 

удосконалення судочинства (уточнення правового статусу прокурора, 

оптимізація відкриття апеляційного та касаційного провадження, 

упорядкування провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами). 

Заради справедливості, якщо надати йому загальну характеристику, то 

знову можна говорити про вирішення конкретних проблемних питань, 

хоча й не одного, а цілої низки. 

Ще одна причина внесення змін до процесуального 

законодавства обумовлена взаємозалежністю із галузями 

матеріального права. Відтак якщо вносяться зміни до актів 

матеріального законодавства, то не виключено, що це потягне зміни 

процесуального порядку розгляду та вирішення справ за участю 

відповідних суб’єктів чи у певній сфері. Достатньо часто такі зміни 

стаються, виходячи із необхідності вирішення конкретної проблеми 

регулювання майнових чи особистих немайнових відносин. Це 

стосується приведення цивільної процесуальної форми у відповідність 

до цивільного законодавства (наприклад, щодо порядку розгляду справ 

про оголошення фізичної особи померлою (Закон від 25.06.2009 р. 

№ 1568–VI), розширення кола підстав для обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи (Закон від 21.02.2012 р. № 4416–VI), 

включення органів ведення державного реєстру виборців до кола осіб, 

яким надсилається рішення суду у справах про обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи чи визнання фізичної особи недієздатною 

(Закон від 21.09.2010 р. № 2536–VI), сімейного законодавства 

(наприклад, перегляд переліку поіменованих справ окремого 

провадження, які виникають із сімейних відносин, а також 

встановлення окремих особливостей їхнього розгляду (Закон від 

01.07.2010 р. № 2387–VI), господарського законодавства 

(удосконалення механізму щодо протидії протиправному поглинанню 

та захопленню підприємств (Закон від 17.11.2009 р. № 1720–VI). 



 306 

Окремо слід вказати про випадки, коли цивільне процесуальне 

законодавство зазнавало змін внаслідок прийняття комплексних 

законодавчих актів у тій чи іншій сфері, яка дотична до розгляду та 

вирішення цивільних справ. Такими варто назвати зміни щодо 

міжнародного цивільного процесу (Закон від 21.01.2010 р. № 1837–VI), 

у тому числі щодо можливості забезпечення позову при вирішенні 

питання про визнання та звернення до виконання рішень іноземного 

суду (Закон від 22.09.2011 р. № 3776–VI), уточнення процесуальної 

термінології та доповнення переліку питань, які вирішуються судом 

при виконанні судового рішення, справами про тимчасове обмеження у 

праві виїзду за межі України (Закон від 04.11.2010 р. № 2677–VI), 

визначення цивільної процесуальної форми оскарження рішень 

третейського суду та звернення рішень третейського суду до 

виконання (Закон від 03.02.2011 р. № 2979–VI), перегляду 

процесуальної форми розгляду питання щодо примусової госпіталізації 

до протитуберкульозного закладу (Закон від 22.03.2012 р. № 4565–VI), 

уточнення змісту положень про мову судочинства (Закон від 

03.07.2012 р. № 5029–VI), уточнення порядку вступу у цивільний 

процес адвоката (Закон від 05.07.2012 р. № 5076–VI) та надання 

безоплатної правової допомоги (Закон від 06.11.2012 р. № 5477–VI), 

приведення у відповідність із положеннями Кримінального 

процесуального кодексу України (Закон від 13.04.2012 р. № 4652–VI, 

Закон від 16.05.2013 р. № 245–VII), уточнення з приводу утворення 

органів міністерства доходів та зборів (Закон від 04.07.2013 р.  

№ 406–VII) та ін. 

Маємо випадки, коли цивільне процесуальне законодавство 

зазнало змін внаслідок перегляду інститутів в іншій процесуальній 

галузі. Так, при перегляді виключної юрисдикції та виключної 

підсудності корпоративних спорів та справ щодо приватизації 

відбулась ревізія інституту виключної підсудності у цивільному 

судочинстві (Закон від 15.12.2006 р. № 483–V), хоча ці категорії мають 

дещо різний зміст, призначення та вплив на розвиток процесу. 

Окреме місце зайняли зміни щодо так званих «тимчасових 

норм». Наразі ними вже були Закон від 08.09.2005 р. № 2875–IV 

стосовно фіксації ходу судового засідання, до обов’язковості якої не 

були готові суди одразу після набрання чинності новим ЦПК України 

2004 року, Закон від 22.02.2007 р. № 697–V «Про внесення змін до 

Закону України «Про судоустрій України» щодо забезпечення 

касаційного розгляду цивільних справ», яким було частково передано 

функції суду касаційної інстанції колегіям суддів апеляційних судів, 

закони від 19.04.2007 р. № 962–V, від 05.06.2009 р. № 1474–VI щодо 
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особливостей процесуальної форми розгляду та вирішення справ, 

пов’язаних із проведенням в Україні ЄВРО–2012. І якщо зміни, які 

стосувалися ЄВРО–2012, були об’єктивно виправдані, то інші було 

прийнято виключно для подолання фактично катастрофічної ситуації, 

з якою стикнулися суди у той чи інший час внаслідок непослідовних, 

необдуманих або непідготовлених змін щодо порядку розгляду та 

вирішення справ у суді.  

На особливу увагу заслуговують зміни, які внесені або 

вносились до цивільного процесуального законодавства, які можна 

назвати «дивними». До очевидних слід віднести тривалий процес 

невизначеності та спорів про юрисдикцію «справ щодо соціальних 

виплат», а саме визнане згодом таким, що не відповідає Конституції 

України, нелогічне віднесення до цивільної юрисдикції справ з 

приводу призначення, обчислення, перерахунку, здійснення, надання, 

одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним 

громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним 

страхуванням та інших соціальних виплат, соціальних послуг, 

допомоги, захисту, пільг, речового майна, пайків або грошової 

компенсації замість них (Закон від 18.02.2010 р. № 1691–VI), що 

обумовило необхідність вирішення питання про переду справ до судів 

за належністю (Закон від 02.12.2010 р. № 2748–VI). Передумови такого 

визначення юрисдикції важко пояснити однозначно, однак не можна 

виключати, що це було зроблено через те, що, враховуючи різницю у 

прояві принципу змагальності у цивільному та адміністративному 

судочинстві, передача таких справ саме до цивільної юрисдикції 

дозволяла зменшувати гарантії захисту прав людей у відносинах з 

суб’єктами владних повноважень, адже йдеться про збільшення 

судових витрат, відсутність нормативно закріпленої презумпції вини 

суб’єкта владних повноважень, особливості прояву принципу 

диспозитивності та ін. У цьому констатується також наявність 

політичного фактора, адже Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, 

пов’язаних із соціальними витратами», був ветований Президентом 

України В. Ющенком, але підписаний президентом В. Януковичем.  

Незрозумілим із позицій суті інституту, впровадження 

принципів доступності судочинства було також запровадження 

положень щодо доповнення складу судових витрат новим видом – 

витратами на інформаційно-технічне забезпечення розгляду цивільних 

справ. Протягом їхнього існування приймались закони щодо 

звільнення від обов’язку сплачувати витрати на інформаційно-технічне 

забезпечення розгляду цивільних справ прокурора (Закон від 
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09.01.2007 р. № 543–V), органів державної архітектурно-будівельної 

інспекції та її територіальних органів при здійсненні представництва 

держави (Закон від 17.02.2011 р. № 3038–VI), доповнення переліку 

справ, щодо яких не встановлюється вимога про сплату витрат на 

інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи при зверненні до 

суду (Закон від 03.02.2011 р. № 2981–VI). Згодом витрати на 

інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи справедливо 

були скасовані (Закон від 08.07.2011 р. № 3674–VI), оскільки фактично 

виступали «другим» державним митом. 

На жаль, ця категорія змін ще міститься у цивільному 

процесуальному законодавстві, коли внаслідок прийняття нового 

закону згадка про нього потрапила до ЦПК України. Мається на увазі 

розміщення у тексті ЦПК України норми про те, що справи про 

державні закупівлі повинні вирішуватися із урахуванням відповідного 

спеціального закону (Закон від 01.12.2006 р. № 424–V), що, у свою 

чергу, згодом потребувало внесення змін через зміну назву базового 

закону (Закон від 01.06.2010 р. № 2289–VI). Такий підхід у 

подальшому не виключає необхідності вкотре вносити зміни до 

цивільного процесуального законодавства без перегляду засад та 

порядку розгляду й вирішення цивільних справ при незмінності рівня 

ефективності механізму правового регулювання процесуальних 

відносин. З іншої сторони, слідуючи такому підходу, текст ЦПК 

України повинен, окрім визначення процесуального механізму 

відправлення правосуддя, перетворитись у каталог усіх нормативно-

правових актів, які застосовуються судом для вирішення конкретних 

категорій цивільних справ. 

Ознаками комплексної та системної ревізії механізму 

регулювання цивільних процесуальних відносин став Закон від 

07.07.2010 р. № 2453–VI «Про судоустрій і статус суддів», яким 

запроваджено автоматизовану систему документообігу в суді, 

переглянуто стадійність цивільного процесу, визначено суд касаційної 

інстанції, обмежено повноваження Верховного суду України як суду 

«четвертої» («екстраординарної») інстанції, скорочено цивільну 

тривалість великої кількості процесуальних та службових строків, 

закріплено низку заходів щодо прискорення процесуальної форми, 

переглянуто суть та концепцію наказного провадження як безспірного, 

передбачено механізми встановлення дійсного місця знаходження, 

скасовано норму про обов’язковість попереднього судового засідання 

у справах позовного провадження, обмежено можливість здійснення 

окремих розпорядчих прав сторін, удосконалено механізм перегляду 

судових рішень, у тому числі з метою прискорення процесу, зокрема 
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встановлення строків розгляду справ судом апеляційної та касаційної 

інстанцій, запровадження обов’язковості судових рішень Верховного 

суду України та ін. Багато із цих положень можна підтримувати чи 

оспорювати, але неможливо не відмітити, що цим Законом було 

застосовано не вибірковий підхід, а комплексно здійснена спроба 

удосконалення цивільного процесуального законодавства.  

Окрім цього, Законом від 13.05.2010 р. № 2181–VI було псилено 

вплив на суддів, збільшено повноваження Вищої ради юстиції, 

розширено підстави для звільнення суддів.  

Внаслідок цього незалежність суддів та цілісність усієї судової 

системи постала під великою загрозою. Яскравим прикладом істотного 

впливу на судову систему цих законів став той факт, що до кінця 

2010 року було звільнено понад 300 суддів. Досвід показав, що замість 

пришвидшення розгляду справ, але насправді це не відбулось через 

перевантаженість судів справами, але при цьому кожен суддя постав 

перед загрозою звільнення, оскільки порушення строків стало 

підставою для позбавлення його суддівської посади [1]. 

Дійсно новими, інноваційними стали норми щодо 

удосконалення механізму захисту прав дитини (малолітніх та 

неповнолітніх) у цивільному процесі (Закон від 21.05.2009 р. № 1397–

VI), а також впровадження у цивільну процесуальну форму 

відеоконференції (Закон від 04.07.2012 р. № 5041–VI). Вказані зміни 

привнесли достатньо нові форми та елементи у механізмі правового 

регулювання цивільних процесуальних відносин, яких не існувало у 

чинному законодавстві, вимагають істотного перегляду наявних 

теоретичних конструкцій у процесуальній науці, які стосуються 

цивільної процесуальної правосуб’єктності, застосування 

інформаційних технологій, у тому числі під час дослідження доказів та 

ін. Саме такі якісні зміни можуть посприяти розвитку цивільного 

судочинства, утвердженню нової системи засад процесуального права 

та змісту правосуддя в цілому.  

Враховуючи наведене, слід констатувати, що протягом 

останнього часу проведено низку істотних змін щодо процесуального 

законодавства, які загалом можна охарактеризувати такими 

тенденціями. 

1. Домінування національного фактору удосконалення 

цивільного процесуального законодавства, який спонукальним 

чинником має оптимізацію цивільної процесуальної форми, виходячи 

із питань доцільності та потреб, що склались на відповідний час. 
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2. Наявність тенденцій уніфікації процесуальної форми 

некримінальних судочинств (цивільного, господарського, 

адміністративного). 

3. Не завжди простежується врахування актів Європейського 

Союзу та практики Європейського Союзу у ході удосконалення норм 

цивільного процесуального законодавства. 

4. Фактично не враховуються особливості національних 

кодифікацій, проведених останнім часом у зарубіжних країнах, адже 

процесуальне законодавство у світі не перебуває на місці, постійно 

вдосконалюється та розвивається. 

5. Наявність політичного фактора у вдосконаленні 

процесуального законодавства, який не може здійснити позитивний 

вплив на його якість та ефективність правового регулювання, може 

мати тимчасовий характер. 

6. Наявність невирішених проблем у правовому регулюванні 

матеріальних відносин або суміжних з цивільним процесуальним 

правом галузей чи інститутів. 

Окремі із вказаних тенденцій, очевидно, мають позитивний чи 

негативний відтінок. Відтак виявлення та адекватне врахування 

їхнього змісту та наслідків повинно посприяти модернізації сучасного 

процесуального законодавства задля виконання завдань цивільного 

судочинства.  

Подальше удосконалення процесуального законодавства 

відповідно до загальних постулатів європейського та міжнародного 

права. 

Врахування подальших тенденцій розвитку порівняльно-

правових досліджень у сфері процесуального права, напрацювань 

UNIDROIT, останніх новітніх кодифікацій європейського 

процесуального права. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ДОКТРИНИ ЦИВІЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ  

В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

 

У рамках модернізації процесуальних механізмів захисту 

цивільних прав та охоронюваних законом інтересів, насамперед, 

необхідно звернути увагу на той факт, що будь-яка модернізація 

завжди буде приреченою на помилки та «не вдалість», якщо одночасно 

не відбуватиметься вироблення принципово нового методологічного 

підходу до зміни орієнтирів самої доктрини цивільного 

процесуального права. 

У зв’язку з цим, можливо погодитись із тим, що сучасний стан 

інтеграційних процесів об’єктивно залежить та підсилюється 

триваючою в країні «політико-правовою модернізацією» [11, с. 78], 

яка автоматично позначається й на системі розвитку цивільного 

процесуального законодавства, системі судочинства та, власне 

доктрині Цивільного процесуального права України. І хоча зрозумілим 

є і те, що такі тенденції насамперед зорієнтовані та охоплюється 

єдиною метою – вироблення фактично «єдиних цілей, відображаючи 

таким чином стратегічну лінію внутрішньої та зовнішньої 

політики» [11, с. 78] країни. Однак такі тенденції в силу глобальних 

змін викликані «вливанням» у вітчизняну правову систему 

принципово нових правових регуляторів, спроможних незавжди 

позитивно впливати на рівень захисту прав, свобод та інтересів у 

цивільному судочинстві. Тому, на наше переконання, саме у цьому 

контексті та у цей час є нагальною потреба у виробленні належної 

методологічної конструкції та розроблення нових підходів розвитку 

доктрини Цивільного процесуального права України, яка, за такими 

результатами, повинна задати принципово новий вектор у глобальних 

трансформаційних процесах, що відбуваються сьогодні в цивільному 

судочинстві. 

Відомо, що стратегія інтеграції України до Європейського 

Союзу лежить через шлях щільної пов’язаності безпеки України та 

безпеки Євросоюзу: «Безпека України у контексті 

загальноєвропейської безпеки ґрунтується на тому, що розвиток і 
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зміцнення ЄС поглиблюють загальноєвропейську безпеку в усіх її 

вимірах …» [10, с. 71]. Проте у сукупності таких процесів виникає 

запитання: чи не послаблюють такі процеси охоронні функції дії 

цивільного процесуального закону, чи в доктрині цивільного процесу є 

достатньо засобів для втілення модернізаційних процесів, чи 

враховуються при цьому національні культурно-правові, судово-

контролюючі пріоритети та цінності, які вироблені наразі у 

вітчизняній процесуалістиці? 

Отже, постановка таких питань підштовхує до необхідності 

«перезавантаження» розуміння суті методу цивільного процесуального 

права, тобто доповнення його основних характеристик, завдань, адже 

справедливим видається тезис С. С. Алексєєва у тому, що питання 

методології ‒ це перш за все питання методу самої науки, оскільки 

суттєве значення має вибір методу в науці, адже від нього залежатиме і 

сутність суспільних знань, їх характер та роль у житті суспільства [1, 

с. 711], власне, залежить характер розвитку цивільних процесуальних 

правовідносин, цивільної процесуальної політики, тобто спрямованість 

доктрини (науки) у її розвитку. 

З огляду на це, відмітимо, що в семантичному значенні зміст 

поняття методології юридичної науки позначається як «система 

підходів, методів і способів наукового дослідження, теоретичні засади 

їх використання при вивченні державно-правових явищ» [15, с. 618], а 

також як «система певних теоретичних принципів, логічних прийомів 

та конкретного набору методів дослідження предмета» [7], тобто 

предмета певної науки (науки цивільного процесуального права). 

У правовому регулюванні С. С. Алексєєв відмічає наявність 

певного «енергетичного поля», для середовища якого притаманно 

«поле активності» та «поле стримування» або наявність одночасно 

обидвох [2, с. 267]. На нашу думку, це пояснюється тим, що 

методологічно метод правового регулювання, виконуючи свою 

функцію, покликаний регулювати та обмежувати вплив, так би мовити 

«чужих» для певної галузі правових чи то процесуальних конструкцій, 

відмежовувати (відділяти) непритаманний для певної галузі права 

предмет правового регулювання (тобто відкидати «інші» суспільні 

відносини, що не можуть бути врегульовані сукупністю цих норм). 

Тобто така властивість дії методу обумовлюється тим, що впливи 

загрозливих тенденцій трансформації об’єкта регулювання можуть 

змінювати як сам об’єкт, яким оперує той чи інший метод правового 

регулювання певної галузі, звужуючи його застосування, зменшуючи 

процесуальну матерію, або навпаки – розширення, вихід за межі 

традиційного правового регулювання, що спричинятиме вторгнення 

http://histua.com/ru/slovar/t/teoriya
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небажаних, додаткових об’єктів правового регулювання (власне у 

метод правового регулювання), які, по суті, обтяжують дію уже 

вироблених та закріплених у науці традиційних підходів до розуміння 

принципів, прийомів, способів, інститутів цієї галузі. 

Як результат, в обох випадках фактично йдеться про 

необхідність передбачення, а відтак і вироблення захисних функцій 

цивільного процесуального права, тобто тих чинників, які б дозволяли у 

структурі методології правового регулювання цивільного процесу 

закріпити імунітет від небажаного, передчасного, а подекуди і 

невиправданого трансформування права. 

За таких умов слід погодитись із думкою С. М. Єгорова, який 

передбачливо звертає увагу на те, що предметом теоретичної 

конструкції гуманітарних наук найчастіше є не тільки те, як 

влаштовані, як взаємодіють елементи відповідної гуманітарної галузі, 

а й те, як вони повинні правильно взаємодіяти між собою [8, с. 14–15]. 

Тому в процесі трансформації та глобалізації цивільного судочинства 

наука цивільного процесуального права не є виключенням із цього 

правила, оскільки повинна вдосконалюватись, зберігаючи при цьому 

«своє» право, а також створити належні умови для захисту прав, 

свобод та інтересів учасників цивільного процесу, інтересів держави. 

Використання методологічного інструменту, який вироблений наукою, 

утворить повний спектр можливостей для виконання завдань, що 

стоять як перед наукою цивільного процесуального права, так і 

завдань, що покладені в основу цивільного судочинства та містяться у 

змісті ст. 1 ЦПК України. 

Тому розширення методологічного підходу в дослідженні 

процесуально-правових тенденцій у процесах трансформації має 

відбутися свого роду новим «інструментом наукового пізнання, а 

також визначати сам хід та шлях у розвитку й напрямку 

дослідження» [1, с. 721], що, зрештою, дозволятиме доктринально 

пізнавати сутність, специфічні риси та роль глобалізаційного «руху» як 

безпосереднього об’єкта у безпеці методології правового регулювання 

у цивільному процесуальному праві. 

У напрямку глобалізаційних процесів, які стрімко поширюється 

на цивільне судочинство, власне, як і на його доктрину, у межах 

підведення підсумків цього стану, зроблених на Всесвітній конференції 

Міжнародної асоціації процесуального права [5]. Однак питання 

методологічного вироблення єдиного підходу до встановлення на 

доктринальному рівні режиму правової безпеки в цивільному 

судочинстві, нажаль не пропонується, обмежуючись хоча слушними, 

але опосередкованими рекомендаціями. 
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Так, слушними є пропозиції про те, що мета цивільного 

судочинства вже на сьогодні не обмежується рамками судового 

розгляду цивільної справи [5, с. 213; 5, с. 195–196; 5, с. 172; 5, с. 143, 

153]. Зокрема одним із нових векторів мети цивільного судочинства на 

сьогодні є вироблення соціальної стратегії, через що цивільне 

судочинство як процес повинно сприяти соціальній справедливості та 

наближати правосуддя до потреб суспільства в цілому [5, с. 147]. З 

іншої сторони, вчені не відходять від позиції у тому, що метою 

цивільного судочинства також є примусове здіснення прав особистості, 

чим забезпечується захист публічних інтересів [5, с. 170, 176], тощо. 

Втім, у своєму національному докладі А.Узелач підкреслює, що 

в деяких доповідях загальне узгодження щодо мети (функцій, завдань, 

намірів) цивільного процесу прямо відсутнє [5, с. 143]. А це дає 

підстави вважати, що не тільки не має (наразі) єдиного напрямку у 

«русі» цивільного процесуального законодавства та доктрини, але й 

відверто демонструвати, що ціла низка країн в межах своїх 

національних систем цивільного судочинства активно відстоює та 

цінує свої, внутрішні засоби у регулюванні цивільної процесуальної 

політики відправлення правосуддя, власне, по захисту прав, свобод та 

інтересів. Також це й підкреслює та пояснює унікальність абсолютно 

різних методологічних підходів до встановлення правової безпеки на 

національному рівні. 

З цього приводу П. Гіллес відмічає, що «міжкультурний» 

простір (у контексті глобалізаційних процесів у сфері цивільного 

судочинства), означає перетинання різних культур, але таке 

перетинання необов’язково розуміється як зіткнення культур між 

собою (режимів цивільного судочинства – Я. М.), а в широкому сенсі 

«міжкультурний» означає спокійне та паралельне існування пліч опліч 

існування культур з урахуванням одне одного та в їх взаємозалежності. 

Однак, учений не відкидає й наявність певних конфліктів, змагальності 

чи то ворожого ставлення і навіть конфронтацію [5, с. 39], що ще раз 

підкреслює хиткість, потенційну загрозу та необхідність встановлення 

у методологічному сенсі режиму правової безпеки та певного рівня у 

доктрині цивільного процесуального права. 

Разом з тим відмічаються і схожість конструкції моделей 

цивільного процесу на тлі континентального права як основи процесу 

у більшості євроазійських країн. І тому висловлюється позиція, що це є 

важливою передумовою гармонізації та єдиного розвитку 

законодавства [5, с. 400, 403]. 

Деякі дослідники [10], розкриваючи питання безпеки в рамках 

України та ЄС, хоч слушно поруушують у межах проведеного 
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дослідження питання рівня безпеки, проте відверто не знаходять місця 

методології, послідовності та всеохоплюючому контексту; і, як 

наслідок, розроблена проблематика зорієнтована на цінності та 

пріоритети, має виключно односторонній (однобічний) характер, що є 

неприпустимим. 

Однак Г. Гальке (суддя Федерального Верховного суду ФРН) 

досить актуально, а головне, вчасно звертає увагу на потребу у 

з’ясуванні низки проблемних і одночасно ключових питань, які назріли 

в контексті зміцнення ролі статусу Верховного суду України, саме на 

тлі євро інтеграційних процесів, зокрема, на його думку, потрібно 

з’ясувати: на що спроможна сучасна юстиція, що вона пропонує 

громадянам у цьому масиві? Також, у цьому сегменті потрібно 

визначити термінологію поняття «правова безпека» та з’ясувати 

питання, яким інструментарієм володіє на цьому рівні правова 

система [4, с. 3, 4], тощо. Зрозуміло, що така позиція дослідника 

справедливо висвітлює інший бік проблеми, і, таким чином, підсилює 

контекст напрямку потреби створення підґрунтя у методологічному 

підході для доктрини цивільного процесуального права. 

Гетманцев О. В. звертає увагу на те, що цивільне процесуальне 

право виконує соціальну функцію, яка полягає у забезпеченні захисту, 

охороні та відновленні порушених, оспорюваних, невизначених прав 

та інтересів особи (фізичної, юридичної), держави і суспільства [13,  

с. 16–25] (курсив наш – Я. М.). І, що особливо цікаво, ці вчені, будучи 

солідарними із Т. В. Сахновою, співвідносять умови забезпечення 

захисту та охорони безпосередньо із судовим захистом, виділяючи при 

цьому останній як: (а) діяльність органу державної влади по 

застосуванню в особливій процесуальній формі норм матеріального та 

процесуального права до спірних правовідносин; (б) діяльність 

безпосередньо заінтересованих у самому захисті осіб, здійснювана в 

суді за допомогою процесуальних засобів, що надані законом, які 

реалізуються у процесуальних правовідносинах із судом [9, с. 17; 13, 

с. 16]. 

Варто додати, що з цього приводу достатньо вдало відмічає 

С. С. Алексєєв, стверджуючи, що «методологічне значення мають 

тільки ті поняття, які, по своїй суті, вироблені на основі застосування 

закону …» [1, с. 719]. А це у межах встановлення методологічного 

підходу, автоматично пов’язується із правозастосовчою практикою 

(застосування закону), судовою практикою, із якістю та подальшою 

«долею» судових рішень, їхнього об’єктивного впливу та 

навантаження на систему цивільного судочинства. 
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З огляду на це, відмітимо, що відсутність методики як певного 

«каркасу» (конструкції) режиму правової безпеки на доктринальному 

рівні в галузі Цивільного процесуального права позначається на 

самому предметі цивільного процесуального права, власне, 

«процесуальній діяльності суду та інших учасників процесу, системі 

цивільних процесуальних прав і обов’язків суб’єктів цивільних 

процесуальних правовідносин» [12, с. 12] і, особливо актуально – 

безпечності використання права під час його реалізації для вітчизняної 

системи цивільного судочинства та її доктрини. 

Традиційно під методом цивільного процесуального права 

цивільного процесу розуміють сукупність закріплених у нормах 

цивільного процесуального права способів та засобів впливу на 

відносини, які регулюються галуззю цивільного процесуального права, 

та поведінку їх суб’єктів [12, с. 12; 14, с. 14–15]. Звідси постає за 

очевидне наявність двох цивільних процесуальних площин, які у 

методологічному сенсі відіграють суттєву роль, зокрема, це – 

«способи» та «засоби» впливу на режим правової безпеки в науці 

цивільного процесуального права. Такий стан вказує на «вакуумність», 

своєрідну штучну пустоту, у якій повинні відіграти свою повноцінну 

роль категорії «способи» та «засоби» як методологічні інструменти 

впливу як на стан режиму правової безпеки, такі і використання їх 

режимом для належного правового регулювання. А тому 

методологічно це вказує на те, що їх вкрай потрібно встановити та 

доктринально розвинути, тобто, віднайти у процесі дослідження 

проблематики доктрини правової безпеки усі необхідні невидимі 

зв’язки із невикористанням їх у шкоду, усупереч режиму правової 

безпеки доктрини цивільного процесуального права як засобу в 

охороні правопорядку у цивільному судочинстві у цілому. 

Зрозуміло, що методологія вироблення правової безпеки, як і 

сам режим, є саме тим процесом, який постійно перебуває у русі та 

розвитку, оскільки залежить від рівня розвитку не тільки самих 

судових процедур, процесуальних інститутів, категорій, проваджень 

тощо, але й, по суті, одночасно стоїть над процесом їх формування, 

оскільки сягає іншої площини, і деколи поза суто процесуально-

правової – правової політики, відносин між правовими системами, як і 

системами права, тощо. Тому, як відмічає В. А. Гаврилюк із 

філософсько-діалектичної точки зору, процес розвитку певного явища 

завжди характеризується формою руху (субстанцією відносин), що 

відображається у становленні об’єкта дослідження, і, що особливо, у 

який включається сам предмет теорії [3, с. 140]. Звідси відстежується 

відносна складність визначення стабільності та одночасна повнота 
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встановлення предмета доктрини правової безпеки на 

методологічному рівні, оскільки він хоч перебуває в полі зору, однак 

ще, по суті, не зовсім виник у повному обсязі. Хоча, як відомо 

завдання методології розвитку будь-якого предмета – «досягнути 

певного розвитку, який би надав можливість утворити певну форму 

предмета» [3, с. 53], іншими словами – утворити (встановити) режим 

правової безпеки в Цивільному процесуальному праві. 

Втім, можливо навести й інші причини, які вказують на потребу 

вироблення та встановлення у доктрині цивільного процесуального 

права України певного рівня режиму правової безпеки, та який би 

окреслював її своєрідні межі (орієнтири) у методологічному значенні. 

Зокрема такий слід віднаходити у:  

а) внутрішніх чинниках, які «тиснуть» та спонукають такий 

режим до частих змін та трансформацій завдяки частій зміні 

законодавства, відсутності закріпленої державно-правової політики на 

процесуально-правовому рівні у сфері судочинства, нечіткості мети та 

завдань, які стоять перед галуззю цивільного процесуального права як 

соціального регулятора, тобто усупереч потребам забезпечувати захист 

суспільних цінностей;  

б) зовнішніх чинниках, які утворюють вплив на стан правової 

безпеки, виходячи із певних глобалізаційних впливів трансформування 

законодавства, судової практики, розвитку на цьому рівні принципів та 

цінностей процесуального права тощо; впливів непритаманної для 

вітчизняної правової системи іноземної процесуально-правової 

політики, що, зрештою, чинячи тиск, призводить до зміни форми 

системи вітчизняного цивільного судочинства;  

в) відносно контрольованих та неконтрольованих чинників 

щодо попередніх двох. 

У сегменті методологічного підходу до встановлення рівня 

правової безпеки в доктрині Цивільного процесуального права 

доцільно вказати на наявні її обсяг та зміст, які випливають із 

універсальної норми, тобто змісту ст. 1 ЦПК України. Зокрема, з 

огляду на обсяг та рівень правової безпеки, ця норма визначає 

завдання цивільного судочинства, яке полягає чи не у єдиній основній 

меті – захисті (!), змісту якого потрібно надати відповідне особливе 

процесуально-правове значення в силу становлення за допомогою цієї 

категорії предмета правової безпеки доктрини Цивільного 

процесуального права. 

З іншого боку, методологія підходу у становленні режиму 

правової безпеки доктрини Цивільного процесуального права з 

очевидністю вказує на потребу віднайдення суб’єктів та об’єктів 
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правової безпеки, які пов’язані із певним її рівнем та, по суті, входять 

у її зміст. Так,  

(1) до суб’єктів можливо віднести суд, учасників цивільного 

процесу, державу Україна, Європейський суд з прав людини, органи 

влади АРК, КМУ, інші органи державної влади України, Президента 

України, іноземні держави, територіальні громади;  

(2) щодо об’єктів, то до таких можливо віднести 

внутрішньодержавну процесуально-правову політику та 

зовнішньодержавну політику;  

(2.1) певний комплекс прав, свобод та інтересів, що гарантовані 

Конституцією України, ЦПК України та іншими джерелами права;  

(2.2) до об’єкта слід відносити як процес, так і наслідки 

«пропуску» вітчизняної системи цивільного судочинства в зв’язку із 

здійсненням процесуальної діяльності певними суб’єктами правової 

безпеки, наслідків впливу зовнішніх, контрольованих чи 

неконтрольованих чинників;  

(2.3.) зовнішньоправову та внутрішньо-процесуальну безпеку 

тощо. 

Втім, відомо, що погляд на право в аспекті його дії дозволяє 

висвітлити головну якість права – здатність здійснювати реальний 

вплив на діяльність та поведінку людей, а через це – сприяти 

прогресивним змінам у суспільстві та проваджувати цивілізовані 

відносини людей і соціальне партнерство [6, с. 7]. Разом з тим у 

самому процесі розвитку права можливо угледіти й інші тенденції, які 

негативно можуть впливати на стан цивільного судочинства в умовах 

трансформації. Це проявлятиметься тоді, коли право, перебуваючи у 

стрімкому динамічному розвитку та будучи своєрідним 

«інструментом» вирішення тих чи інших правовідносин чи правових 

конфліктів, може бути використане не за призначенням в силу як 

об’єктивних, так і суб’єктивних причин [2, с. 527, 528], серед яких 

можна вказати на будь-які зловживання правами; прояви правового 

делентантизму внаслідок нерозуміння його призначення (в силу 

об’єктивних причин, що зумовлені не всеохоплюючою 

трансформацією – Я. М.). Як наслідок, це може стати передумовою та 

основою для появи явищ, так би мовити, антиправового 

(антипроцесуально-правового характеру – Я. М.) характеру, що, 

зрештою, задасть новий вектор порушення основних прав та свобод [2, 

с. 527]. 

Отож на підставі викладеного з усією упевненістю можна 

констатувати, що онтологічні проблеми методології доктрини 

цивільного процесуального права у період трансформаційних процесів 
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потребують доповнення змісту предмета та методу цієї галузі права 

новими процесуально-правовими стандартами, які потрібно виробити 

у науці, де серед таких у першу чергу слід приділити увагу 

становленню режиму правової безпеки Цивільного процесуального 

права та зведенню її у ранг невід’ємної категорії доктрини цивільного 

процесуального права. 

Це дозволить в умовах трансформаційних процесів уникнути 

своєрідного хаосу, невизначеності, розрухи методу цивільного 

процесуального права та сприятиме методологічному, у більш 

повному сегменті правильному «з’ясуванню (тлумаченню) 

процесуальних норм; виробленню спеціальних прийомів узагальнення 

юридичної практики» [15, с. 618]; з’ясуванню напрямку правовідносин 

між ЄСПЛ та ВСУ; з’ясуванню наслідків та встановленню захисних 

процесуальних бар’єрів від впровадження та поглинання «небажаних» 

нововведень; з’ясуванню спроможності правової безпеки забезпечити 

надійний захист прав, свобод та інтересів учасників цивільного 

процесу, інтересів держави; приведення самої цивільної процесуальної 

науки у відповідність тощо. 

Тому встановлення принципово нових методологічних 

передумов сприятиме не тільки становленню ефективного судового 

захисту, але й виробленню своєрідної (специфічної) методики, яка 

закріпила б основні орієнтири методу правового регулювання 

режимом правової безпеки. Отже, варто відмітити, що запроваджений 

режим правової безпеки доктрини цивільного процесуального права 

надасть можливість вирішити низку ключових питань щодо уникнення 

для вітчизняної системи правосуддя небажаних наслідків, зберігаючи 

при цьому «цивільний процесуальний суверенітет» права. 
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ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЕЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДДЯ 

 

Донедавна Інтернет використовувався як маловідома технологія 

тільки всередині ізольованих груп фахівців з обчислювальної техніки. 

На сьогодні Інтернет перетворився на силу, що прияє переходу до 

суспільства нового типу – мережевого суспільства, а через нього – до 

нової економіки [1, с. 14–15]. Необхідність застосування в судочинстві 

досконаліших засобів фіксації і передачі процесуальних юридичних 

фактів (відеомагнітофонів, засобів аудіозапису, електронних носіїв) 

обґрунтовувалася давно. Практика показує високу ефективність 

сучасних засобів фіксації, використання яких призводить до 

скорочення тривалості судового засідання, прискорення здійснення 

конкретних процесуальних дій, пошуку необхідних правових актів та 

судових прецедентів [2, с. 73]. Такі засоби можуть, поряд з 

традиційними використовуватися для фіксації процесуальних дій, 

вчинених в усній формі. 

Електронне правосуддя – це використання інформаційно-

комунікаційних технологій при здійсненні традиційного правосуддя, 

«використання електронних систем при виконанні дій, які донедавна 

виконувались іншим способом» [3, с. 72–73]. 

Поняття електронного правосуддя не відсилає до іншого виду 

судової влади або до відмінностей у сфері повноваження: електронне 

правосуддя – це звичайне правосуддя, але таке, що здійснюється з 

використанням інформаційно-комунікаційних інструментів. 

Деякі вчені [4] вважають, що нові технології змусять докорінно 

змінити цивільне судочинство, переглянути деякі традиційні 

процесуальні принципи, такі як доступність правосуддя, надання 

доказів, розгляд справ у судовому засіданні, усність, безпосередність, 

гласність та процесуальна економія. Фактично ведеться мова про зміну 

звичної та усталеної судової процедури і самої процесуальної форми, 

що традиційно вважається універсальним інструментом для розгляду 

справ будь-яких категорій. Усність та гласність, на яких побудовано 

сучасне судочинство, при зіткненні з новими технологіями неминуче 

повинні зазнати зміни. 

У зарубіжній практиці чимало цікавих методів [5]. Наприклад, 

подання позовних заяв та документів в електронній формі, 
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повідомлення про судові засідання через мобільні SMS-повідомлення, 

використання відеотелефонів з протоколом мережі Internet для 

проведення попередніх судових засідань, для розгляду заяв відсутніх 

сторін або заяв, що не містять спірних питань. Відеоконференція зі 

свідками використовується для подання свідчення в тому випадку, 

коли вони не здатні фізично бути присутніми у суді. Подібним чином 

докази можуть бути отримані з будь-якої точки земної кулі, що 

економить час і гроші. Для кращого уявлення технічно складних справ 

можуть бути задіяні відеозображення та комп’ютерна анімація. 

Що це дає для розвитку правосуддя? Є позитивні наслідки, але 

слід оцінювати ризики, що виникають, адже для судді технології – це 

засіб вирішення завдань правосуддя, а не самоціль. Тому важливо 

оцінювати правові наслідки використання нових технологій і 

необхідність оцінки тієї нової якості, якою буде відрізнятися 

електронне правосуддя в плані його впливу на правові засади 

судочинства. 

Позитивний вплив може виявлятись, зокрема, в такому: 

– більша інформаційна керованість судовою системою; 

– відкритість і гласність цивільного процесу; 

– прискорення документообігу; 

– доступ до суду шляхом використання вільного доступу до 

мережі Інтернет більшої частини населення України. 

Але існують ризики, наприклад, вторгнення в мережу сторонніх 

осіб, спотворення інформації, отримання її в підробленому вигляді. 

При впровадженні новітніх технологій необхідно врахувати і 

вирішувати ці проблемні питання. Крім того, необхідно оцінювати такі 

ризики з точки зору правових наслідків впровадження технологічного 

вдосконалення правових процедур, їх відповідності закріпленій 

системі принципів процесуального права, тому, наскільки вони 

враховують культурні традиції, готовності самих суддів сприйняти цю 

систему і застосовувати її. 

Спробуємо оцінити окремі правові наслідки використання 

інформаційних технологій для судового процесу. При цьому 

підкреслимо, що впровадження нових технологій не повинно 

проводитися за прикладом покупки комп’ютера, який замінив зараз у 

судах друкарську машинку. На наш погляд, поряд з технічними 

удосконаленнями одночасно буде потрібна суттєва зміна 

процесуального законодавства. 

Розглянемо для прикладу можливий вплив інформаційних 

технологій на окремі традиційні принципи судового процесу – 
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рівноправність сторін, доступ до правосуддя, диспозитивність, 

гласність і безпосередність судового розгляду. 

Принцип рівноправності та доступності сторін визначає 

необхідність забезпечити рівний доступ до системи електронного 

правосуддя – з боку багатих і бідних сторін, що проживають у великих 

центрах і сільській місцевості, інакше нерівність буде ускладнюватися, 

тепер уже на технологічній основі. Застосування інформаційних 

технологій припускає, що ними можуть користуватися всі учасники 

процесу. При цьому учасникам процесу повинні бути надані рівні 

процесуальні можливості для представлення своїх інтересів у суді. 

Принцип рівноправності сторін передбачає гарантування 

однакового доступу до правосуддя незалежно від матеріального стану 

чи місця проживання тощо. При реалізації цього принципу 

законодавець повинен гарантувати можливість вільного вибору 

технологій для кожної зі сторін процесу, а також забезпечити вільний і 

безкоштовний доступ до баз законодавчих актів і рішень судових 

органів. Необхідно виключити ситуацію, під час якої одна зі сторін, 

учасниць процесу, в зв’язку з відсутністю доступу до Інтернету або 

відсутністю мобільного зв’язку, не зможе захистити свої права або 

відстояти інтереси. Одним із шляхів часткового рішення проблеми 

може бути, наприклад, створення центрів при судах, де будуть 

обладнані місця з комп’ютерами для доступу до мережі Інтернет, а 

також надана можливість роздруковувати необхідну інформацію. 

Принцип безпосередності гарантує, що суд під час розгляду 

справи повинен безпосередньо дослідити докази у справі. Справа 

розглядається одним і тим самим складом суду. У разі заміни одного із 

суддів під час судового розгляду справа розглядається спочатку. У 

судовому засіданні можуть бути оголошені перерви, тривалість яких 

визначається відповідно до обставин розгляду справи, що їх 

викликали. Дія цього принципу може модифікуватися у зв’язку з 

використанням відеоконференції або при використанні судами 

апеляційної або касаційної інстанції відеозапису розгляду справи 

судом першої інстанції. 

Якщо ж стане можливим допит свідка в режимі 

відеоконференції, то відразу виникне питання про ідентифікацію 

особистості, яка знаходиться «по той бік» екрана. При цьому 

відеозв’язок не повинен сприйматися як замінник особистого або 

прямого контакту, вказує Л. О. Терехова. «Відеоконференція – 

замінник особистого і прямого контакту. Вона більшою мірою, ніж 

записи в протоколі, забезпечить реалізацію принципу безпосередності. 

Але, з іншого боку, її можливості обмежені в порівнянні з прямим 



 324 

сприйняттям» [3, с. 81]. І дійсно, інформація сприйнята з екрана, 

сприймається людиною не так, як би інформація сприймалась 

безпосередньо. Такою є особливість людської психіки. 

Для забезпечення принципу диспозитивності, як вважає 

В. В. Ярков [6, с. 44–50], необхідно, щоб в основі побудови системи 

електронної комунікації була згода сторін на такі процесуальні дії 

суду; ця згода забезпечить надійність взаємного обміну інформацією, 

можливість ідентифікації зацікавлених осіб та перевірку достовірності. 

Сторони процесу повинні мати право вибору між електронною або 

традиційною формою правосуддя. 

При впровадженні нової для України системи електронного 

правосуддя можливим є доцільне використання гібридної, змішаної 

системи, де суд буде підтримувати зв’язок із учасниками процесу тим 

способом, який буде ними вказаний – письмовим або в електронній 

формі. 

Інше питання, що може виникнути при реалізації принципу – це 

справжність волевиявлення сторони. Зокрема подача позовів та 

вчинення процесуальних дій, повідомлення сторін, інші відносини 

суду та учасників процесу, якщо вони будуть проводитися з 

використанням інформаційних технологій, викликають питання про 

достовірність підпису та перевірки справжності волевиявлення 

сторони, яке було отримано через мережу Інтернет. 

Все це може стати великою проблемою, оскільки можливе 

вторгнення сторонніх осіб у цю систему і спотворення волі сторони. 

Ми вважаємо, що в основі побудови системи електронної 

комунікації повинен бути принцип диспозитивності, що полягає у 

згоді сторін на такого роду процесуальні дії суду; ця згода забезпечить 

надійність взаємного обміну інформацією, можливість ідентифікації 

заінтересованих осіб та перевірки достовірності їх волевиявлення. 

Принцип гласності цивільного процесу гарантує, що розгляд 

справи у суді відбуватиметься відкрито, крім випадків, визначених 

законом, тобто будь-яка особа може бути присутньою у судовому 

засіданні. Аудіофіксування або відеофіксування судового засідання 

дасть можливість учасникам процесу або й іншим зацікавленим 

особам відтворити судове засідання, проаналізувати усе, що 

відбувалось у ньому, після оголошення перерви. Для суду вищих 

інстанцій така фіксація зможе стати допомогою при розгляді справи, 

адже суддя особисто зможе сприйняти усе, що відбувалось у процесі. 

Одне з проблемних питань, яке необхідно вирішити, ‒ це пряма 

трансляція судового засідання у мережі Інтернет. Необхідно визначити 

коло осіб, які матимуть право на перегляд трансляції. Це питання 
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близько межує із особистим людини-учасника процесу. Вирішуючи це 

питання, необхідно враховувати усі загальні права і свободи людини, 

не обмежувати їх, проте в необхідній мірі гарантувати виконання 

принципу гласності судового процесу. 

Отже, перехід на роботу в безпаперовому режимі є непростим 

заходом: всі ми виховані в умовах, у яких папір грав значну роль у 

нашому повсякденному професійному та особистому житті. Однак 

необхідність йти в ногу з часом визначає прагнення судової системи 

використовувати всі доступні технологічні зміни. Головне завдання, 

яке на сьогодні стоїть при впровадженні електронної системи 

правосуддя, – використання нових технологій не повинно нівелювати 

усі ті досягнення, у тому числі і гарантування принципів судочинства, 

що вже було здобуто на шляху будування правової держави. 
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ГРЕБЕЛЮК Тетяна Броніславівна, 

начальник відділу організаційного забезпечення кадрової роботи та судової 

статистики Апеляційного суду Хмельницької області 

ДО ПИТАННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ 

ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

 

Закріплене у ст. 55 Конституції України право на судовий 

захист передбачає обов’язок держави забезпечити здійснення такого 

права. Надання громадянам права на реалізацію судового захисту, їх 

конституційних прав є невід’ємним елементом режиму законності у 

державі. Можливість отримати судовий захист права чи 

охоронюваного законом інтересу є одним з найважливіших прав 

особистості, що суттєво визначає її місце у суспільстві. Тому реалізація 

права на судовий захист має не тільки юридичне, але й суттєве 

соціально-політичне значення. 

З правом на судовий захист тісно пов’язане право на правову 

допомогу. Відповідно до ст. 59 Конституції України, кожен має право 

на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога 

надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. 

Передбачений зазначеною конституційною нормою термін «кожен» 

дозволив Конституційному Суду України у рішенні від 30 вересня 

2009 р. у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя 

Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень 

статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) 

визначити, що положення частини першої статті 59 Конституції 

України «кожен має право на правову допомогу» треба розуміти як 

гарантовану державою можливість будь-якій особі незалежно від 

характеру її правовідносин з державними органами, органами 

місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, юридичними та 

фізичними особами вільно, без неправомірних обмежень отримувати 

допомогу з юридичних питань в обсязі і формах, як вона того потребує. 

Особливе місце в нашому суспільстві займають особи з 

обмеженими фізичними можливостями, реалізація права яких на 

судовий захист та на отримання правової допомоги на сьогодні в 

Україні перебуває в критичному становищі. 

Так, у більшості випадків особи з інвалідністю за захистом своїх 

законних прав не так часто звертаються до суду. Причин на те багато, в 
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основному через фізичну неспроможність, відчуття незахищеності, 

зневіру у можливість вирішення їхніх проблем через суд. Слід 

зауважити, що і працівники суду або не мають взагалі досвіду 

спілкування з такими людьми, або, якщо і мають, то зовсім незначний, 

а часто й не готові до цього психологічно. 

Для того, аби завдання судочинства щодо справедливого, 

неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення справ з метою 

захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 

інтересів цієї категорії осіб виконувались, вважаємо за необхідне 

внести змін до чинного законодавства. 

Пропонуємо внести зміни до Цивільного процесуального 

кодексу України (ЦПК України), виклавши ст. 56 у такій редакції: 

«Стаття 56. Особа, яка надає правову допомогу та (чи) 

допомогу щодо обслуговування осіб з обмеженими фізичними 

можливостями при отриманні судових послуг 

1. Правову допомогу та (чи) допомогу щодо обслуговування 

осіб з обмеженими фізичними можливостями при отриманні 

судових послуг може надавати особа, яка є фахівцем у галузі права 

і за законом має право на надання правової допомоги та володіє 

спеціальними навиками у спілкуванні з особами з обмеженими 

фізичними можливостями. 

2. Особа, зазначена в частині першій цієї статті може 

надавати такі види правових послуг: надання правової 

інформації; надання консультацій і роз’яснень з правових питань; 

складення заяв, скарг та інших документів правового характеру; 

складення документів процесуального характеру. 

3. Особа, зазначена в частині першій та другій цієї статті має 

право знайомитись з матеріалами справи, робити з них витяги, 

знімати копії долучених до справи документів, бути присутньою в 

судовому засіданні. Особа, яка має право на надання правової 

допомоги та (чи) допомоги щодо обслуговування осіб з 

обмеженими фізичними можливостями при отриманні судових 

послуг, допускається до участі в цивільному процесі ухвалою суду 

за заявою особи, яка бере участь у справі». 

Як показує практика, інститут «особи, яка надає правову 

допомогу» на сьогодні не є реалізованим повною мірою. Вважаємо, що 

це можна пояснити процесуальним статусом такої особи та обмеженим 

колом її повноважень, що передбачені ЦПК України. Не слід 

ототожнювати статус особи, яка надає правову допомогу, власне, зі 

статусом представника, адвоката. Так, у п. 11 Постанови Пленуму 

Верховного суду України від 12 червня 2009 р. № 2 «Про застосування 
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норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у 

суді першої інстанції» зазначено, що особа, яка надає правову 

допомогу, не є особою, яка бере участь у справі, а належить до інших 

учасників цивільного процесу, тому вона не може замінювати в 

процесі особу, якій надає правову допомогу, та бути її представником і 

в ході розгляду справи має лише ті права, що зазначені в ч. 2 ст. 56 

ЦПК України. 

Крім того, не врегульованим та спірним є питання щодо самого 

переліку тих прав, якими наділена особа, яка надає правову допомогу, 

адже Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 

2011 р. цей перелік значно розширює у порівнянні зі ст. 56 ЦПК 

України, що і викликає неоднозначність до розуміння правового 

статусу особи, яка надає правову допомогу. 

Так, ч. 2 ст. 56 ЦПК України передбачає такі права особи, яка 

надає правову допомогу: знайомитись з матеріалами справи, робити з 

них витяги, знімати копії долучених до справи документів, бути 

присутньою в судовому засіданні. 

Натомість ч. 2 ст. 7 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» («Поняття безоплатної первинної правової допомоги») 

передбачає такі види правових послуг: надання правової інформації; 

надання консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, 

скарг та інших документів правового характеру; надання допомоги в 

забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та 

медіації. Частиною 2 ст. 13 цього Закону «Поняття безоплатної 

вторинної правової допомоги» також передбачено такі види правових 

послуг: захист від обвинувачення; здійснення представництва інтересів 

осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в 

судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, 

перед іншими особами; складення документів процесуального 

характеру. 

Також важливим моментом є той факт, що під дію 

вищезгадуваного Закону підпадають не всі особи з обмеженими 

фізичними можливостями. Так, ст. 14 до категорії осіб, які мають 

право на безоплатну вторинну правову допомогу належать інваліди, 

які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, 

у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. 

Виникає питання, як бути тим інвалідам, розмір пенсії яких більше 

двох прожиткових мінімумів? Невже і без того ці незахищені верстви 

суспільства знову будуть позбавлені належного судового захисту? 

Слід звернути увагу також на ще один аспект у змісті Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу»: безоплатним за своєю 
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суттю є не надання правової допомоги, а її отримання. Це положення у 

Законі не зовсім правильно сформульоване, оскільки, наприклад, 

адвокат має отримувати належні йому кошти з державного бюджету, а 

заявник такі кошти не повинен державі відшкодовувати. 

Переконані, що доцільно було б ввести за штатним розписом 

суду посаду особи, яка надає правову допомогу та (чи) допомогу щодо 

обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями при 

отриманні судових послуг. Як видно із запропонованих нами змін до 

ЦПК України, не виділяється окремо особа, яка надає правову 

допомогу, та особа, яка надає допомогу щодо обслуговування осіб з 

обмеженими фізичними можливостями при отриманні судових послуг. 

Розуміється, що у випадку звернення до суду особи без інвалідності їй 

належатиме право на отримання правової допомоги, а у разі звернення 

особи з інвалідністю, окрім власне правової допомоги, надаватиметься 

також інша допомога, враховуючи специфіку її стану здоров’я. 

Введення вказаної посади за штатом у суді допомогло б 

вирішити такі проблеми. По-перше, особи з обмеженими фізичними 

можливостями при зверненні до суду за захистом своїх прав 

почувалися б більш захищеними та впевненими у тому, що їх не 

проігнорують. Крім цього, правила етики спілкування з особами з 

інвалідністю не будуть зайвими і при спілкуванні з особами без таких 

вад, що сприятиме підвищенню рівня культури спілкування серед 

державних службовців. 

По-друге, вирішилось би питання щодо функціонування так 

званого інформаційного центру, де б учасникам процесу по телефону 

чи особисто надавалася інформація, що стосується їх справи. На 

сьогодні інформацію щодо розгляду справи в багатьох судах надають 

працівники канцелярії, які і без того мають значний обсяг роботи. 

І, по-третє, та, мабуть, найголовніше, не відкидаючи можливість 

надання безоплатної первинної правової допомоги, що передбачена 

Законом України «Про безоплатну правову допомогу», такими 

суб’єктами, як: органи виконавчої влади; органи місцевого 

самоврядування; фізичні та юридичні особи приватного права; 

спеціалізовані установи; та безоплатної вторинної правової допомоги 

такими суб’єктами, як: центри з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги; адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за 

контрактом; адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на 

підставі договору, ‒ вважаємо, що надання такої допомоги 
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працівниками суду сприяло б покращенню системи судового захисту 

осіб загалом. 

Проект внесення змін до ч. 1 ст. 56 ЦПК України вказує на те, 

що особа повинна володіти спеціальними навиками у спілкуванні з 

особами з обмеженими фізичними можливостями. Вважаємо, що 

підтвердженням володіння такими навиками повинно бути не лише їх 

бездоганне знання, а й отримання спеціального підтверджуючого 

документа за результатами проходження відповідного навчання при 

громадських організаціях, що надають такі послуги. Ілюстративним є 

досвід громадської організації молоді з обмеженими фізичними 

можливостями «Гармонія» м. Вінниця. 

У проекті внесення змін до ч. 3 ст. 56 ЦПК України 

акцентується увага, що «особа, яка має право на надання правової 

допомоги, допускається до участі в цивільному процесі ухвалою суду 

за заявою особи, яка бере участь у справі». В усіх інших випадках 

такий допуск ухвалою суду не є обов’язковим, адже для вчинення 

таких дій, наприклад, як пояснення, як правильно підготувати та 

подати заяву, клопотання, супровід до залу судового засідання, інша 

допомога непроцесуального характеру, не логічно чекати винесення 

ухвали суду з цього питання. При чому переконані, що особа, 

зазначена в проекті внесення змін до ст. 56 ЦПК України, яка 

допускається до участі в цивільному процесі за заявою особи, яка бере 

участь у справі, теоретично може надавати допомогу різним учасникам 

процесу по одній справі (зокрема виконувати функцію так званого 

медіатора). Однак для кращого психологічного клімату та за наявності 

інших штатних одиниць цієї посади в суді такі послуги в одній справі 

доцільніше надавати кожній конкретній особі зі спірними вимогами 

індивідуально. 

Внесення запропонованих змін до ст. 56 ЦПК України 

сприятиме підвищенню рівня реалізації права на судовий захист осіб з 

обмеженими фізичними можливостями, адже чим детальніше і чіткіше 

законом будуть врегульовані аспекти захисту та правової допомоги 

цієї категорії осіб, тим більше шансів на їх безумовне дотримання та 

виконання. 
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САКАРА Наталія Юріївна, 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного процесу  

Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого  

(м. Харків) 

ОКРЕМІ РОЗДУМИ ЩОДО КОНЦЕПЦІЇ  
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СУДОВИЙ ЗБІР» 

 

Цивільний процесуальний кодекс України (надалі – ЦПК 

України), прийнятий 18 березня 2004 р., до складу судових витрат 

відносить судовий збір та витрати, пов’язані з розглядом справи. При 

цьому в ч. 5 розд. XI «Прикінцеві та перехідні положення» ЦПК 

України передбачалося, що до набрання чинності законом, який 

регулює порядок сплати і розміри судового збору, судовий збір при 

зверненні до суду сплачується у порядку і розмірах, встановлених 

законодавством для державного мита. 

Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» № 7–

93 від 21 березня 1993 р. з подальшими змінами та доповненнями 

визначав платників державного мита, об’єкти справляння державного 

мита, розміри ставок, пільги щодо сплати державного мита, порядок 

сплати та повернення державного мита, а також інші питання, 

пов’язані з ним. При цьому пільги у сплаті державного мита 

надавалися позивачам у деяких категоріях справ, певним категоріям 

громадян, а також окремим органам державної влади. Прийнятий 

8 липня 2011 р. Закон України «Про судовий збір» № 3674–VI (надалі 

– Закон про судовий збір) розширив перелік об’єктів справляння 

судового збору, змінив його ставки в окремих категоріях справ, однак 

успадкував використаний у Декреті підхід щодо надання пільг. 

Незважаючи на те, що вищезазначений Закон почав діяти лише з 

1 листопада 2011 р., тобто біля двох років тому, до нього вже 11 разів 

вносилися зміни та доповнення, а лише у 2013 р. до Верховної Ради 

України надійшло 19 законопроектів про внесення змін до нього. При 

цьому у більшості цих законопроектів пропонується внести зміни до 

ст. 5 Закону про судовий збір, яка встановлює пільги щодо сплати 

судового збору, розширюючи або обмежуючи перелік осіб, яким вони 

надаються. Наведене, на наш погляд, пов’язане з тим, що перш ніж 

приймати Закон про судовий збір, законодавець не виробив відповідної 

концепції, тобто не визначив природу судового збору, платників 

судового збору, об’єкти справляння, а також критерії, за якими мають 

надаватися пільги у його сплаті. 
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Перш за все, хотілося б відмітити, що, закріплюючи у ст. 79 

ЦПК України необхідність сплати не державного мита, а судового 

збору, законодавець не просто замінив одну назву іншою, а привів її у 

відповідність з сутністю та призначенням платежу. Так, виходячи зі 

ст. 1 Декрету Кабінету Міністрів «Про державне мито», державне мито 

розглядалося як плата за послуги. Оскільки сплата судового збору 

відбувається напередодні звернення особи до суду за захистом своїх 

порушених, невизнаних чи оспорюваних прав, свобод чи інтересів або 

у зв’язку із цим, то буквальне тлумачення вищезазначеної ст. 1 Декрету 

Кабінету Міністрів України «Про державне мито» могло б призвести 

до розуміння судового збору як плати за послугу щодо здійснення 

правосуддя. Виходячи з цього, якщо правосуддя – це послуга, то 

сторона, яка звертається за захистом до суду, може визначати порядок 

та умови надання цієї послуги, впливати на результати розгляду 

справи, що робить суд підпорядкованим волі сторони. Таке розуміння 

суперечить сутності правосуддя і призводить, по суті, до визнання 

презумпції фінансової залежності судового органу від особи, яка 

оплачує його послуги, що суперечить п. 1 ст. 6 Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод і Конституції України, які, 

навпаки, проголошують незалежність та недоторканність суддів та 

підкорення їх лише законові (ст. 126 Конституції України). 

Відповідно до п. 27 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про систему 

оподаткування» від 25 червня 1991 р. № 1251–ХІІ із подальшими 

змінами та доповненнями, який втратив чинність з 1 січня 2011 р., 

судовий збір розглядався як загальнодержавний збір, який справлявся 

на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за 

видачу судами документів та включався до складу судових витрат. 

Однак прийнятий Верховною Радою України Податковий кодекс 

України серед переліку загальнодержавних та місцевих податків та 

зборів (ст. 9, 10) не закріплює судовий збір та взагалі ніяким чином не 

регулює його місце в системі оподаткування, а відповідно до п. 9.4 

ст. 9, п. 10.5 ст. 10 Податкового кодексу України установлення 

загальнодержавних та місцевих податків та зборів, не передбачених 

цим Кодексом, забороняється. Незважаючи на зазначену вище 

прогалину, за своєю природою судовий збір слід відносити до 

загальнодержавних зборів, оскільки наведений висновок 

безпосередньо випливає з норм Закону про судовий збір. Так, ст. 1 

вищезазначеного Закону України прямо передбачає, що судовий збір – 

це збір, який справляється на всій території України за подання заяв, 

скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення 

окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Відповідно до 
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п. 6.2 ст. 6 Податкового кодексу України збором (платою, внеском) є 

обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з 

платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому 

числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, 

органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими 

органами та особами юридично значущих дій. Пункт 8.2 ст. 8 

Податкового кодексу України встановлює, що до загальнодержавних 

належать податки та збори, що встановлені Кодексом і є 

обов’язковими до сплати на усій території України, крім випадків, 

передбачених цим Кодексом. Судовий збір, у свою чергу, стягується 

на всій території України при зверненні до суду чи у разі ухвалення 

судового рішення, передбаченого Законом (ст. 2 Закону «Про судовий 

збір»). 

Виходячи з природи судового збору, потребує уточнення 

перелік осіб, які мають виступати його платниками. Так, відповідно до 

ст. 2 Закону про судовий збір платниками судового збору є громадяни 

України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, 

організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні 

особи-підприємці, які звертаються до суду чи стосовно яких ухвалене 

судове рішення, передбачене цим Законом. 

По-перше, ст. 3 ЦПК України передбачає, що кожна особа має 

право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за 

захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод 

чи інтересів. У випадках, встановлених законом, до суду можуть 

звертатися органи та особи, яким надано право захищати права, 

свободи та інтереси інших осіб, або державні чи суспільні інтереси, 

тобто суб’єкти, закріплені у ст. 45 ЦПК України. Зі змісту ст. 2 Закону 

про судовий збір випливає, що всі вищезазначені суб’єкти, якщо вони 

звертаються до суду, є платниками судового збору. Однак згідно з п. 7, 

11 ч. 1 ст. 5 Закону про судовий збір від сплати судового збору 

звільняються державні органи, підприємства, установи, організації, 

громадські організації та громадяни, які звернулися у випадках, 

передбачених законодавством, із заявами до суду щодо захисту прав та 

інтересів інших осіб, органи прокуратури при здійсненні їх 

повноважень. На наш погляд, нелогічним є визначення особи 

платником судового збору з одночасним звільненням її від його 

сплати. Тим більше, що в теорії цивільного процесуального права 

обов’язок нести всі судові витрати, в тому числі й судовий збір, 

покладається виключно на сторін. Це є однією з рис, яка відрізняє 

сторін від осіб, які звертаються до суду в інтересах інших осіб. 

Останні, звертаючись до суду, не мають особистої заінтересованості, 
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оскільки виконують покладені на них обов’язки, тобто ніякої 

«спеціальної вигоди» (п. 6.2 Податкового кодексу України) вони не 

отримують. Виходячи з наведеного, в якості платників судового збору 

слід розглядати громадян України, іноземців, осіб без громадянства, 

підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб (у тому 

числі іноземних) та фізичних осіб-підприємців, які звертаються до 

суду на захист своїх прав, свобод чи інтересів. 

По-друге, Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо сплати судового збору» № 590–VII 

від 19 вересня 2013 р. до складу платників судового збору були 

включені особи, стосовно яких ухвалені постанови про накладення 

адміністративних стягнень. Однак покладення на вищезазначених осіб 

обов’язку сплачувати вищезазначений збір не відповідає природі цього 

платежу. Так, вищезазначені особи вже притягаються до 

адміністративної відповідальності, що не можна розглядати як 

отримання ними «спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення 

на користь таких осіб державними органами, органами місцевого 

самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами 

юридично значущих дій» (п. 6.2 Податкового кодексу України). Сплата 

ж судового збору у цтому випадку виглядає як додаткова фінансова 

санкція. Тому, на наш погляд, вищезазначені особи не повинні 

виступати платниками судового збору. 

Стаття 3 Закону «Про судовий збір» закріплює перелік об’єктів 

справляння судового збору. Так, судовий збір справляється за подання 

до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним 

законодавством; за подання до суду апеляційної і касаційної скарг на 

судові рішення, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з 

нововиявленими обставинами, заяви про скасування рішення 

третейського суду, заяви про видачу виконавчого документа на 

примусове виконання рішення третейського суду та заяви про 

перегляд судових рішень Верховним судом України; за видачу судами 

документів; у разі ухвалення судового рішення, передбаченого цим 

Законом. Аналіз зазначеного вище переліку об’єктів справляння 

судового збору дає можливість визначити загальну тенденцію: судовий 

збір має сплачуватися у разі звернення особи до суду з певною 

вимогою, на яку останній має відреагувати, прийнявши судове рішення 

або вчинивши певну процесуальну дію. У зв’язку із зазначеним, на 

наш погляд, не може виступати об’єктом справляння судового збору 

постанова про притягнення особи до адміністративної 

відповідальності, оскільки зрозуміло, що правопорушник не просить 

суд про її ухвалення. Протилежний висновок призведе до ситуації, в 
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якій за логікою законодавця у подальшому об’єктом може бути 

визнаний і обвинувальний вирок суду. 

Частина 2 ст. 118 ЦПК України допускає об’єднання в одній 

позовній заяві кількох вимог, пов’язаних між собою. Виникає питання, 

чи має сплачуватися судовий збір за кожну вимогу окремо, чи лише за 

позовну заяву без врахування кількості вимог, які містяться в ній? 

Певною мірою відповідь на це питання міститься в ч. 3 ст. 6 Закону 

«Про судовий збір», яка передбачає, що за подання позовної заяви, що 

має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір 

оплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового 

та немайнового характеру. З наведеної норми випливає, що 

законодавець допускає, що в одній позовній заяві може міститися 

декілька позовних вимог, які мають різний характер, тобто майновий 

та немайновий, й при цьому вказує, що судовий збір сплачується 

окремо щодо кожної такої вимоги, не допускаючи його поглинання. 

Таким чином, буквальне тлумачення вищезазначеної норми дає 

можливість стверджувати, що якщо в позовній заяві поєднано дві 

позовні вимоги (майнова та немайнова), то й відповідно має бути 

сплачено судовий збір щодо обох вимог. 

Пункт 10 ч. 1 ст. 80 ЦПК України закріплює, що у позовах, які 

складаються з кількох самостійних вимог, ціна позову визначається 

загальною сумою усіх вимог. Як випливає з п.п. 1 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону 

«Про судовий збір», розмір судового збору за подання позовної заяви 

майнового характеру залежить від ціни позову, тобто у разі об’єднання 

в позовній заяві декількох позовних вимог майнового характеру розмір 

судового збору буде визначатися залежно від загальної суми вимог. З 

наведеного випливає, що кількість таких вимог, незважаючи на те, що 

це прямо не зазначено в Законі, буде побічно враховуватися при 

визначенні судового збору, оскільки вона впливає на ціну позову й 

відповідно, на розмір судового збору. 

Слід відмітити, що судовий збір як загальнодержавний збір має 

відображати загальні засади податкового законодавства, серед яких у 

ст. 4 Податкового кодексу України вказується загальність 

оподаткування (кожна особа зобов’язана сплачувати встановлені цим 

Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, 

платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу); рівність 

усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів 

податкової дискримінації (забезпечення однакового підходу до всіх 

платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, 

релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, 

громадянства фізичної особи, місця походження капіталу); єдиний 
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підхід до встановлення податків та зборів (визначення на 

законодавчому рівні усіх обов’язкових елементів податку) тощо. З 

наведеного, на наш погляд, випливає, що при визначенні механізму 

обчислення судового збору має використовуватися єдиний підхід, що 

має враховувати прямо (у разі поєднання майнових та немайнових 

вимог) або побічно (у разі поєднання лише майнових вимог) кількість 

вимог, об’єднаних у позовній заяві. Таким чином, по суті, об’єктом 

справляння судового збору є не сама позовна заява або заява, яка 

подається до суду, а вимоги, які в них містяться. 

Вбачається, що при вирішенні питання про надання пільг у 

сплаті судового збору необхідно все ж таки відходити від підходу, що 

був закріплений в Декреті Кабінету Міністрів України «Про державне 

мито» та успадкований у нині діючій редакції Закону про судовий збір, 

оскільки він не враховує, по-перше, в якій мірі особа потребує пільги у 

сплаті судового збору, і, по-друге, інтереси бюджету, що, на наш 

погляд, є економічно невигідним та може призводити до пред’явлення 

необґрунтованих позовів з боку як фізичних та юридичних осіб, так і 

державних органів, законодавчо звільнених від сплати судових витрат. 

Ми поділяємо розповсюджену в літературі точку зору, що 

пільги, які надаються при сплаті судового збору, будуть виправдані 

лише тоді, коли вони будуть усувати фінансову перешкоду саме для 

конкретної особи в конкретній ситуації при зверненні до суду за 

захистом своїх прав, тобто при доведеності цією особою неможливості 

сплати судового збору. Така неможливість не повинна презюмуватися 

в законі апріорно у деяких категоріях справ або за іншими ознаками. 

Процесуальні пільги повинні надаватися тільки за критерієм потреби, а 

не на підставі професійної належності особи, категорії справи, а також 

за розсудом судді. До речі, такий підхід уже запроваджений у ЦПК 

Грузії. 

Враховуючи, що надання особі пільг у сплаті судового збору 

повинно відштовхуватися від її майнового становища, питання про 

відстрочку, розстрочку та звільнення від його сплати слід вирішувати 

в межах окремого інституту, який, на наш погляд, можна назвати 

«правом бідності». Норми зазначеного інституту повинні визначати 

порядок та умови надання пільг у сплаті судового збору при зверненні 

до суду для конкретної особи залежно від її майнового становища, що 

віддзеркалює втілення в життя конституційних положень про 

соціальну і правову державу (ст. 1 Конституції України), а також 

забезпечення рівності прав громадян, недопустимості привілеїв чи 

обмежень за ознаками майнового стану (ст. 24 Конституції України). 

При цьому «право бідності», на наш погляд, повинно ґрунтуватися на 



 337 

принципах добровільності вибору отримання чи відмови від отримання 

пільг у сплаті судового збору, адресності та індивідуального підходу, 

відкритості, законності, соціальної справедливості. 

Вважаємо за доцільне, надання пільг у сплаті судового збору, 

тобто визнання за особою «права бідності», розглядати як один з видів 

правової допомоги, оскільки особі певною мірою надається допомога у 

реалізації права на звернення до суду. Така позиція знайшла своє 

закріплення, наприклад, у § 1 Закону Норвегії «Про безкоштовну 

правову допомогу», де зазначено, що безкоштовна правова допомога 

повністю чи частково оплачується державою і надається у вигляді 

безкоштовної юридичної консультації, безкоштовної судової допомоги 

та звільнення від судових витрат. На жаль, вказаний підхід не знайшов 

свого відображення у Законі України «Про безоплатну правову 

допомогу» № 3460–VI від 2 червня 2011 р. 

Закон про судовий збір, як уже зазначалося, не дає можливості 

отримати пільги у сплаті судового збору особі, яка внаслідок свого 

майнового стану не може його оплатити. Натомість ч. 1 ст. 82 ЦПК 

України закріплює, що суд, враховуючи майновий стан сторони, може 

своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на 

визначений строк, але не більше як до ухвалення судового рішення у 

справі. Однак він не може своєю ухвалою взагалі звільнити особу від 

сплати судового збору. 

На наш погляд, вирішення питання про надання пільг залежно 

від майнового стану особи не повинно належати до компетенції суду, 

оскільки не становить юрисдикційної діяльності. Як свідчить практика 

цивільного судочинства Польщі, розгляд клопотань про звільнення від 

сплати судових витрат вимагає багато часу, вимагає великого обсягу 

листування для встановлення реального матеріального положення 

заявника та відволікає суддів від виконання основної ролі з винесення 

судових рішень. Доцільно вирішення питання про визнання за особою 

«права бідності» віднести до повноважень центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги при головних управліннях 

юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, створених згідно з Законом України «Про безоплатну 

правову допомогу» № 3460–VI від 2 червня 2011 р. 

Особа, яка не має достатньо фінансових коштів на сплату 

судового збору без створення загрози поставлення себе або своєї сім’ї 

у скрутне фінансове становище, повинна мати можливість звернутися 

до відповідного центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги при головних управліннях юстиції в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та Севастополі за місцем свого 
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проживання із заявою про визнання за нею «права бідності». До заяви 

мають надаватися докази її фінансового становища. У заяві також 

повинні міститися відомості про вимоги, які особа бажає заявити до 

суду, або заперечення проти вимог, які заявлені до неї, та їх 

обґрунтування. 

Посадова особа центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги повинна у 10–денний строк провести перевірку 

відомостей та за її результатами видати особі довідку про визнання за 

нею «права бідності» або в повному обсязі, або частково, яка в 

подальшому має подаватися до суду разом з позовною заявою і 

підтверджувати факт повного або часткового звільнення особи від 

сплати судового збору. 

На наш погляд, питання про визнання за особою «права 

бідності» та його обсяг повинно вирішуватися враховуючи два 

критерії: фінансовий, тобто майновий стан особи, та критерій 

«обґрунтованості вимог», з якими вона бажає звернутися до суду. 

Наведене дозволить уникнути чисельних безпідставних та 

необґрунтованих звернень до суду. Так, визнання за особою «права 

бідності» в повному обсязі має звільняти її від сплати судового збору. 

Воно може бути визнано за особою, чий щомісячний дохід на одного 

члена сім’ї не перевищує мінімальної заробітної плати, визначеної 

відповідно до діючого законодавства на момент звернення із заявою 

(фінансовий критерій) та правомірність і обґрунтованість вимог або 

заперечень якої не викликає ніяких сумнівів (критерій 

«обґрунтованості вимог»). «Право бідності» може бути визнано за 

особою також частково, тобто частково звільнити її від сплати 

судового збору при додержанні фінансового критерію, якщо 

правомірність і обґрунтованість вимог або заперечень такої особи 

викликає певні сумніви. Так, якщо шанси на успіх становлять 80–99 %, 

то особа звільняється від сплати 50 % судового збору, 60–79 % – 35 % 

судових витрат, 50–69 % – 25 % судових витрат. Якщо шанси особи на 

успіх становлять менше 50 %, однак її майновий стан відповідає 

фінансовому критерію, вона може звернутися до центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги із заявою про видачу їй 

довідки про скрутне майнове становище, яка має виступати підставою 

для надання їй відстрочки або розстрочки у сплаті судового збору. 

Судові витрати особи, за якою повністю або частково визнано 

«право бідності», фінансуються повністю або частково центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, який видав довідку 

про визнання за особою «права бідності» і підлягають стягненню з 

іншої сторони у разі винесення рішення на користь такої особи. У разі 
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винесення рішення проти такої особи вона зобов’язана відшкодувати 

понесені іншою стороною судові витрати. 

У разі, якщо за особою не може бути визнано право бідності, 

виходячи з матеріального критерію, центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги повинен видати їй довідку про 

відповідність її критерію «обґрунтованості вимог». Вказана довідка 

може враховуватися судом при прийнятті позовної заяви та 

встановленні відстрочки чи розстрочки у сплаті судового збору. 

 

 
 

 

ШКРЕБЕЦЬ Дмитро Васильович 

аспірант Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка  

РОЗКРИТТЯ ДОКАЗІВ У СИСТЕМІ  
СТАДІЙ ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ  

У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 

 

Виконання завдання цивільного судочинства, яким 

проголошено справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і 

вирішення цивільних справ (ст. 1 Цивільного процесуального кодексу 

України [1] (ЦПК України)), неможливе без встановлення дійсних 

обставин справи. Враховуючи те, що суд не є і не може бути 

учасником правовідносин, які стають предметом судового розгляду, 

з’ясування обставин справи відбувається у ході доказування як 

особливої та основної цивільної процесуальної діяльності.  

Природно, що суб’єкти доказування і юридично, і фактично 

заінтересовані у ході, процесі розгляду та результатах вирішення 

цивільної справи. Тому достатньо складно розраховувати на те, що 

вони завжди та беззастережно будуть виконувати основний цивільний 

процесуальний обов’язок (ч. 3 ст. 27 ЦПК України) та діяти у процесі 

доказування добросовісно, особливо враховуючи відсутність чітких та 

прогнозованих санкцій, у тому числі процесуального порядку, за 

виконання такого обов’язку. Тому визначене цивільним 

процесуальним законом правило не завжди дотримується через 

прагнення досягнути певного процесуального результату або ж 

недостатній рівень правової грамотності.  
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Практика, особливо досвідчених правників та адвокатів, 

показує, що процес доказування інколи перетворюється на певний 

поєдинок, у якому кожна із сторін визначає свою стратегію та тактику 

участі в процесі доказування, яка подекуди включає приховування 

доказів якомога довше, подекуди докази взагалі притримуються до 

розгляду справи у суді апеляційної інстанції, адже саме за 

результатами останнього остаточно вирішується питання по суті 

справи, допускається рішення суду до набуття законної сили. 

К. В. Гусаров припускає, що неподання доказів особами, які беруть 

участь у справі, може пояснюватися їхнім умислом задля подання їх 

лише до суду апеляційної інстанції, відкладення розгляду справи чи 

іншому перешкоджанню руху процесу [2, с. 15]. 

Задля унеможливлення зловживання правами доказування у 

юридичній літературі висловлюються пропозиції щодо доповнення 

процесу доказування такою процесуальною дією, як розкриття доказів.  

Наразі у цивільному процесуальному законодавстві формування 

сукупності доказів у цивільній справі відбувається через інститут 

подання доказів. Під ним розуміється повідомлення особами, які 

беруть участь у справі, відомостей про шукані факти, заявлення 

клопотань про надання допомоги у витребуванні доказів із розкриттям 

обставин, які мають значення для справи і можуть бути підтверджені 

чи спростовані вказаними доказами, причин, які перешкоджають 

самостійному отриманню доказів, а також місця їхнього 

знаходження [3, с. 8]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 60 ЦПК України докази подаються 

сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. А згідно з 

ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 131 ЦПК України обов’язок подання всіх наявних 

доказів повинен бути виконаний особами, які беруть участь у справі 

позовного провадження, на підтвердження своїх вимог або заперечень 

до або під час судового засідання, а якщо попереднє судове засідання у 

справі не проводилось – до початку розгляду справи по суті. Доказ, 

поданий після цього строку, не приймається, якщо стороною не буде 

доведено, що його подано несвоєчасно з поважних причин (ч. 2 ст. 131 

ЦПК України). Водночас визначення такого механізму не убезпечує 

від того, що протилежна сторона не приховує ті чи інші докази, 

особливо зважаючи на абстрактну невизначеність використаного у 

правовій нормі оціночного поняття «поважні причини».  

Безпосередньому поданню доказів передує або супроводжує 

його така процесуальна дія суб’єкта доказування, як зазначення 

доказів. Це, насамперед, відбувається через встановлення вимог щодо 
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оформлення процесуальних документів. Зазначення доказів 

нерозривно пов’язано з процедурою їх розкриття.  

Виходячи з динаміки розвитку цивільного процесу у справі, 

фактично розкриття доказів здійснюється в кілька етапів [4, с. 26–27]. 

За результатами аналізу положень чинного законодавства можна 

вказати на декілька способів встановлення вимог щодо зазначення 

доказів.  

За загальним правилом законом встановлено вимоги про те, що 

кожен процесуальний документ про відкриття провадження повинен 

містити інформацію про докази. Так, відповідно до пп. 5, 6 ч. 2 ст. 119 

ЦПК України у позовній заяві повинні міститись виклад обставин, 

якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а також зазначені докази, які 

підтверджують кожну обставину й підстави звільнення від 

доказування, перелік документів, що додаються до заяви. Відповідно 

до пп. 5, 6 ч. 3 ст. 105 ЦПК України обов’язковими реквізитами заяви 

про скасування судового наказу є посилання на докази, якими боржник 

обґрунтовує свої заперечення проти вимог стягувача, а також перелік 

документів, що додаються до заяви. Такі ж вимоги відповідно до ч. 1 

ст. 124, ч. 1 ст. 125 ЦПК України пред’являються до зустрічної 

позовної заяви, позову третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги 

щодо предмета спору. Відповідно до пп. 4, 6 ч. 1 ст. 229 ЦПК України 

у заяві про перегляд заочного рішення має міститись посилання на 

докази, якими відповідач обґрунтовує свої заперечення проти вимог 

позивача, а також перелік доданих до заяви матеріалів. Реквізитами 

заяви про видачу судового наказу відповідно до п. 5 ст. 98 ЦПК 

України є перелік документів, що додаються до заяви. Відповідно до 

пп. 6, 8 ч. 2 ст. 295 ЦПК України в апеляційній скарзі мають бути 

зазначені нові обставини, які підлягають встановленню, докази, які 

підлягають дослідженню чи оцінці, а також перелік документів та 

інших матеріалів, що додаються. 

У справах окремого провадження встановлено вимоги щодо 

змісту відповідної заяви, виходячи із предмета доказування у тій чи 

іншій категорії справ. Так, це стосується заяв про обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи (ч. 1 ст. 238 ЦПК України), обмеження 

неповнолітнього у праві самостійно розпоряджатися своїм заробітком, 

стипендією чи іншими доходами або позбавлення цього права (ч. 2 

ст. 238 ЦПК України), визнання фізичної особи недієздатною (ч. 3 

ст. 238 ЦПК України), надання неповнолітній особі повної цивільної 

дієздатності (ч. 1 ст. 243 ЦПК України), визнання фізичної особи 

безвісно відсутньою або оголошення її померлою (ч. 1 ст. 247 ЦПК 

України), встановлення фактів, які мають юридичне значення (ч. 1 
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ст. 258 ЦПК України), про визнання втраченого цінного папера на 

пред’явника або векселя (ч. 1 ст. 261 ЦПК України), про передачу 

безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади (ч. 1 

ст. 270 ЦПК України), визнання спадщини відумерлою (ч. 1 ст. 275 

ЦПК України), надання психіатричної допомоги у примусовому 

порядку (ст. 280 ЦПК України), примусову госпіталізацію до 

протитуберкульозного закладу або продовження строку госпіталізації 

(ч. 1 ст. 284 ЦПК України), розкриття банком інформації, яка містить 

банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи (ч. 1 ст. 288 

ЦПК України). 

У справах про усиновлення взагалі не йдеться про загальні 

вимоги щодо заяви, оскільки ст. 252 ЦПК України не тільки визначає 

реквізити заяви, але й містить фактично виключний перелік 

конкретних доказів, які мають бути подані до суду. Таким чином, 

процес доказування у цих справах перетворюється у перевірці 

наявності вказаних у цивільному процесуальному законі та сімейному 

законодавстві документів, які роблять можливим здійснення 

усиновлення. 

Розкриття доказів, насамперед, трактується через здійснення 

обміну змагальними документами, що вчиняється сторонами шляхом 

добровільного виконання правила про оприлюднення фактів і доказів. 

У 1995 році Комітетом міністрів Ради Європи була дана рекомендація 

№ R (95) 5 від 7 лютого 1995 р. [5], за якою пропонується звернути 

увагу на суворе дотримання граничних термінів щодо обміну 

документами і змагальними документами, під якими розуміються 

документи щодо обґрунтування позову та його предмета, а також 

заперечень проти нього. Для забезпечення обміну змагальними 

документами встановлено вимогу щодо подання копій документів. 

Ю. В. Кайзер пропонує розкриття доказів розглядати як 

окремий етап судового доказування з урахуванням специфіки мети, 

змісту, суб’єктного складу та об’єктів [6, с. 6]. Розкриття доказування, 

на її думку, треба розуміти як діяльність осіб, які беруть участь у 

справі, щодо завчасного (своєчасного), до початку основного судового 

засідання, ознайомлення інших осіб, які беруть участь у справі, з усіма 

змагальними документами та доказами, на які вони посилаються як на 

підставу своїх вимог або заперечень і якими вони мають намір 

скористатися в ході здійснення доказової діяльності, з метою розгляду 

і вирішення справи в одному судовому засіданні [6, с. 6]. 

Л. М. Ніколенко пропонує розуміти розкриття доказів як 

зобов’язання особи, яка бере участь у справі, розкрити докази, на які 
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вона посилається як на підставу своїх вимог до початку судового 

розгляду [7, с. 6].  

Загальна ідея є достатньо корисною, оскільки робить процес 

доказування прогнозованим, коли суб’єкти доказування не 

намагаються зловживати своїми правами доказування під час 

встановлення обставин справи. Водночас щодо представленого 

автором розуміння можна зробити декілька зауважень: по-перше, не 

визначено, що саме розуміється під розкриттям як фактичною, а не 

юридичною дією, адже Л. М. Ніколенко зробила визначення за 

принципом «невідоме через невідоме»; по-друге, нечітко визначено 

пресікальний строк виконання такого обов’язку особи, яка бере участь 

у справі, адже дії щодо розкриття доказів фактично можна вчинити або 

під час попереднього судового засідання, або на попередньому етапі 

судового засідання, який уже є складовою частиною судового 

розгляду. Враховуючи те, що проведення попереднього судового 

засідання законом визначено як необов’язкове, то неможливим була б і 

фактична юридична дія щодо розкриття доказів.  

Мета розкриття полягає у своєчасному доведенні до учасників 

процесу попередньої інформації про наявність та зміст доказів. 

Детальне вивчення відбувається безпосередньо під час дослідження 

доказів у процесуальній формі судового засідання. 

Діяльність із розкриття доказів ґрунтується на переході 

обов’язків доказування від однієї сторони до іншої у ході розвитку 

процесу. У зв’язку з цим, достатньо справедливо говорити про те, що у 

разі неподання позивачем доказів, які обґрунтовують його вимоги у 

справі, на відповідача не повинен покладатися обов’язок щодо 

розкриття своїх доказів [8]. 

О. А. Шараєва доводить, що право на завчасне ознайомлення із 

доказами іншої сторони повинно зберігатися і на стадії судового 

розгляду. Вказівка на факти і докази нерозривно пов’язано з іншими 

доказовими діями, наприклад, з визначенням предмета доказування [4, 

с. 26–27]. 

Відповідно до ч. 3 ст. 131 ЦПК України сторони до або після 

попереднього судового засідання у справі, а якщо попереднє засідання 

у справі не проводиться, – до початку розгляду справи по суті, 

зобов’язані повідомити суд про всі відомі їм рішення судів, що 

стосуються предмета спору, а також про всі відомі їм незавершені 

судові провадження, що стосуються предмета спору. 

Новою складовою обов’язку доказування пропонується визнати 

обов’язок щодо розкриття доказів, яке слід розглядати як «тягар 

розкриття доказів» поряд із традиційними «тягарем твердження» та 



 344 

«тягарем подання доказів». Тягар розкриття доказів пропонується 

розглядати як обов’язок осіб, які беруть участь у справі, вказати та 

зазначити докази на підтвердження своїх вимог та заперечень, а також 

надання можливості іншим особам, які беруть участь у справі, 

ознайомитися із такими доказами до розгляду справи по суті [9, с. 5]. 

На відміну від добровільного розкриття доказів, у цивільному 

судочинстві передбачено примусові дії щодо формування доказів у 

цивільній справі, до яких можна віднести витребування доказів (ст. 137 

ЦПК України) та тимчасове вилучення письмових чи речових доказів 

(ст. 93 ЦПК України). 

У зв’язку з цим, пропонується доповнити ст. 131 ЦПК України 

положеннями стосовно того, що письмові докази подаються до суду у 

копіях за кількістю осіб, які беруть участь у справі, крім випадків, 

визначених ч. 2 ст. 120 ЦПК України, а також передбачити правило 

про те, що у разі прийняття судом доказів під час судового засідання 

інші особи, які беруть участь у справі, мають право клопотати про 

оголошення перерви для ознайомлення з доказами, а тривалість 

перерви повинна визначатися з урахуванням думки інших осіб, які 

беруть участь у справі, а також часу, необхідного для підготовки до 

дослідження відповідного доказу.  
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ПРЕВЕНТИВНИЙ ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 
ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ ЗАПОБІЖНОГО ТА 

ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 

 

Підставами для захисту цивільного права у ч. 1 ст. 15 ЦК 

України визначене порушення, оспорення або його невизнання. У ч. 2 

ст. 20 Господарського кодексу України передбачено, що суб’єкти 

господарювання та споживачі мають право захищати свої права 

шляхом припинення дії, яка не лише порушує право, а й створює 

реальну загрозу його порушення, тоді як у п. 3 ч. 2 ст. 16 ЦК України 

йдеться лише про припинення дії, яка порушує право. Отже, у 

загальних положеннях про цивільно-правовий захист не передбачена 
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можливість превентивного захисту, тоді як у ГК України така 

можливість передбачена серед загальних способів захисту. 

Разом з цим у ст. 386 ЦК України, що має назву «Засади захисту 

права власності», власнику, який має підстави передбачати 

можливість порушення свого права власності іншою особою, надане 

право звернутися до суду з вимогою про:  

1) заборону вчинення дій, що можуть порушити його право;  

2) вчинення певних дій для запобігання такому порушенню.  

У гл. 81 ЦК України закріплене право фізичної і юридичної 

осіб, майну яких загрожує небезпека, вимагати її усунення, а у разі 

неусунення вимагати:  

1) вжиття невідкладних заходів щодо усунення загрози;  

2) відшкодування завданої шкоди;  

3) заборони діяльності, що створює загрозу. 

Як було зауважено ВССУ у абз. 8 п. 7 Інформаційного листа від 

28 січня 2013 р. № 24–150/0/4–13 «Про практику застосування судами 

законодавства під час розгляду цивільних справ про захист права 

власності та інших речових прав», судам слід звернути увагу на те, що 

якщо перешкоди в користуванні чи розпорядженні майном усунено, то 

відповідно відсутні підстави для звернення до суду з негаторним 

позовом. Проте таке положення не означає відсутність у власника 

можливості пред’явити позов про заборону порушень права власності, 

що можуть мати місце у майбутньому, що безпосередньо передбачено 

ч. 2 ст. 386 ЦК України. 

Наведені вище способи захисту права власності є новими для 

національного цивільного законодавства положеннями, що 

розширюють можливості захисту права, надають можливість захищати 

його ще до того, як воно було порушене [1, с. 489]. Разом з цим постає 

питання про те, чи є такі заходи захисними, або це суто охоронні 

заходи, які вживаються для попередження потенційної загрози правам 

та інтересам власника. 

Питанням превентивного захисту права власності приділяється 

недостатня увага у науковій літературі, наявні лише окремі публікації 

з цих питань [2; 3; 4]. 

Як зауважила О. А. Беляневич, превентивний захист може 

здійснюватися двома шляхами: 

1) через подання відповідного позову у встановлених законом 

випадках (зокрема ст. 386 ЦК України, хоча це буде, звичайно, 

«превентивний» позов, а не позов у традиційному розумінні) з 

вимогою застосувати особливі способи захисту, передбачені цією 

статтею; 
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2) через застосування специфічних заходів державного примусу 

до потенційного (ймовірного) правопорушника, які матеріальному 

праву за деякими випадками невідомі, – запобіжні заходи [2, с. 33]. 

Це дослідження присвячене другому виду заходів 

превентивного захисту права власності. Застосування цих заходів 

врегульовано нормами процесуального права. Виняток складають 

лише превентивні заходи захисту права інтелектуальної власності (ч. 1 

ст. 432 ЦК України, ст. 53 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права»). 

Наприклад, відповідно до ст. 1290 ЦПК Франції суддя у 

сімейних справах у порядку строкової змагальної процедури або у 

випадку необхідності ухвалою, яка постановлюється у порядку 

розгляду окремих клопотань, застосовує термінові заходи, що 

передбачені ст. 220–1 ЦК Франції [5, с. 332]. У ст. 220–1 ЦК Франції 

передбачено, що у разі порушення одним із подружжя своїх обов’язків, 

внаслідок чого під загрозу ставляться інтереси сім’ї, можуть 

вживатися будь-які невідкладні заходи, зокрема заборона укладати без 

згоди іншого з подружжя правочину щодо розпорядження його 

особистим майном або спільним майном подружжя, заборона 

переміщення рухомого майна, що закріплюється за одним із подружжя 

з метою особистого користування. Строк дії таких заходів має бути 

визначений суддею і не може перевищувати трьох років з можливістю 

продовження [6, с. 101]. У цьому прикладі умови та загальні 

положення щодо термінових заходів передбачені нормами 

матеріального права, а процедурні питання врегульовані нормами 

процесуального права. 

На відміну від ч. 1 ст. 3 ЦПК України, згідно з якою кожна особа 

має право в порядку, встановленому цим кодексом, звернутися до суду 

за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, 

свобод чи інтересів, відповідно до ст. 1 ГПК України до 

господарського суду особа має право звернутися за захистом своїх 

порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а 

також для вжиття передбачених цим кодексом заходів, спрямованих 

на запобігання правопорушенням. Мова йде про передбачені у розділі 

V–1 ГПК України запобіжні заходи. Так, відповідно до ст. 431 ГПК 

України особа, яка має підстави вважати, що її права порушені або 

існує реальна загроза їх порушення, має право звернутися до 

господарського суду із заявою про вжиття передбачених ст. 432 цього 

кодексу запобіжних заходів до подання позову. Для превентивного 

захисту права власності може бути використаний такий запобіжний 

захід, як накладення арешту на майно, яке належить особі, щодо якої 
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вжито запобіжні заходи, і знаходиться в неї або іншої особи. Інші 

запобіжні заходи не стосуються превентивного захисту, а є заходами 

забезпечення доказів. 

Як зауважує О. А. Беляневич, попередження правопорушень у 

контексті зазначеної норми є якісно іншим видом діяльності 

господарського суду. Він може бути названий превентивним судовим 

захистом, який не охоплюється поняттям «вирішення спорів», 

виходить за межі власне правосуддя і передбачає застосування до 

ймовірного правопорушника особливих заходів державного примусу – 

запобіжних заходів (розділ V–1 ГПК України). Відносини з приводу 

вжиття запобіжних заходів перебувають поза межами змагального 

господарського процесу як такого [2, с. 28, 30]. 

Як було зауважено у п. 1 Інформаційного листа ВГСУ від 

20 квітня 2007 р. № 01–8/251 «Про деякі питання практики вжиття 

запобіжних заходів», ГПК України доповнено розділом V–1 згідно із 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо правової охорони інтелектуальної власності». Однак з 

огляду на відсутність у цьому розділі будь-яких обмежень щодо 

можливості вжиття запобіжних заходів виключно у правовідносинах, 

пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності, таке 

вжиття можливе і в інших правовідносинах, на які поширюються 

повноваження господарських судів. Відповідно в усіх випадках вжиття 

запобіжних заходів господарські суди можуть враховувати викладене в 

розд. III рекомендацій президії Вищого господарського суду України 

від 10 червня 2004 р. № 04–5/1107 «Про деякі питання практики 

вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної 

власності». 

Наведене вище роз’яснення обґрунтовано піддається критиці у 

науковій літературі з посиланням на те, що граматичне тлумачення 

закону є далеко не єдиним способом його тлумачення, і в цьому 

випадку лише телеологічне (цільове) та логічне тлумачення дали б 

можливість встановити справжню волю законодавця [2, с. 30]. Разом з 

цим запровадження запобіжних заходів у правовідносинах щодо 

захисту права власності є також доцільним. 

Згідно з абз. 3 ст. 433 ГПК України заявник повинен подати 

відповідну позовну заяву протягом 5–ти днів з дня винесення ухвали 

про вжиття запобіжних заходів. Після подання заявником позовної 

заяви запобіжні заходи діють як заходи забезпечення позову. Проте, на 

відміну від запобіжного заходу, що має на меті запобігти 

правопорушенню, забезпечення позову допускається, якщо невжиття 



 349 

таких заходів може ускладнити чи зробити неможливим виконання 

рішення господарського суду (ст. 66 ГПК України). 

Цивільний процесуальний кодекс України не містить 

можливості запровадження запобіжних заходів, а допускає лише 

забезпечення позову, у тому числі й до його подання, що є можливим 

лише для запобігання порушенню права інтелектуальної власності. 

Отже, превентивний захист у межах цивільного процесу до відкриття 

провадження допускається лише щодо права інтелектуальної власності 

й у межах забезпечення позову, хоча за умови відсутності поданого 

позову казати про вжиття заходів забезпечення позову можна лише 

умовно, тому термін «запобіжні заходи», вжитий у ГПК України, 

більше відповідає сутності таких заходів. 

В інших випадках забезпечення позову допускається одночасно 

з відкриттям провадження у справі або після цього. У справах щодо 

захисту права власності можуть бути використані всі види 

забезпечення позову, передбачені у ч. 1 ст. 152 ЦПК України. Їх 

запровадження не лише запобігає утрудненню чи унеможливленню 

виконання рішення, але й одночасно є превентивним заходом, що 

дозволяє запобігти можливому порушенню права власності 

(наприклад, шляхом зупиненням продажу арештованого майна, якщо 

подано позов про визнання права власності на це майно і про зняття з 

нього арешту, накладення арешту на спірне майно у разі подання 

віндикаційного чи реституційного позову тощо). Проте при вжитті 

заходів забезпечення позову суд має перевірити саме наявність 

реальної загрози невиконання чи утруднення виконання можливого 

рішення суду про задоволення позову (п. 4 Постанови Пленуму ВСУ 

від 22 грудня 2006 р. № 9 «Про практику застосування судами 

цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про 

забезпечення позову»). 

При цьому такі превентивні заходи допускаються лише у 

позовному провадженні. Норми про забезпечення позову не можуть 

застосовуватися за аналогією у наказному чи окремому провадженні, 

оскільки відповідно до ч. 2 ст. 321 ЦК України особа може бути 

обмежена у здійсненні права власності лише у випадках і в порядку, 

встановлених законом. 

У ст. 117 КАС України передбачено три альтернативні підстави 

вжиття заходів забезпечення адміністративного позову: 1) існування 

очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам 

позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі; 2) захист 

цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких 

заходів або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль 
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та витрат; 3) якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи 

бездіяльності суб’єкта владних повноважень. Перша підстава свідчить 

про допустимість використання заходів забезпечення 

адміністративного позову для превентивного захисту, у тому числі 

права власності, якщо вирішення спору підпадає під адміністративну 

юрисдикцію. Заходами забезпечення адміністративного позову є 

зупинення дії рішення суб’єкта владних повноважень чи його окремих 

положень або заборона вчинення певних дій. 

Накладення арешту як у цивільному (п. 1 ч. 1 ст. 152 ЦПК 

України), так і у господарському (ст. 67 ГПК України) процесі 

допускається лише щодо майна, яке належить відповідачу. У разі 

необхідності запровадження такого заходу до третьої особи 

(наприклад, якщо предметом спору є визнання недійсним правочину 

щодо відчуження речі, яка на момент розгляду справи продана 

відповідачем третій особі) може бути запроваджений інший захід 

забезпечення позову – заборона третій особі вчиняти дії щодо 

розпорядження річчю. 

На відміну від господарського та адміністративного процесу, що 

допускають забезпечення позову і за ініціативою суду (ст. 66 ГПК 

України, ст. 117 КАС України), у цивільному процесі забезпечення 

позову допускається виключно за заявою особи, яка бере участь у 

розгляді справи (ч. 1 ст. 151 ЦПК України). 

Слід звернути увагу на те, що у ст. 154 ЦПК України у різних 

частинах вживаються такі терміни, як «спосіб забезпечення позову», 

«вид забезпечення», «заходи забезпечення позову». Аналізуючи норму 

ч. 1 ст. 154 ЦПК України, що передбачає заміну одного способу 

забезпечення позову іншим, ВСУ у п. 8 Постанови Пленуму від 

22 грудня 2006 р. № 9 «Про практику застосування судами цивільного 

процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення 

позову» використовує замість терміна «спосіб забезпечення позову» 

термін «вид забезпечення позову». 

Відсутня термінологічна єдність і в інших нормах щодо 

забезпечення позову. Наприклад, у ч.ч. 1, 3 ст. 151 ЦПК України вжито 

термін «заходи забезпечення позову», тоді як у п. 2 ч. 2 цієї статті, як і 

у ст. 152 ЦПК України, мова йде вже про «види забезпечення позову». 

У ст. 66, 67 ГПК України використовується термін «заходи 

забезпечення позову». У КАС України в ч. 1 ст. 117 використовується 

термін «заходи забезпечення адміністративного позову», у ч. 4 ст. 117 

– «спосіб забезпечення», а у ч.ч. 2, 3 ст. 118 – одночасно і «спосіб 

забезпечення адміністративного позову», і «захід забезпечення 

адміністративного позову». 
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Зазначене термінологічне розмаїття не сприяє правовій 

визначеності, з огляду на що, наведені вище норми потребують змін. 

Відповідно до ч. 1 ст. 151 ЦПК України суд за заявою осіб, які 

беруть участь у справі, може вжити передбачені цим кодексом заходи 

забезпечення позову. Зауваження щодо застосування лише тих заходів 

забезпечення, що передбачені у ЦПК, було запроваджене Законом 

України 17 листопада 2009 р. № 1720–VI «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню 

та захопленню підприємств». До проекту цього Закону відповідне 

положення було внесене при повторному другому читанні. Проте у 

ст. 152 ЦПК України аналогічні зміни не були внесені. У цій статті 

після наведення видів забезпечення позову зауважується, що у разі 

необхідності судом можуть бути застосовані інші види забезпечення 

позову (ч. 2). 

У п. 2 Постанови Пленуму ВСУ від 22 грудня 2006 р. № 9 «Про 

практику застосування судами цивільного процесуального 

законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» 

зазначається, що, вирішуючи питання щодо застосування певного виду 

забезпечення позову, суди повинні виходити з того, що наведений у 

ч. 1 ст. 152 ЦПК перелік видів такого забезпечення не є вичерпним, 

тому за наявності відповідного клопотання можуть бути застосовані й 

інші його види, але з урахуванням обмежень, установлених ч. 4 

зазначеної статті. Недопустимо забезпечувати позов шляхом 

зупинення виконання судових рішень, що набрали законної сили. 

Проте це роз’яснення може бути застосоване лише з урахуванням 

вимоги ч. 1 ст. 151 ЦПК України, за якої суд може вжити передбачені 

цим кодексом заходи забезпечення позову. 

З іншого боку, незаконне запровадження заходів забезпечення 

позову породжує в осіб, права (у тому числі й право власності) яких 

обмежені такими заходами, право на захист. Це право може бути 

реалізоване за допомогою таких процесуальних засобів:  

1) заяви про заміну одного способу забезпечення позову іншим;  

2) внесення з дозволу суду на депозитний рахунок суду суми, 

зазначеної у позові про стягнення грошових коштів;  

3) заяви про скасування заходу забезпечення позову, поданої до 

суду, який запровадив забезпечення позову, якщо: а) він був вжитий 

без її повідомлення; б) у задоволенні позову було відмовлено; 

в) провадження у справі закрито; г) заяву залишено без розгляду;  

4) апеляційної скарги на ухвалу суду про забезпечення позову, а 

також на ухвалу про відмову у скасуванні забезпечення позову.  
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Умова, наведена у п. «а», не є підставою для скасування заходу 

забезпечення позову, а є лише умовою подання заяви про це. 

Крім того, суду надане право одночасно з ухваленням судового 

рішення або після цього постановити ухвалу про скасування заходів 

забезпечення позову, а щодо заходів забезпечення позову, що вжиті 

судом до подання позовної заяви, – у разі:  

1) неподання заявником відповідної позовної заяви;  

2) повернення позовної заяви;  

3) відмови у відкритті провадження у справі. 

З метою уникнення можливого зловживання позивачем своїм 

правом, яке порушує права відповідача, суд має звертати увагу на всі 

обставини справ, роз’яснити позивачу можливі наслідки таких 

процесуальних дій на випадок відмови у позові: відшкодування шкоди 

(ст. 155 ЦПК України), право вимагати від позивача забезпечення його 

вимог заставою (ч. 4 ст. 153 ЦПК України). Норми щодо застави та 

права на відшкодування шкоди, завданої забезпеченням позову, 

передбачалися й у ст. 624, 626, 6211 ЦПК УРСР. 

Отже, у ст. 155 ЦПК України передбачені підстави для 

застосування такого способу захисту цивільних прав (у тому числі 

права власності), що були обмежені заходом забезпечення позову, як 

відшкодування завданої шкоди. До таких підстав віднесені скасування 

заходів забезпечення позову, набрання законної сили рішенням про 

відмову у задоволенні позову чи ухвалою про закриття провадження у 

справі або залишення заяви без розгляду. 

На підставі викладеного слід зробити висновок про необхідність 

удосконалення норм процесуального права у напрямку забезпечення їх 

відповідності нормам матеріального права щодо способів і підстав 

захисту, а також уніфікації термінологій. Зокрема, з огляду на 

існування способів захисту права власності за наявності підстав 

передбачати можливість порушення свого права власності іншою 

особою, доцільно розширити підстави звернення до суду у ч. 1 ст. 3 

ЦПК України та у ч. 1 ст. 1 ГПК України наявністю підстав 

передбачати можливість порушення свого права іншою особою. 

Доцільно у ЦПК України щодо заходів забезпечення позову, що 

вживаються до подання позовної заяви, застосовувати термін 

«запобіжні заходи» з огляду на підставу їх застосування та відсутність 

на момент запровадження звернутої через суд матеріально-правової 

вимоги позивача до відповідача (тобто позову). Потребує уніфікації 

термінологія, що вживається для позначення заходів забезпечення 

позову, у ст. 151, 152, 154 ЦПК України та у ст. 117, 118 КАС України. 
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Норма ч. 2 ст. 152 ЦПК України потребує приведення у відповідність 

до норми ч. 1 ст. 151 ЦПК України. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ 

 

Інститут забезпечення позову має особливе значення для 

досягнення завдань цивільного судочинства, які полягають у 

справедливому, неупередженому та своєчасному розгляді й вирішенні 

цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або 
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оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 

юридичних осіб, інтересів держави. Цей інститут сприяє створенню 

оптимальних умов для реального захисту прав та законних інтересів 

осіб у цивільному судочинстві. Саме інститут забезпечення позову 

виступає гарантією виконання рішення суду.  

У такому випадку актуальним є досвід законодавчого 

регулювання заходів забезпечення позову у цивільному 

процесуальному праві Німеччини з метою надання особі, щодо якої 

застосовуються такі заходи, можливості ефективно захищати свої 

інтереси. 

Відповідно до ч. 1 ст. 151 ЦПК України суд за заявою осіб, які 

беруть участь у справі, може вжити передбачені цим Кодексом заходи 

забезпечення позову [1]. 

У заяві про забезпечення позову повинно бути зазначено:  

1) причини, у зв’язку з якими потрібно забезпечити позов;  

2) вид забезпечення позову, який належить застосувати, з 

обґрунтуванням його необхідності;  

3) інші відомості, потрібні для забезпечення позову.  

Частиною 2 ст. 151 ЦПК України встановлений вичерпний 

перелік підстав для забезпечення позову. По-перше, невжиття заходів 

забезпечення позову може утруднити виконання рішення суду. По-

друге, невжиття заходів забезпечення позову може зробити 

неможливим виконання рішення суду.  

У зв’язку з тим, що підстави забезпечення позову викладені у 

формі оціночних понять, це відповідно може призвести до 

помилкового переконання суду щодо необхідності застосування 

заходів для забезпечення позову. Також проблемою постановлених 

судами ухвал є їх немотивованість, а значить ‒ невідповідність 

вимогам ЦПК України щодо форми і змісту ухвал (ч. 5 ст. 153, ст. 210 

ЦПК України).  

Невизначеність змісту підстав забезпечення позову призводить 

до того, що у деяких ухвалах судді зазначають лише про необхідність 

забезпечення позову без будь-якого обґрунтування або ж лише 

зазначають про доцільність забезпечення позову. 

У цивільному процесуальному праві Німеччини виділяються 

три мети забезпечення позову: гарантія належного та своєчасного 

виконання майбутнього судового рішення, превенція цивільно-

правових порушень, що полягає в запобіганні можливих порушень 

прав або охоронюваних законом інтересів особи, яка звернулася з 

клопотанням про забезпечення позову, а також задоволення 

надзвичайних потреб, що полягає у наданні грошових виплат до 
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прийняття остаточного судового рішення у випадках, які не терплять 

зволікань (наприклад, за позовами про стягнення аліментів) [2, c. 15]. 

Як бачимо ЦПК Німеччини передбачає більш широкий перелік підстав 

для забезпечення позову, що сприяє захисту прав особи, яка 

звертається до суду з клопотання про забезпечення позову. 

Приймаючи ухвалу про забезпечення позову, суд повинен 

врахувати, що прийняття такого рішення доцільно та можливо у разі 

наявності достатньо обґрунтованого припущення, що невжиття таких 

заходів ускладнить у майбутньому виконання рішення чи призведе до 

потреби докладати значні зусилля для відновлення прав позивача. 

Заходи забезпечення застосовуються саме для того, щоб 

забезпечити виконання рішення суду. Однак необхідно відзначити, що 

коли судом вирішується питання про вжиття заходів щодо 

забезпечення виконання рішення суду, самого рішення як такого ще не 

існує. Суд вживає заходи для того, щоб зробити реальним виконання 

рішення суду, яке буде винесено судом у майбутньому, тобто після 

розгляду справи по суті [3, c. 18]. 

ЦПК України не передбачає умов, які зобов’язують суд 

забезпечити позов, зокрема не висуває умовою забезпечення позову 

його обґрунтованість наданими доказами. Проте не всі вчені 

дотримуються такої позиції. Зокрема Н. Н. Ткачева вказує, що суди не 

повинні приймати забезпечувальні заходи, якщо заявник не 

обґрунтував причини звернення із заявою про забезпечення вимоги 

конкретними обставинами, які підтверджують необхідність прийняття 

забезпечувальних заходів, і не представив докази, що підтверджують 

його доводи [3, c. 26]. 

У постанові Пленуму ВСУ «Про практику застосування судами 

цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про 

забезпечення позову» також вказується, що, розглядаючи заяву про 

забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих 

позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в 

тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза 

невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про 

задоволення позову; з’ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу 

відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який 

просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним 

вимогам [4]. 

Протилежну позицію висловлює Д. В. Большаков, який вважає, 

що, вирішуючи питання про вжиття забезпечення позову, суд повинен 

встановити, наскільки обґрунтовані позовні вимоги позивача, а також 

чи заслуговують на увагу його сумніви щодо добросовісності дій з 
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боку відповідача або інших осіб, які можуть протидіяти виконанню 

майбутнього судового рішення [5, c. 44]. В. В. Ярков стверджує, що 

позивач необов’язково повинен доказувати, що відповідач приховує 

своє майно та грошові кошти. Для вжиття заходів до забезпечення 

позову досить довести можливість таких дій з боку відповідача [6, 

c. 59]. 

На нашу думку, на момент подання заяви про забезпечення 

позову існує тільки ймовірність настання тієї або іншої події, яка 

утруднить або унеможливить виконання рішення суду. Щоб 

звернутися із заявою про забезпечення позову, особа не повинна 

чекати порушення своїх прав, оскільки подібний підхід не відповідає 

суті забезпечення позову. Тому суд не може зобов’язати позивача 

надати докази, якими б обґрунтовувались підстави забезпечення 

позову.  

Вважаємо слушною думку П. П. Заворотька про необхідність 

звертати увагу на характер стягнення, стан і місцезнаходження речей, з 

приводу яких виник спір, матеріальне становище відповідача, підставу 

пред’явлення позову і на інші обставини, що дають можливість 

передбачати протидію відповідача виконанню майбутнього судового 

рішення, яке може зробити виконання утрудненим або неможливим [7, 

c. 50–51]. 

Суд, обираючи вид забезпечення позову, у кожному випадку 

повинен обирати такий спосіб, що найбільшою мірою спрямований на 

забезпечення предмета спору. Але при цьому слід мати на увазі, що 

суд обирає з тих видів, що вказані у заяві про забезпечення позову. А 

також види забезпечення позову або їх поєднання повинні бути 

співмірними із заявленими вимогами позивача. 

Така умова при формулюванні «співмірність виду забезпечення» 

направлена, головним чином, на захист прав осіб, щодо яких 

вживаються заходи забезпечення позову. Правила забезпечення позову 

спрямовані на створення умов ефективного захисту прав заявника за 

допомогою реалізації забезпечувальних заходів, прийняття яких при 

цьому, однак, не повинно призводити до необґрунтованого обмеження 

прав протилежної сторони або до її економічного краху. Співмірність 

у цьому випадку повинна означати відповідність певного виду 

забезпечення обсягу матеріально-правової вимоги [8, c. 105]. 

Вимога співмірності є оціночною категорією для суду, що надає 

йому свободу розсуду і тому, в свою чергу, вимагає від суду певної 

аргументації свого рішення. Тому, враховуючи зазначене, суд повинен 

брати до уваги співвідношення виду та розміру забезпечення позову із 

заявленими позовними вимогами. При цьому суд повинен виходи з 
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принципів справедливості та розумності, а також враховувати 

співвідношення виду та розміру забезпечення позову із інтересами 

відповідача. Важливе значення при розгляді судом питання про 

забезпечення позову має збереження балансу усіх учасників спірного 

правовідношення. 

Іншою умовою забезпечення є відповідність розміру вимоги і 

співмірність виду забезпечення тим наслідкам, які може мати його 

прийняття для протилежної сторони. Якщо забезпечення позову 

призведе до заподіяння іншій особі значних збитків, то прийняття 

охоронних заходів без будь-яких додаткових умов проводитися не 

повинно [8, c. 106].  

Відступ від вимог пропорційності без будь-яких додаткових 

умов можливий тільки в одному випадку, коли, з одного боку, майно, 

щодо якого обмежені права іншої сторони, є, за відомостями заявника, 

єдиним матеріальним засобом, на яке можливо в подальшому звернути 

стягнення, і, з іншого ‒ коли закон не вимагає [8, c. 108] 

Підтримуємо позицію О. Ю. Волченко про можливість 

використання критерію пропорційності заходів забезпечення заявленій 

вимозі тільки при забезпеченні позовів, що підлягають грошовій 

оцінці. У разі забезпечення позовів, що не підлягають грошовій оцінці, 

пропонується застосовувати відомий цивільному процесуальному 

праву Німеччини критерій дотримання балансу інтересів сторін спору. 

Застосування такого критерію при розгляді заяви про забезпечення 

позову означає співвіднесення можливих наслідків порушення 

інтересів особи, заявника про забезпечення позову, при неприйнятті 

заходів щодо забезпечення позову та можливих наслідків порушення 

інтересів особи, щодо якої приймається забезпечення позову, у разі 

його прийняття [2, c. 20]. 

Забезпечення позову пов’язано з обмеженням відповідача в 

правах і деякими збитками для його інтересів, тому закон, враховуючи 

цей факт, передбачив деякі гарантії інтересів відповідача. 

Так, суд, допускаючи забезпечення позову, може вимагати від 

позивача забезпечити його вимогу заставою, достатньою для того, щоб 

запобігти зловживанню забезпеченням позову, яка вноситься на 

депозитний рахунок суду. Розмір застави визначається судом з 

урахуванням обставин справи, але не повинен бути більшим за розмір 

ціни позову (ч. 4 ст. 153 ЦПК України). При цьому розмір застави має 

бути достатнім для того, щоб запобігти зловживанню забезпеченням 

позову.  

Суди не завжди враховують таке законодавче положення, 

особливо при вирішенні заяви про забезпечення позову, обґрунтування 
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якої, як і позов, викликають у суду деякі зауваження, однак підстав для 

відмови у задоволенні немає. У деяких випадках суди неправильно 

тлумачать це положення закону, не враховуючи його цільову 

направленість [9]. 

Вимога суду про внесення застави на депозитний рахунок суду 

при вирішені питання про застосування заходів забезпечення позову 

інколи служить прихованим способом відмови у вжитті цих засобів, 

адже при встановленні високого розміру застави часто позивач втрачає 

заінтересованість у вжитті заходів забезпечення позову або він немає 

можливості внести необхідний розмір застави [10, c. 367]. 

Отже, при вирішенні питання про забезпечення позову суд 

повинен взяти до уваги перш за все обґрунтованість підстави 

забезпечення позову, співмірність виду та розміру способу 

забезпечення позову заявленим вимогам, а також їх відповідність 

інтересам відповідача. При цьому необхідно звернути увагу на 

доцільність внесення застави позивачем. 

У Постанові Пленуму ВСУ «Про практику застосування судами 

цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про 

забезпечення позову» передбачено, що ухвала про забезпечення позову 

повинна включати мотивувальну частину, де поряд із зазначенням 

мотивів, із яких суд (суддя) дійшов висновку про обґрунтованість 

припущення про те, що невжиття заходів забезпечення може в 

майбутньому утруднити чи зробити неможливим виконання судового 

рішення, наводиться посилання на закон, яким суд керувався при 

постановленні ухвали [4].  

При прийнятті заходів забезпечення позову суду необхідно 

перевірити аргументованість заяви про забезпечення позову і 

застосовувати такі заходи у випадках, коли є реальна небезпека, що 

невжиття заходів забезпечення позову може призвести до утруднення 

або навіть неможливості у майбутньому виконати рішення суду, в тому 

числі, що внаслідок цього заявнику може бути завдано шкоди (хоча 

останнє обґрунтування не зазначено в ч. 3 ст. 151 ЦПК України). Усе 

це повинно бути мотивовано, а не визначатись як шаблонний перепис 

диспозиції норми права [9].  

Виходячи з того, що ч. 5 ст. 153, ст. 210 ЦПК України 

зобов’язує суд мотивувати свій висновок, суд у кожному випадку 

повинен врахувати всі обставини зазначені вище. 

Обов’язок суду мотивувати прийняте рішення щодо 

забезпечення позову випливає з того, що відповідач не може надати 

суду свої заперечення, докази. А це свого роду є відступом від 
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принципів змагальності, рівності сторін, гласності і не на користь тієї 

особи, стосовно якої заходи забезпечення позову вживаються. 

У випадку ж, коли суд відмовляє в застосуванні заходів 

забезпечення позову, він повинен зазначити, що, незважаючи на 

наявність підстав для забезпечення позову (ч. 3 ст. 151 ЦПК України), 

є такі обставини, які виключають можливість їх застосування. При 

цьому ці обставини не повинні виводитись з інших правових норм 

шляхом їх тлумачення, а бути індивідуальними, тобто такими, що 

можуть застосовуватись лише в цій справі. 

Отже, суд при вирішенні питання про забезпечення позову 

повинен врахувати: 

‒ обґрунтованість підстави забезпечення позову; 

‒ характер стягнення, стан і місцезнаходження речей, з приводу 

яких виник спір, матеріальне становище відповідача, підставу 

пред’явлення позову і на інші обставини; 

‒ співмірність виду та розміру способу забезпечення позову 

заявленим вимогам, а також їх відповідність інтересам відповідача; 

‒ доцільність внесення застави позивачем. 

Вжиття заходів забезпечення позову повинно відбуватись за 

наявності для цього підстав та обґрунтування вказаних обставин. Це 

створить хоча б деякий бар’єр для задоволення абсолютно 

безпідставних клопотань та виступатиме межею здійснення 

дискреційних повноважень суду щодо забезпечення позову. 

По-перше, незастосування заходів забезпечення позову за 

наявності для цього підстав само по собі може потягти неможливість 

або ускладненість при виконанні судового рішення, що було б 

порушенням права на справедливий судовий розгляд за змістом ст. 6 

Конвенції, оскільки виконання рішення суду є невід’ємною складовою 

частиною судового розгляду.  

По-друге, з точки зору інституту забезпечення позову 

позбавлено змісту вказувати конкретні підстави для цього, при цьому 

допускати, що, з огляду на специфіку конкретної справи, можуть 

існувати такі обставини, які виключають можливість застосування 

заходів забезпечення. Маються на увазі не обставини, які можуть 

встановлюватись у законі, а про обставини, яким суд у рамках 

конкретної справи надає юридичне значення, які виключають 

можливість застосування заходів забезпечення позову [9].  

Отже, при вирішенні питання про забезпечення позову 

законодавець надає суду широкі повноваження щодо вчинення певних 

процесуальних на його розсуд. 
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Так, § 945 ЦПК Німеччини передбачає можливість 

відшкодування збитків у разі необґрунтованого забезпечення 

позову [11]. На нашу думку, доцільним є запозичення із цієї норми 

щодо відшкодування шкоди, завданої забезпеченням позову, оскільки 

це сприятиме захисту прав особи, щодо якої вживаються заходи 

забезпечення позову.  

Отже, запозичення досвіду правового регулювання вжиття 

заходів забезпечення позову сприятиме ефективності їх застосування 

при найменшому ступеню обмеження прав особи щодо, якої 

вживаються такі заходи. 
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Судовий захист є однією з основних гарантій забезпечення прав 

та свобод людини, яка є найвищою цінністю для держави, що прагне 

стати правовою. З огляду на це, правові реформи, що відбуваються в 

Україні впродовж уже багатьох років, зорієнтовано на пошук нових 

науково обґрунтованих шляхів удосконалення механізму судового 

захисту прав особи. 

Важливим кроком на шляху реформування цивільного 

судочинства стало оновлення чинного цивільного процесуального 

законодавства України. Водночас існуюча судова практика 

переконливо свідчить, що вказані зміни не в повній мірі дозволяють 

забезпечити реальний захист прав і законних інтересів громадян, 

оскільки заінтересовані особи не завжди ефективно здійснюють надані 

їм процесуальні права. Така ситуація обумовлена, на нашу думку, не 

тільки недосконалістю цивільного процесуального законодавства, а й 

свідомістю самих учасників спірних правовідносин, для яких цивільне 

судочинство є не способом вирішення правового спору, а 

інструментом досягнення власної не завжди правомірної мети. 

Закріплена в чинному Цивільному процесуальному Кодексі 

України (далі – ЦПК України) [1] процедура розгляду та вирішення 
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правових спорів на засадах змагальності призвела до ситуації, коли 

суди обмежені в можливості отримання повної інформації про 

обставини, що мають значення для справи, і рішення, що ґрунтуються 

тільки на даних, поданих сторонами у справі, постановляються не на 

користь особи, права якої реально порушено, а на користь того, хто 

має більше можливостей надати докази на обґрунтування своєї позиції. 

Більше того, такий порядок судочинства дозволяє окремим 

особам зловживати правом на судовий захист, ініціюючи фіктивні 

спори. Так, наприклад, у провадженні Ленінського районного суду 

м. Вінниці знаходилась справа № 2–3512/2010 за позовом громадянки 

К. О. до громадянина К. Г. про розподіл майна подружжя. Позивачка, 

посилаючись на умови шлюбного контракту, укладеного між нею та 

відповідачем, заявила в позові вимогу щодо передачі їй всього майна, 

набутого за час шлюбу. Відповідач позов визнав у повному обсязі. Суд, 

враховуючи наявні в матеріалах справи відомості, задовольнив позов. 

Разом з тим у порушення вимог ч. 3 ст. 131 ЦПК України сторони не 

повідомили суд про існування незавершеного судового провадження, 

що стосувалося предмета спору. Зокрема в цей же час в провадженні 

Апеляційного суду Вінницької області розглядалась справа щодо 

законності судового рішення, яким задоволено позов кредитора Б. І. до 

К. Г. (відповідача в першій справі) про стягнення заборгованості за 

договором позики та наявність ухвали про забезпечення позову, якою 

було накладено арешт на частину майна К. Г. Таким чином, громадяни 

К. О. та К. Г. обрали судове провадження як спосіб передачі майна 

боржника його дружині, щоб завадити кредитору отримати борг, адже 

у К. Г. не залишилось майна, за рахунок якого можна було б стягнути з 

нього вищевказану суму боргу. Рішенням Апеляційного суду 

Вінницької області від 28 квітня 2011 р. у справі № 22ц–595/11 дії К. О. 

і К. Г. було визнано зловживанням правами, а рішення Замостянського 

районного суду у справі № 2–3512/2010 було скасовано в частині 

визнання за К. О. права власності на майно К. Г., щодо якого було 

постановлено ухвалу про забезпечення позову [2]. І такі випадки 

непоодинокі. 

З огляду на це, постає питання про модернізацію цивільного 

процесу України ‒ запровадження таких процесуальних процедур, які 

б максимально сприяли саме ліквідації правових спорів, що стали 

предметом судового розгляду та мінімізували можливі зловживання з 

боку учасників процесу. 

У цьому контексті в умовах загальної тенденції до наближення 

національного законодавства до європейських стандартів привертає 

увагу позитивний досвід європейського судочинства, яке 
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характеризується поширеною практикою вирішення правових спорів 

без повного судового розгляду, шляхом примирення суб’єктів спірних 

правовідносин. І це невипадково, адже конфлікти як такі неможливо 

повністю виключити з суспільного життя, а широке використання 

примирних процедур для їх врегулювання дозволяє не тільки 

вирішувати окремі правові спори, а й забезпечити збереження та 

розвиток нормальних відносин у суспільстві. 

Світовій практиці відомі різні види примирних процедур, які в 

юридичній доктрині отримали загальну назву Alternative Dispute 

Resolution (ADR) – Альтернативне вирішення спорів (далі – АВС). 

Дослідники виділяють основні (переговори, посередництво, арбітраж) і 

комбіновані (посередництво-арбітраж, міні-суд, незалежна експертиза 

щодо встановлення фактичних обставин справи, приватна судова 

система тощо) способи АВС [3, с. 55]; самостійні та комбіновані 

альтернативні форми [4, с. 41], змагальні, консенсуальні і змішані 

процедури [6, с. 55] тощо [6–11]. Всі вони в тій чи іншій мірі можуть 

бути запозичені в національний механізм захисту прав особи. 

На сьогодні юридична доктрина налічує чимало праць, 

присвячених проблемам примирення конфліктуючих сторін, у тому 

числі за допомогою способів АВС. Водночас слід визнати, що наразі в 

цій царині залишається невирішеним значний обсяг проблемних 

питань. Зокрема основна увага науковців зосереджена на впровадженні 

та розвитку лише окремих з них, таких як переговори, арбітраж, 

медіація. При цьому питання забезпечення гармонійного співіснування 

нових способів вирішення правових спорів з існуючою системою 

захисту залишається невирішеним. 

На нашу думку, запровадження примирних процедур повинно 

здійснюватись паралельно з відповідними змінами в процесуальному 

законодавстві України і узгоджуватись з існуючим у країні порядком 

судочинства. 

Так, наразі національне законодавство хоча і встановлює 

перевагу судової форми захисту цивільних прав, все ж допускає 

застосування окремих способів АВС. Зокрема ст. 130, 175 ЦПК 

України регламентовано обов’язок суду сприяти примиренню сторін у 

процесі та наслідки укладення сторонами судового процесу мирової 

угоди з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок; 

ст. 17, 122, 205, 207, ч. 5 ст. 130 ЦПК України визначаються 

процесуальні наслідки укладення сторонами арбітражної (третейської) 

угоди чи звернення учасників спору до арбітражу тощо. 

Водночас відповідно до положень чинного ЦПК України суд 

лише з’ясовує, чи бажають сторони примиритися. Очевидно, що для 
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сприяння сторонам у примиренні однієї цікавості суду недостатньо, 

сторони спору повинні отримати достатньо інформації про можливі 

способи примирення, їх переваги, і, якщо останні виявлять бажання 

скористатись одним із способів, їм потрібен час для цього. Наразі 

процесуальний кодекс не передбачає такої можливості. 

З огляду на це, очевидно, що для найбільш ефективного 

сприяння примиренню сторін існуючий процесуальний порядок 

провадження потребує відповідних змін. Зокрема вбачається, що для 

ефективного примирення учасники спірних правовідносин повинні 

отримати інформацію про способи АВС та мати достатньо часу для 

вибору такого з них, який найбільше відповідатиме їх інтересам, та 

проведення відповідних примирних процедур, і це повинно 

узгоджуватись з процесуальними строками судового провадження. 

Тому логічним було б закріпити в чинному ЦПК України обов’язок 

суду інформувати сторін про доступні їм способи АВС, а також 

передбачити можливість зупинення провадження на час, необхідний 

для проведення примирної процедури. 

Більше того, слід підкреслити, що наразі застосуванню багатьох 

способів АВС перешкоджає низький рівень правової культури 

учасників спірних правовідносин, які не спроможні самостійно вести 

конструктивний діалог, а послуги кваліфікованого юриста їм не по 

кишені. Як правильно вказують дослідники цієї проблематики, 

важливою передумовою примирення є взаємне прагнення [11, с. 103], 

воля сторін до примирення [10, с. 122]. З огляду на це, внести 

відповідні зміни в чинне законодавство, на нашу думку, є недостатнім, 

адже суспільну свідомість неможливо змінити за один день. 

Модернізація цивільного процесу України повинна передбачати не 

тільки удосконалення процесуальної процедури, а соціальну рекламу 

примирних процедур серед населення, просвітництво, виховання у 

громадян культури мирного вирішення конфліктів. Таким чином, 

очевидною є потреба у функціонуванні спеціалістів, які б могли 

сприяти громадянам у пошуках мирних шляхів вирішення правових 

спорів на безоплатній основі. 

У цьому контексті привертає увагу такий суб’єкт цивільних 

процесуальних правовідносин як особа, яка надає правову допомогу. 

Відповідно до ст. 56 ЦПК України правову допомогу може надавати 

особа, яка є фахівцем у галузі права і за законом має право на надання 

правової допомоги, при цьому вона має право знайомитися з 

матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії долучених до 

справи документів, бути присутнім у судовому засіданні. Тобто, по 

суті, вона має право ознайомлюватись з обставинами справи, а також 
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зобов’язана сприяти сторонам у захисті їх прав та інтересів шляхом 

надання відповідних консультацій. Процесуальний закон не містить 

обмежень щодо того, чи повинні такі суб’єкти надавати правову 

допомогу лише одній стороні чи усім учасникам спірного 

правовідношення, інакше кажучи, ніщо не заважає їм здійснювати 

правову допомогу сторонам конфлікту шляхом консультування 

останніх щодо можливих способів вирішення правового спору на 

засадах примирення, а також шляхом проведення примирних 

процедур. 

Водночас, з метою уникнення зловживань з боку окремих осіб, 

на нашу думку, такі дії повинні вчиняти не будь-які фахівці у галузі 

права, а саме працівники апарату суду. 

Підсумовуючи, слід констатувати, що запровадження та 

застосування в Україні способів примирення для вирішення правових 

спорів відповідатиме загальній позиції України щодо гармонізації 

національного законодавства із законодавством Європейського Союзу 

і взятими на себе Україною міжнародним зобов’язаннями [12–15]. 

З огляду на це, вбачається за доцільне внести такі зміни до 

чинного ЦПК України: 

Доповнити ст. 56 частиною 3 такого змісту: 

«3. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, має право 

надавати правову допомогу всім особам, які беруть участь у справі, в 

т.ч. проводити процедуру примирення». 

Доповнити ст. 130 частиною 31 такого змісту 

«31. Для сприяння врегулюванню спору на засадах примирення 

суд може запропонувати сторонам звернутися до особи, яка надає 

правову допомогу або інших осіб компетентних здійснювати примирні 

процедури. 

У разі повідомлення сторонами про свій намір скористатися 

примирною процедурою суд постановляє ухвалу про зупинення 

провадження у справі на час її проведення». 

Доповнити ч. 1 ст. 202 пунктом 7 наступного змісту 

«7) надання сторонам у справі за їх спільною заявою строку для 

примирення.» 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ПОЗАСУДОВОГО 

ВИРІШЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ СПОРІВ 

 

Світова практика свідчить, що медіація є досить зручним та 

ефективним способом врегулювання спорів, якщо сторони прагнуть 

саме залагодження, а не загострення конфлікту. Звернення до медіації 

також сприяє розвантаженню державних судових органів, до яких 

просто не потрапляють справи, які можуть бути вирішені без 

залучення останніх. 

Про медіацію як реальну альтернативу зверненню до державних 

судів в Україні заговорили вголос уже більше десяти років тому. Якщо 

спочатку мова йшла лише про можливість передачі медіатору задля їх 

мирного врегулювання спорів, що вже передані на розгляд державного 

суду, то наразі йдеться про запровадження в Україні «класичної» 

медіації, яка не передбачає залучення судових органів для вирішення 

спору між сторонами. Юридичні фірми пропонують послуги медіації, 

створено кілька центрів, що надають послуги з навчання медіаторів. 

При цьому в Україні відсутній нормативно-правовий акт, який би 

визначав правила гри на цьому полі. До Верховної Ради України було 

подано низку законопроектів, що мали б визначити правила 

застосування медіації в Україні, правові умови її здійснення. На 

сьогодні два законопроекти зареєстровані у Верховній Раді України 

(№ 2425а від 26.06.2013 р. та № 2425а–1 від 03.07.2013 р.). Обидва 

документи перебувають на стадії зареєстрованих Верховною Радою 

України, тобто український парламент з червня, коли було подано 

перший з документів, не приступив до їх розгляду. Варто зазначити, 
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що вказані законопроекти не перші, що подаються на розгляд 

Верховної Ради України, але жоден документ не був доведений до 

стану закону. Складається враження, що український законодавець не 

зацікавлений у запровадженні медіації в Україні або ж як мінімум у 

визначенні на законодавчому рівні правил її здійснення. 

У той же час такі правила визначають інші суб’єкти. Зокрема 

можемо звернутися до документів, розроблених Українським центром 

медіації [1], який не лише розробляє документи й проводить медіацію, 

але й проводить навчання фахівців у цій сфері. Вказаний Центр 

розробив, зокрема, Кодекс етики медіатора [2] та запропонував типові 

медіаційні застереження [3]. 

Якщо проаналізувати останні п’ять законопроектів, що 

розглядалися Верховною Радою України протягом 2011–2013 років 

(два наразі є зареєстровані (№№ 2425а та 2425а–1), два (реєстраційні 

№№ 10301 та 10301–1) було відкликано 12.12.2012 р., законопроект за 

№ 8137 було відхилено 23.09.2011 р.), то очевидним є той факт, що усі 

законопроекти практично однакові: частково змінюються 

формулювання, дещо збільшено або зменшено кількість статей, але 

зміст законопроектів, обсяг повноважень сторін та медіатора, 

принципи медіації залишаються незмінними. 

Що ж таке медіація згідно із законопроектами України? Так, 

принципами медіації є: 

1) ст. 5 законопроекту, зареєстрованого за № 2425а: «Медіація 

проводиться … на підставі принципів добровільної участі, рівності, 

самовизначення та співробітництва сторін медіації, незалежності, 

нейтральності та толерантності медіатора, конфіденційності 

інформації щодо медіації» [4]; 

2) ст. 5 законопроекту, зареєстрованого за № 2425а–1: «Медіація 

проводиться … на підставі принципів добровільної участі, рівності та 

активності сторін медіації, незалежності, нейтральності та 

толерантності медіатора, конфіденційності інформації щодо 

медіації» [5]; 

3) ст. 1 законопроекту, зареєстрованого за № 10301: «Медіація – 

процедура позасудового вирішення конфліктів (спорів) з дотриманням 

принципів добровільності, самовизначення і рівності сторін, 

конфіденційності, незалежності та неупередженості» [6]; 

4) ст. 5 законопроекту, зареєстрованого за № 10301–1: 

«Медіація проводиться … на підставі принципів добровільної участі, 

рівності та активності сторін медіації, незалежності та толерантності 

медіатора, конфіденційності інформації щодо медіації» [7]; 
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5) ст. 4 законопроекту № 8137: «Медіація здійснюється на 

засадах добровільності, самовизначення і рівності сторін, 

конфіденційності, незалежності та неупередженості медіатора» [8]. 

Вказані принципи медіації, що відповідають світовій практиці, 

знайшли своє відображення і в Кодексі етики медіатора, зазначеному 

раніше. 

Щодо самого визначення медіації, то тут автори законопроектів 

теж не пропонують значного різноманіття ідей. Якщо підсумувати, то 

медіацією є позасудова процедура врегулювання конфлікту шляхом 

переговорів за допомогою одного або декількох посередників 

(медіаторів). Метою медіації, на думку авторів законопроектів, є 

вирішення конфлікту та запобігання його поновленню, усунення 

спричиненої конфліктом шкоди, а також відновлення правопорядку. 

Якщо перші три завдання є логічними та не викликають сумнівів, то 

відновлення правопорядку, на нашу думку, не можна ставити як мету 

врегулювання спору без залучення державних органів. Таку мету не 

ставить перед собою, наприклад, законодавець Російської Федерації, де 

Закон «Про альтернативну процедуру врегулювання спорів за участю 

посередника (процедуру медіації)» [9] було прийнято 27 липня 2010 р. 

Автори українських законопроектів визначили сферу 

застосування медіації: цивільні, господарські, адміністративні, трудові, 

сімейні конфлікти (спори), а також кримінальні справи у випадках, 

передбачених чинним законодавством. 

Незважаючи на зауваження до законопроекту, зареєстрованого 

за № 8137, які були викладені у Висновку на проект Закону України 

«Про медіацію» (реєстр. № 8137 від 21.02.2011 р., внесений народним 

депутатом України О. І. Тищенко) [10] щодо недоцільності поширення 

медіації на відносини, де стороною є держава та/або її органи, нині 

зареєстровані законопроекти і надалі поширюють медіацію на 

практично всі спори, що можуть виникати в державі. Вважаємо, що 

зауваження Головного науково-експертного управління були 

доречними й мають бути враховані. Іншими словами, медіацію слід 

застосовувати у спорах, що виникають у цивільних та комерційних 

справах. 

Варто зазначити, що законопроекти визначають, зокрема, статус 

медіатора. Так, у цілому медіатором може бути фізична особа, яка 

досягла двадцяти одного року та пройшла спеціальну підготовку за 

напрямом «медіація» в Україні або за її межами. Законопроекти 

надають можливість особам, які не досягли вказаного віку та не 

отримали необхідної підготовки, проводити медіацію серед однолітків 
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на безоплатній основі. На нашу думку, вказане положення є 

недоречним. 

Законопроекти також визначають систему органів 

медіаторського самоврядування та їхні функції. Саме вказані органи 

мають надавати методологічну та організаційну допомогу у здійсненні 

медіації в України. 

Ще одне положення, на яке б варто закцентувати увагу ‒ це 

повноваження медіатора(ів). Усі законопроекти наділяють медіатора 

лише функцією координації процесу медіації без можливості надання 

будь-яких інших консультацій. Таким чином, відповідно до норм 

законопроектів медіатор не має можливості брати активну участь у 

процесі медіації та пропонувати сторонам можливі варіанти 

залагодження конфлікту. Вважаємо, що вказане положення є досить 

жорстким та пропонуємо скористатися практикою інших держав, 

зокрема Російської Федерації, де медіатор не має права пропонувати 

варіанти вирішення спору, якщо сторони не домовились про інше 

(ст. 11 Закону РФ). Таким чином, сторони самі мають право визначити 

те коло повноважень, якими наділяється медіатор, якого вони 

залучають для вирішення спору між ними. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що Україна вже визначилася з 

певними правилами у сфері медіації, хоча й не на законодавчому рівні. 

При цьому ми переконані, що прийняття закону про медіацію 

допоможе легалізувати та легітимізувати медіацію, сприятиме довірі 

до цього способу вирішення спорів, адже якщо певний спосіб 

передбачено законом, то сторони будуть більш впевнені у тому, що 

результат застосування буде визнаватися державою у випадку 

виникнення наступного конфлікту. При цьому позитивним вважаємо, 

що Україна пішла шляхом встановлення добровільності медіації та не 

вводить норми обов’язкового її застосування, як то зроблено, 

наприклад, в Італійській Республіці. 

 
Література 

1. Український центр медіації [Електронний ресурс] Український центр 

медіації. – URL : http://ukrmediation.com.ua/ua. 

2. Кодекс етики медіатора [Електронний ресурс] Український центр 

медіації. – URL : 

http://ukrmediation.com.ua/ua/about_center/mediator_code_of_ethics. 

3. Типові медіаційні застереження [Електронний ресурс] Український 

центр медіації. – URL : 

http://ukrmediation.com.ua/ua/mediation_services/mediation_clause. 



 371 

4. Про медіацію : проект Закону, зареєстр. 26.06.2013 р. за № 2425а 

[Електронний ресурс] Верховна Рада України. – URL : 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=47637. 

5. Про медіацію : проект Закону, зареєстр. 03.07.2013 р. за № 2425а–1 

[Електронний ресурс] Верховна Рада України. – URL : 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=47710. 

6. Про медіацію : проект Закону, зареєстр. від 05.04.2012 р. за № 10301 

[Електронний ресурс] Верховна Рада України. – URL : 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=43034. 

7. Про медіацію : проект Закону, зареєстр. від 19.04.2012 р. за № 10301–

1 [Електронний ресурс] Верховна Рада України. – URL : 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=43208. 

8. Про медіацію : проект Закону, зареєстр. від 21.02.2011 р. за № 8137 

[Електронний ресурс] Верховна Рада України. – URL : 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=39689. 

9. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации : Закон Российской Федерации от 

27.07.2010 г. [Электронный ресурс] Президент России. – URL : 

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1292564. 

10. Висновок на проект Закону України «Про медіацію» (реєстр. № 8137 

від 21.02.2011 р., внесений народним депутатом України 

О.І. Тищенко) [Електронний ресурс] Верховна Рада України. – URL : 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=39689. 

 

 
 

 

ГАВРІК Роман Олександрович, 

кандидат юридичних наук, викладач кафедри цивільного права та процесу  

Національної академії Державної прикордонної служби України  

імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький) 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ У ПРОЦЕДУРІ РОЗГЛЯДУ 
СПРАВ ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧОГО ЛИСТА НА 

ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО 
СУДУ, УХВАЛЕНОГО У ЦИВІЛЬНОМУ СПОРІ 

 

З набранням чинності Закону України «Про третейські суди» на 

законодавчому рівні була закріплена альтернатива у виборі фізичними 

та юридичними особами способу вирішення спору: можливість 

звернутися до державного чи третейського суду. 
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Актуальною проблемою, яка виникла з появою третейського 

судочинства, є примусове виконання рішень третейських судів, 

ухвалених у результаті вирішення цивільних спорів, оскільки саме по 

собі рішення третейського суду не є виконавчим документом і підлягає 

підтвердженню його компетентним судом, яким, згідно з Законом 

«Про третейські суди», виступає місцевий загальний суд, шляхом 

провадження у справі щодо видачі виконавчого листа на примусове 

виконання рішення третейського суду. 

Аналіз практики місцевих судів щодо розгляду справ про 

видачу виконавчого документа на примусове виконання рішень 

третейських судів дозволяє зробити висновки про наявність низки 

проблем у застосуванні зазначеної процедури, які доцільно вирішити, 

в тому числі через зміни до цивільного процесуального законодавства. 

Процедура видачі виконавчого документа на примусове 

виконання рішення третейського суду передбачена ст. 3897–38911 ЦПК 

України [1] та ст. 56 Закону України «Про третейські суди» [2] і 

передбачає в якості юридичного факту, що спричиняє відкриття 

провадження у відповідній справі, заяву особи, на користь якої 

прийнято рішення третейського суду, що має бути подана до суду за 

місцем проведення третейського розгляду протягом трьох років з дня 

прийняття рішення третейським судом. 

Провадження у справі щодо видачі виконавчого документа на 

примусове виконання рішення третейського суду не передбачає 

повторного вирішення уже вирішеної у третейському суді справи, але 

вже державним судом. Суд тільки встановлює наявність або 

відсутність підстав для відмови у видачі виконавчого листа на 

примусове виконання рішення третейського суду. 

Відповідно до ст. 38910 Закону України «Про третейські суди» 

суд відмовляє у видачі виконавчого листа на примусове виконання 

рішення третейського суду, якщо: 

1) на день ухвалення рішення за заявою про видачу виконавчого 

листа рішення третейського суду скасовано судом; 

2) справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не 

підвідомча третейському суду відповідно до закону; 

3) пропущено встановлений строк для звернення за видачею 

виконавчого листа, а причини його пропуску не визнані судом 

поважними; 

4) рішення третейського суду прийнято у спорі, не 

передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені 

питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням 

третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської 
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угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що 

стосується питань, які виходять за межі третейської угоди; 

5) третейська угода визнана недійсною; 

6) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не 

відповідав вимогам закону; 

7) рішення третейського суду містить способи захисту прав та 

охоронюваних інтересів, не передбачені законом; 

8) постійно діючий третейський суд не надав на вимогу суду 

відповідну справу; 

9) третейський суд вирішив питання про права і обов’язки осіб, 

які не брали участі у справі [2]. 

Як бачимо, підставами для відмови у видачі виконавчого листа 

на примусове виконання рішення третейського суду є відсутність 

діючого рішення третейського суду (п. 1 ст. 38910 ЦПК України), 

порушення встановлених правил звернення до суду із цією метою 

(п.п. 2, 3, 8 ст. 38910 ЦПК України), відсутність підстав у третейського 

суду ухвалювати рішення щодо цього спору (п.п. 4–7, 9 ст. 38910 ЦПК 

України). Перевіряти на обґрунтованість рішення третейського суду 

місцевий суд не має права, він здійснює лише перевірку, схожу із тією, 

що здійснюється під час провадження, відкритого за касаційною 

скаргою, щодо рішень місцевих та апеляційних судів. У цьому випадку 

суд лише перевіряє, чи не були порушені норми процесуального права 

(такими нормами виступатимуть Закон України «Про третейські суди» 

та регламент відповідного третейського суду). 

Основними підставами для відмови у виконанні рішення 

третейського суду за законодавством інших країн, як правило, 

визнаються відсутність у третейського суду права ухвалювати таке 

рішення (зважаючи на недійсність або нечинність третейської угоди, 

вихід за її межі або суперечність рішення вимогам закону), 

неправоздатність складу третейського суду або недотримання вимог 

щодо форми рішення третейського суду. 

У той же час у законодавстві зарубіжних країн, які визначають 

процедуру видачі виконавчого документа на примусове виконання 

рішення третейського суду, визначаються й інші підстави для відмови 

у видачі виконавчого документа. 

Так, ст. 46 Федерального закону Російської Федерації «Про 

третейські суди в Російській Федерації» 2002 року визначає додаткову 

підставу для відмови у видачі виконавчого документа на примусове 

виконання рішення третейського суду: рішення третейського суду 

порушує основоположні принципи російського права. Крім цього, у 

випадку, якщо рішення третейського суду містить постанови з питань, 
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що виходять за межі третейської угоди, у тій частині питань, які все ж 

були передбачені третейською угодою, приймається рішення про 

видачу виконавчого документа. В іншій частині здійснюється відмова 

у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення 

третейського суду [3; 4]. 

Ст. 2413 ЦПК Республіки Казахстан 1999 року, крім зазначених 

підстав для відмови у видачі виконавчого документа на примусове 

виконання рішення третейського суду, містить також такі: 

недієздатність або обмежена дієздатність однієї із сторін при 

укладенні третейської угоди; рішення суду чи третейського суду за 

тотожним позовом, або відповідна ухвала при припинення 

провадження у справі; суперечність рішення третейського суду 

публічному порядку Республіки Казахстан [5]. 

Ст. 486 ЦПК Республіки Молдова 2003 року додатково 

передбачає як підставу для відмови у видачі виконавчого документа на 

примусове виконання рішення третейського суду порушення рішенням 

третейського суду основ моралі [6]. 

Ст. 751 ЦПК Естонської Республіки додатково до зазначених 

підстав передбачає невідповідність рішення третейського суду не 

тільки вимогам закону, а й звичаям [7, с. 1495]. 

Ст. 1484 ЦПК Французької Республіки 2004 року визначає такі 

для відмови у видачі розпорядження на примусове виконання рішення 

третейського суду: якщо арбітр ухвалив рішення за відсутності угоди 

про арбітраж чи коли така угода є недійсною або такою, що втратила 

силу; якщо склад арбітражного суду був сформований з порушенням 

закону; якщо арбітр ухвалив рішення всупереч умовам доручення; 

коли не було дотримано принципу змагальності сторін; якщо арбітр 

порушив імперативну норму; не вказано усі необхідні реквізити 

рішення, передбачені у ст. 1471, 1472 та 1474 ЦПК [8, с. 360–363]. 

Як бачимо, українське цивільне процесуальне законодавство 

містить дві додаткові підстави для відмови у видачі виконавчого 

документа на примусове виконання рішення третейського суду: 

ненадання постійно діючим третейським судом на вимогу суду 

відповідної справи, вирішення третейським судом питання про права і 

обов’язки осіб, які не брали участі у справі. Такі підстави не 

передбачені законодавством інших країн, тому виникає питання про їх 

обґрунтованість у світлі того, чи є наслідком існування зазначених 

підстав саме відмова у видачі виконавчого документа. 

Відповідно до ст. 56 Закону України «Про третейські суди» при 

розгляді заяви про видачу виконавчого документа компетентний суд 

повинен витребувати справу з постійно діючого третейського суду, в 
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якому зберігається справа, яка має бути направлена до компетентного 

суду протягом п’яти днів від дня надходження вимоги. Відсутність 

такого обов’язку щодо справи, по якій було ухвалене рішення 

третейським судом для вирішення конкретного спору, пояснюється 

тим, що відповідно до ст. 54 Закону України «Про третейські суди» 

такі справи зберігаються у компетентному суді. 

У той же час застосовувати інститут відмови у видачі 

виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського 

суду недоцільно, оскільки, зважаючи на незавжди якісну роботу 

підприємств пошти та зв’язку, порушення строків прийняття вихідної 

кореспонденції канцелярією суду, справа може надійти до суду з 

певним незначним запізненням. Хоча ч. 2 ст. 3899 ЦПК України та ч. 2 

ст. 56 Закону України «Про третейські суди» передбачає більш 

тривалий строк для розгляду справи про видачу виконавчого 

документа – місяць, але він розпочинає свій перебіг з моменту подання 

заяви, а не справи із третейського суду. При цьому такий строк є 

максимальним, тобто суд уже на шостий день після подання вимоги до 

третейського суду про направлення відповідної справи вже вправі 

розглянути подану заяву про видачу виконавчого документа і 

відмовити у видачі виконавчого документа, у зв’язку з тим, що 

відповідна справа із третейського суду ще не надійшла. При цьому 

заручником цього стає особа, яка прагне отримати присуджене на її 

користь за рішенням третейського суду. 

Для недопущення зазначеної ситуації пропонується застосувати 

спосіб, що застосовується при апеляційному оскарженні судових 

рішень, де також здійснюється передача судової справи (з місцевого до 

апеляційного суду). У випадку непередачі такої справи у визначені 

строки суд відповідно до ст. 297 ЦПК України не відмовляє у 

задоволенні апеляційної скарги, а просто не відкриває апеляційне 

провадження. 

У зв’язку із цим, пропонується внести зміни до ЦПК України та 

Закону України «Про третейські суди», а саме: виключити п. 8 ч. 6 

ст. 38910 ЦПК України та п. 8 ч. 1 ст. 56 Закону України «Про 

третейські суди». Крім цього, необхідно внести зміни до ЦПК України, 

доповнивши ч. 1 ст. 3899 ЦПК України новим другим реченням такого 

змісту: «У випадку, коли подається заява про видачу виконавчого 

листа на примусове виконання рішення постійно діючого третейського 

суду, така заява розглядається суддею одноособово протягом 

п’ятнадцяти днів з дня надходження її та відповідної справи, що 

витребовується, до суду в судовому засіданні з викликом сторін». У 

зв’язку із цим, необхідно вважати речення друге ч. 1 ст. 3899 ЦПК 
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України реченням третім, а також виключити речення третє ч. 2 

ст. 3899 ЦПК України. Крім цього, необхідно внести відповідні зміни 

до ч.ч. 1, 2 та 6 ст. 56 Закону України «Про третейські суди». 

Інша підстава відмови у видачі виконавчого документа на 

примусове виконання рішення третейського суду, яка потребує аналізу 

– вирішення третейським судом питання про права і обов’язки осіб, які 

не брали участі у справі. 

У такому випадку відмова суду у видачі виконавчого документа 

на примусове виконання рішення третейського суду є логічною, 

зважаючи на те, що це свідчить фактично про незаконність рішення, 

порушення процедури вирішення спору третейським судом, що може 

стати підставою і для скасування самого рішення третейського суду. 

У той же час було б доцільно надати право суду скасовувати 

рішення третейського суду у випадках, коли підстава, із якої було 

відмовлено у видачі виконавчого документа на примусове виконання 

рішення третейського суду, передбачена у ст. 3895 ЦПК України та у 

ст. 51 Закону України «Про третейські суди» як підстава скасування 

рішення третейського суду. Це дозволило б не допустити повторних 

звернень до суду із заявами про видачу виконавчих документів на 

виконання завідомо незаконних (для заявників) рішень третейського 

суду. 

У зв’язку із цим, пропонуємо доповнити ст. 38910 ЦПК України 

частиною другою такого змісту: «За наявності однієї із підстав для 

відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення 

третейського суду, передбачених ч.ч. 2, 4, 5, 6, 9 ст. 38910 ЦПК 

України, суд при вирішенні питання про відмову у видачі виконавчого 

листа, за відповідною заявою від сторони або особи, що не брала 

участі у справі, але питання про її права та обов’язки було вирішене 

третейським судом, вирішує питання про скасування рішення 

третейського суду». Крім цього, необхідно внести відповідні зміни до 

ст. 56 Закону України «Про третейські суди». 

Актуальною залишається проблема оскарження ухвал, що 

постановляються судом за результатами розгляду заяви про видачу 

виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського 

суду. На цю проблему звертав увагу голова Третейської палати 

України Ю. А. Михальський у своєму листі до в. о. голови Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних 

справ від 14 травня 2013 р. [9]. Ним було зазначено цю проблему, що 

склалася у зв’язку із неоднаковою судовою практикою з питань 

вирішення справ за апеляційними скаргами про оскарження ухвал про 

видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення 
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третейського суду. По окремих судових справах за апеляційними 

скаргами на ці ухвали були прийняті позитивні судові рішення, по 

інших – у задоволенні апеляційних скарг було відмовлено. У цілому в 

листі голова Третейської палати України приєднався до думки, 

висловленої у листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних та кримінальних справ № 10–1385/0/4–12 від 27 вересня 

2012 р. «Про апеляційне оскарження ухвал суду про видачу 

виконавчого листа на виконання рішення третейського суду» [10], що 

ухвала про примусове виконання рішення третейського суду не 

підлягає апеляційному оскарженню. 

Позиція Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних та кримінальних справ зводиться до необхідності 

постановлення апеляційним судом ухвали про повернення апеляційної 

скарги на ухвалу про примусове виконання рішення третейського суду 

і можливість заінтересованої особи подати заяву про оскарження 

рішення третейського суду. Таке повернення відбувається саме з 

мотивів відсутності оскаржуваної ухвали у переліку ухвал суду, що 

оскаржуються в апеляційному порядку окремо від рішення суду, 

визначених у ст. 293 ЦПК України [10]. 

Мотивація голови Третейської палати України інша: він 

зазначає, що неможливість апеляційного оскарження ухвали про 

примусове виконання рішення третейського суду викликана 

можливістю оскарження виконавчого документа за правилами ст. 369 

ЦПК України [9]. 

У той же час вважаємо, що не можна повною мірою погодитися 

із зазначеними твердженнями. 

Ухвала, що постановляється судом за результатами розгляду 

заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення 

третейського суду, є заключною, а тому (зважаючи на неможливість її 

апеляційного оскарження) їй притаманні усі ознаки, що має судове 

рішення, з моменту постановлення, в тому числі і виключність (що 

виключатиме подання заяви із цієї ж підстави), а факти, встановлені 

нею, будуть преюдиційними. Тому при розгляді заяви про оскарження 

рішення третейського суду мають враховуватись факти, встановлені в 

ухвалі про примусове виконання рішення третейського суду. 

Враховуючи, що постановлення такої ухвали означатиме відсутність 

підстав для скасування рішення третейського суду (інакше така ухвала 

не була б постановлена), оскарження рішення третейського суду стає 

неможливим. 

Так само, проблемним є і застосування ст. 369 ЦПК України 

щодо визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, 
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оскільки цей порядок може бути застосований тільки у випадку 

помилкової видачі виконавчого листа чи припинення зобов’язання за 

ним або з інших підстав. При цьому визначення «іншої підстави» ЦПК 

України не містить. 

У зв’язку із цим, з метою захисту інтересів особи, яка не згодна 

із порядком розгляду заяви про видачу виконавчого листа на 

примусове виконання рішення третейського суду, за результатами 

якого постановлено ухвалу про примусове виконання рішення 

третейського суду, пропонуємо доповнити ст. 293 ЦПК України, що 

визначає перелік ухвал, що оскаржуються в апеляційному порядку 

окремо від рішення суду. Це дозволить захистити інтереси не тільки 

стягувача, що на сьогодні має право на оскарження ухвали про відмову 

у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення 

третейського суду, а й боржника та осіб, на яких може вплинути 

рішення третейського суду, виконавчий лист на примусове виконання 

якого було видано. 
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КОВАЛЬ Олена Володимирівна, 

аспірант Національної академії внутрішніх справ (м. Київ) 

ОСОБЛИВОСТІ НОТАРІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАВА  
НА ЖИТЛО ДІТЕЙ–СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 

 

Актуальність зазначеної тематики обумовлена необхідністю 

дослідження нотаріального захисту прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та виявлення особливостей 

здійснення нотаріальними органами захисту права на житло цих дітей. 

Як зазначає А. Протас, захист житлових прав громадян за 

допомогою нотаріальних органів відбувається в процесі здійснення 

нотаріальних дій та під час надання ними послуг правового 

характеру [1, с. 62]. До нотаріальних дій, які вчиняють нотаріуси, 

відповідно до ст. 34 Закону України «Про нотаріат» серед інших 

віднесено посвідчення правочинів [2]. 

А. Фігель, зважаючи на співвідношення таких правових 

категорій як охорона та захист прав, зазначає, що при вчиненні 

нотаріальних дій нотаріусами щодо нотаріального посвідчення 

правочинів, якими опосередковуються виникнення, зміна чи 
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припинення житлових прав у фізичних осіб, здійснюється саме 

охорона, а не захист таких прав; водночас вчинення нотаріального 

напису на борговому документі необхідно розглядати як нотаріальну 

дію, яка спрямована саме на захист житлових прав фізичних осіб [3, 

с. 16]. 

О. Кармаза зазначає, що нотаріальний захист житлових прав 

переважно є забезпечувально-охоронним засобом, оскільки 

направлений не на відновлення порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, а на забезпечення безперешкодної реалізації цих 

прав у майбутньому, на захист суб’єктивного права від можливих 

посягань [4, с. 155]. 

На нашу думку, враховуючи те, що нотаріус, вчиняючи 

нотаріальні дії, перш за все, перевіряє відповідність, наприклад, 

посвідчуваного ним правочину вимогам закону і дійсним намірам 

сторін, саме цим і забезпечує захист прав учасників цього правочину в 

контексті його вірогідності. Нотаріальне посвідчення правочину щодо 

переходу права власності на житло, яке фіксує юридичний факт 

набуття однією стороною правочину та припинення іншою прав на 

житло, наприклад, при посвідченні заповітів, договорів ренти, 

довічного утримання, іпотеки, тощо, забезпечує захист прав учасників 

цього правочину в контексті правомірності їхніх прав. 

Також відповідно до ст. 18 ЦК України нотаріус здійснює захист 

цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому 

документі та в порядку, встановленому законом [5]. Безпосередню 

вказівку щодо захисту цивільних прав містить глава 12 розділу I 

Порядку вчинення нотаріальних дій, де визначено, що такий захист 

здійснюється нотаріусом шляхом вчинення виконавчого напису, який 

вчиняється нотаріусом на документах, що встановлюють 

заборгованість або передбачають повернення майна [6]. 

О. Кармаза зазначає, що на сьогодні повноваження нотаріуса 

щодо захисту суб’єктів житлових відносин розширено шляхом надання 

нотаріусу повноважень державного реєстратора щодо здійснення 

державної реєстрації прав власності, інших речових прав на вже 

зареєстровані об’єкти нерухомості, зокрема житло, із внесенням 

відповідної інформації до Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно, – і це є ефективним засобом захисту конституційних 

прав громадян України [4, с. 155]. 

На наш погляд, надана нотаріусам можливість безпосереднього 

здійснення державної реєстрації прав на нерухомість шляхом внесення 

інформації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
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свідчить про своєчасний та оперативний захист житлових прав 

набувачів. 

До того ж серед нотаріальних дій, що вчиняються нотаріусом, 

відповідно до п. 9 ст. 34 Закону України «Про нотаріат» зазначено 

накладення заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових 

прав на нерухоме майно), що підлягає державній реєстрації [2]. 

Підставою накладення заборони відчуження майна відповідно до п. 2 

гл. 15 розд. II Порядку вчинення нотаріальних дій є звернення органу 

опіки та піклування з метою захисту особистих і майнових прав та 

інтересів дитини, яка має право власності або проживає у житловому 

будинку, квартирі, іншому приміщенні, на відчуження якого 

накладається заборона. Накладення заборони за вказаною підставою 

вчиняється нотаріусом на копії рішення зазначеного компетентного 

органу та реєструється нотаріусом у реєстрі для реєстрації 

нотаріальних дій та реєстрі для реєстрації заборон відчуження 

нерухомого майна і робиться запис в Алфавітній книзі обліку 

реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна (п.п. 3–4 

гл. 15 розд. II Порядку вчинення нотаріальних дій) [6]. 

Відповідно до ст. 74 Закону України «Про нотаріат» нотаріус 

знімає заборону відчуження житлового будинку, квартири, дачі, 

садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого 

майна, одержавши звернення органів опіки та піклування про усунення 

обставин, що обумовили накладення заборони відчуження майна 

дитини [2]. А, відповідно до п. 67 Порядку провадження органами 

опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, у 

разі усунення обставин, що обумовили накладення заборони 

відчуження нерухомого майна дитини, до нотаріуса для зняття 

заборони відчуження такого майна звертається в установленому 

законодавством порядку районна, районна у мм. Києві та Севастополі 

держадміністрація, виконавчий орган міської, районної в місті ради [7]. 

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» органами опіки та піклування є районні, 

районні у містах Києві та Севастополі місцеві державні адміністрації, 

виконавчі органи міських чи районних у містах, сільських, селищних 

рад [8]. Однак наявність таких термінологічних неточностей щодо 

суб’єктів звернення до нотаріуса може викликати протиріччя і як 

наслідок незабезпечення своєчасного захисту житлових прав дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Таким чином, органи нотаріату, накладаючи заборону на 

відчуження житла чи знімаючи її або фіксуючи юридичний факт 
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набуття чи припинення прав на житло, що має юридичне значення, – 

виступають у якості юрисдикційних органів та одночасно виконують 

захисну та попереджувальну функції. 

Норми чинного законодавства містять додаткові вимоги у разі 

укладання правочинів, учасниками яких є малолітні, неповнолітні, 

недієздатні чи обмежено дієздатні, або правочинів, які можуть зачіпати 

права цих осіб. Зокрема, з метою перевірки відсутності прав малолітніх 

та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб на 

користування відчужуваними житловим будинком, квартирою, 

кімнатою або їх частиною, нотаріус вимагає подачі йому довідки про 

склад сім’ї житлово-експлуатаційної організації, квартального 

комітету або іншого уповноваженого органу з питань реєстрації місця 

проживання [6]. У разі виявлення з поданих відчужувачем документів, 

що право власності або право користування відчужуваним житловим 

будинком, квартирою, кімнатою або їх частиною мають малолітні або 

неповнолітні діти або недієздатні чи обмежено дієздатні особи, 

нотаріус повинен витребувати у відчужувача дозвіл органу опіки та 

піклування на вчинення такого правочину у формі витягу з рішення 

відповідної районної або районної у містах Києві та Севастополі 

державної адміністрації, відповідного виконавчого органу міських, 

районних у містах, сільських, селищних рад [6]. Слід зазначити, що 

норми цивільного законодавства не містять такого поняття, як 

«малолітні діти» чи «неповнолітні діти», тому з метою узгодженості 

норм, що містяться в Порядку вчинення нотаріальних дій, з нормами 

Цивільного кодексу України, пропонуємо внести зміни у підп. 1.10 

гл. 2 розд. II Порядку вчинення нотаріальних дій та викласти його у 

такій редакції: «1.10. У разі виявлення з поданих відчужувачем 

документів, що право власності або право користування відчужуваним 

житловим будинком, квартирою, кімнатою або їх частиною мають 

малолітні, неповнолітні особи або недієздатні чи обмежено дієздатні 

особи, нотаріус повинен витребувати у відчужувача дозвіл органу 

опіки та піклування на вчинення такого правочину у формі витягу з 

рішення відповідної районної, районної у містах Києві та Севастополі 

державної адміністрації, відповідного виконавчого органу міських, 

районних у містах, сільських, селищних рад». 

Разом з тим, у цьому ж нормативному документі вже містяться 

неточності, зокрема відповідно до підп. 3.1 гл. 1 розд. II Порядку 

вчинення нотаріальних дій у разі укладення правочинів, які підлягають 

нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, у тому числі 

договорів щодо поділу, обміну житлового будинку, квартири за 

участю малолітніх осіб, а також осіб, над якими встановлено опіку або 



 383 

піклування, нотаріус перевіряє наявність дозволу органу опіки та 

піклування на укладення таких правочинів [6]. Ця норма не стосується 

неповнолітніх осіб, а отже, не гарантує захисту їх прав. Натомість 

зазначено осіб, над якими встановлено опіку або піклування. З метою 

уникнення протиріч та подвійних трактувань, пропонуємо внести зміни 

в підп. 3.1 гл. 1 розд. II Порядку вчинення нотаріальних дій та викласти 

його у такій редакції: «3.1. У разі укладення правочинів, які підлягають 

нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, у тому числі 

договорів щодо поділу, обміну житлового будинку, квартири за 

участю малолітніх, неповнолітніх осіб або недієздатних чи обмежено 

дієздатних осіб, нотаріус перевіряє наявність дозволу органу опіки та 

піклування на укладення таких правочинів». 

Враховуючи норми, які стосуються захисту прав малолітніх, 

неповнолітніх, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб, не 

виключаємо можливість віднесення до кола цих осіб і дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, тому можемо зазначити, 

нотаріальний захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, здійснюється шляхом нотаріального 

посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, яке 

належить дитині на праві власності або яке перебуває у її користуванні, 

лише за наявності відповідного дозволу органу опіки та піклування на 

вчинення такого правочину та шляхом накладення та зняття заборон 

на відчуження нерухомого майна за наявності відповідного звернення 

органу опіки та піклування. Зазначене свідчить, що нотаріальний 

захист права на житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, не є незалежним та самостійним, оскільки можливість 

його здійснення обмежена наявністю дозволів та звернень відповідних 

органів, зокрема органів опіки та піклування, але при цьому лишається 

ефективним та оперативним завдяки розширенню повноважень 

нотаріуса щодо внесення відповідної інформації до Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно. 
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Підсумковий документ  
науково-теоретичного круглого столу: 

«СТРАТЕГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРИВАТНОГО ПРАВА  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ» 

(29 листопада 2013 року, м. Хмельницький) 

 

 

Двадцять років країни Східної Європи та нові держави, що 

виникли на руїнах СРСР, зазнавали впливу перехідного періоду, якому 

часто приписують величну назву «модернізація». Інтенсивна практика 

реалізації модернізаційних стратегій сприяла осмисленню якості цих 

стратегій, що в результаті приносили постійні розчарування. 

Сучасне українське суспільство і держава продовжують 

перебувати в стані глибокого реформування. У зв’язку з цим потрібно 

здійснити критичний аналіз минулих років, справжніх реалій і 

створених тенденцій. 

Модернізація системи законодавства виступає однією із умов 

успішного економічного розвитку країни. Сьогодні законодавче 

регулювання охоплює всі сфери суспільного життя. Однак, «як 

показала практика, саме по собі збільшення питомої ваги законів у 

системі актів, на що спочатку була орієнтована правотворчість, ще не 

дозволяє характеризувати закон як головний і соціальний регулятор». 

В нашій країні в останні роки активно проводиться моніторинг 

законодавства, що показав дві тенденції: з одного боку, зміст 

нормативних правових актів не відповідає обставинам, що швидко 

змінють життя, а з іншого ‒ спроби забезпечити розгалуженість, 

глибину нормативного регулювання призводять до хаотичного 

наростання значної кількості нормативних правових актів ‒ як законів, 

так і підзаконних нормативних актів, при цьому ледь прийняті 

нормативні правові акти обростають відразу великою кількістю 

поправок, змін і доповнень. 

Основним стратегічним курсом України залишається курс на 

європейську інтеграцію. З огляду на це, важливим фактором 

повноцінного інтегрування до європейського простору є приведення 

правової системи України до принципів правого регулювання, які 

існують у Європейському Союзі. При цьому адаптація національного 

законодавства до законодавства Європейського Союзу стала першим 

етапом такого зближення національної правової системи із правовою 



 386 

системою Європейського Союзу. Подальший розвиток національного 

законодавства повинен на сьогодні встигати за тими процесами, які 

відбувають у праві Європи, та переслідувати мету наближення стану 

українського законодавства до останніх тенденцій європейського 

права. Особливо важливо це у сфері приватного права. 

Достатньо актуальними на сьогодні залишаються питання 

становлення, стану та тенденцій розвитку європейського цивільного та 

процесуального права, порівняльно-правового дослідження цивільного 

та процесуального законодавства країн Європи, які обумовлені 

євроінтеграційними прагненнями зовнішньої та внутрішньої політики 

Української держави, намаганнями утвердити засади 

загальногуманістичного над публічно-правовим, реалізувати 

конституційні положення щодо утвердження демократичної, правової 

та соціальної держави. Особливо актуальними ці дослідження постали 

у ході переосмислення відносин України та Європейського Союзу, 

країн пострадянського простору, напрацювання угоди про асоціацію з 

ЄС у час завершення внутрішньодержавних процедур, пов’язаних із 

підписом Угоди про асоціацію між Україною, Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії та їх державами-

членами, за умов призупинення процесу підготовки до підписання вже 

парафованої угоди відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України № 905–р від 21 листопада 2013 року. 

Можливість підписання Угоди про Асоціацію між Україною та 

ЄС вимагає від українських науковців ще більше звернути увагу на 

законодавчі акти ЄС у царині цивільного права. 

За результатами роботи круглого столу напрацьовано такі 

висновки, положення та пропозиції: 

1. Підґрунтям процесу модернізації приватного права є рецепція 

римського приватного права, що випливає із значення римського права 

для сучасних правових система (цивілізаційне, історичне, ідеологічне, 

юридичне, догматичне, методологічне, дидактичне). Цивілізаційне 

значення полягає в тому, що римське приватне право є «важливою 

складовою загальнолюдської цивілізації», так як його рецепція 

спричиняє появу спільностей у національних правових системах із 

урахуванням специфіки окремих країн і населення. Історичне значення 

римського права означає, що воно протягом тривалого часу здійснює 

вплив на формування та розвиток правових систем світу, що дозволяє 

уникнути повторення помилок і необдуманих кроків. З історичним 

значенням пов’язується поява рецепції римського приватного права. 

Ідеологічне значення вбачається у тому, що римське право визначається 

як система різноманітних поглядів, оцінок, у яких відображалися 
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наміри римських юристів, – їхні думки, ідеї, які виражалися у формі 

принципів права, правових презумпцій і систем. Юридичне значення 

римського права полягає в тому, що воно становить базис, на якому 

формувалася юридична думка; через римське право юристи 

опановують юридичну мову, знайомляться з основними правовими 

інститутами і юридичними термінами. Догматичне значення означає, 

що римське приватне право становить на сьогодні теорію цивільного 

права, правову систему, в якій основні юридичні інститути і поняття 

знайшли своє вираження. Юридичне, у томц числі й історичне, 

значення римського приватного права зумовлено універсальним 

характером його догми, що пояснює значення римського права для 

усієї Європи, навіть для усього цивілізованого світу. Методологічне 

значення пояснюється тим, що в римських сентенціях 

прослідковується застосування різних методів для пізнання, створення 

та застосування правових ідей залежно від конкретної ситуації, а 

також від свого досвіду, загальної і правової культури. Дидактичне 

значення римського права означає, що його вивчення надає унікальні 

можливості для вирішення сучасних педагогічних завдань, дозволяє 

людині не тільки оволодіти правовими і пов’язаними з ними знаннями 

про різні сфери суспільного життя, але й розвинути здатність до 

соціальної дії. 

2. Процес модернізації приватного права України повинен 

відбуватися паралельно в науковій та практичній площинах. 

Безумовно, першочерговим завданням повинно стати 

впровадження в українське законодавство тих актів ЄС, які прямо 

передбачені в Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС. Однак таке 

впровадження не повинно бути «сліпим» копіюванням цих актів. При 

їх впровадженні доцільно враховувати українську специфіку. А для 

цього варто аналізувати досвід держав-членів ЄС, особливо тих, які 

найбільш наближені географічно до України, зокрема Польщі, 

Словенії, Болгарії, Угорщини. 

Їх вивчення дозволить модернізувати українське приватне 

право, полегшити та покращити процес торговельних взаємовідносин 

між Україною та ЄС та його державами-членами. 

3. У галузі компаративних досліджень у сфері приватного права 

при аналізі категорії «приватне право», характеру та вектору його 

розвитку пропонується рекомендувати враховувати факт існування 

системи базових поглядів, тверджень тощо аксіоматичного характеру, 

які визначаються метою досліджень («методологічних імперативів»). 

Значення названих імперативів при компаративістських дослідженнях 

у галузі приватного права пояснюється тим, що останні у багатьох 
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випадках здійснюються під певним, наперед визначеним кутом зору: 

припускається, що існують певні стратегічні вектори розвитку права, а 

у результаті досліджень мають бути вирішені практичні завдання, 

досягнута прагматичн мета тощо. 

4. Одним із визначальних методологічних імперативів у цій 

галузі пропонується вважати розуміння приватного права як 

наднаціонального феномену, відображенням якого на рівні 

національних правових систем є цивільне право в об’єктивному сенсі 

(позитивне цивільне право, цивільне законодавство). Відповідно має 

визначатися вектор розвитку цивільного права (законодавства) і 

проводитися його адаптація до приватного права Європи (як системи 

правових ідей, концепції, цінностей) та до цивільного законодавства 

ЄС (як системи нормативних актів). 

5. Методологічним імперативом, що використовується при 

встановленні чинників модернізації національного цивільного права у 

контексті взаємодії і розвитку правових систем та впливу цього 

процесу на загальний розвиток приватного права і вектор його 

розвитку в окремих країнах, пропонується вважати врахування 

рецепції римського права (як материнської для Європи правової 

системи) та взаємного випливу існуючих нині правових систем 

(правової аккультурації, юридичних трансплантацій). 

6. Подальший розвиток порівняльного правознавства і 

юридичної компаративістики потребує філософських і наукознавчих 

досліджень на основі теоретичних і методологічних підходів, 

напрацьованих у соціально-гуманітарних науках, з виходом за межі 

науки (охоплення практичних, буденних та інших проявів 

компаративізму), європейської цивілізації з охопленням 

неєвропейських цивілізацій, у яких наука не є домінуючою формою 

світогляду. 

7. Для уникнення дублювання процесу здійснення наукових 

досліджень між університетами України щодо модернізації приватного 

права доцільно створити відповідний веб-сайт, де буде можливість 

обмінюватися думками, розмістити назви усіх закріплених в Україні 

тем дисертацій в сфері приватного права, розміщувати інформацію про 

проекти законів у сфері приватного права, які готуються суб’єктами 

законодавчої ініціативи, розміщувати переклади зарубіжного 

законодавства. 

8. У зв’язку з існуванням численних переваг юридичної освіти з 

порівняльним компонентом, необхідним є введення до навчальних 

планів підготовки майбутніх юристів загального курсу «Порівняльне 

правознавство», а також вивчення «Порівняльного приватного права» 
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або «Порівняльного цивільного права», що може дозволити зрозуміти 

особливості правового регулювання особистих немайнових та 

майнових відносин у різних країнах світу, правосвідомість юристів 

інших правових систем. До предмета вивчення цієї дисципліни треба 

включити не тільки приватне право окремих європейських держав чи 

європейське приватне право, але й наукові доробки та правозастосовну 

практику інших держав, зокрема Сполучених Штатів, Канади і т.д. 

9. У контексті модернізації у сфері регулювання особистих 

немайнових відносин доцільними є подальші дослідження таких 

особистих благ, як здоров’я, свобода, честь, свобода совісті, ім’я або 

псевдонім, образ, таємниця кореспонденції, недоторканність житла, а 

також наукова, художня, винахідницька й раціоналізаторська 

творчість. Це дозволить більш дієво здійснювати відновлення та 

захист порушених прав у сфері захисту персональних даних з 

допомогою т.зв. Інтернет-деліктів. 

10. Актуальним є удосконалення механізмів охорони інтересів 

фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх 

творах, у частині правової охорони зображення фізичної особи після її 

смерті шляхом визнання цього права посттанативним, встановлення 

його строку та механізму захисту після закінчення цього строку, 

визначення кола осіб, які надають згоду на використання зображення з 

комерційною метою, встановлення особи, відповідальної за охорону 

зображення та ін. 

11. Необхідним є формування цілісного уявлення про 

концепцію особистих немайнових прав юридичних осіб, у тому числі у 

сфері інтелектуальної власності. Доцільно підтримати прогресивну 

концепцію особистих немайнових прав, за якою і юридичні особи 

повинні наділятися особистими немайновими правами, які потрібні їй 

для задоволення інтересів фізичних осіб. 

Варто удосконалити Цивільний кодекс України щодо цих прав: 

слід вписати до Книги 2 норми, які будуть прямо регулювати особисті 

немайнові права юридичної особи, та перейменувати її на «Особисті 

немайнові права» без будь-яких прив’язок. Основні особисті немайнові 

права юридичної особи, які необхідно туди вписати, ‒ це право на 

найменування, місцезнаходження, недоторканність володіння, свободу 

пересування, ділову репутацію, інформацію, таємницю комунікації, 

особисті папери, таємницю, індивідуальність, конкуренцію, вільну 

діяльність. 

12. При визначенні розмірів відшкодування моральної шкоди, 

завданої неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб’єктів 

публічної адміністрації, слід орієнтуватися на суми компенсацій, що 
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присуджуються у разі вчинення подібних правопорушень згідно з 

рішеннями Європейського Суду з прав людини, враховуючи при 

цьому необхідність коригування розмірів зазначених майнових 

стягнень відповідно до рівня життя в Україні; визнати неприпустимою 

практику відмови у розгляді в порядку адміністративного судочинства 

вимог щодо відшкодування моральної шкоди, заявлених у одному 

провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір; при оцінці 

обґрунтованості вимог позивачів у справах про відшкодування 

моральної шкоди керуватися принципом розумності, тобто виходити з 

об’єктивно передбачуваних за обставин конкретної справи втілень 

моральної шкоди. 

13. Заслуговує та увагу та подальше вивчення універсальна 

трансформаційна природа договору, яка дозволяє за допомогою цього 

правового засобу розв’язувати завдання майнового характеру у сфері 

публічного права (у сфері виконавчого провадження, державно-

приватного партнерства та ін.). 

14. Визнати за доцільне нормативне закріплення можливості 

укладення змішаного договору, який містить елементи різних 

поіменованих договорів із виділенням правила, за яким до відносин у 

такому договорі застосовуються у відповідних частинах положення 

актів цивільного законодавства про правовідносини, елементи яких 

містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором 

або не випливає із суті змішаного договору. 

15. Підтримати ідею міжнародного права (у тому числі 

Конвенції ООН 1980 р. «Про договори міжнародної купівлі-продажу 

товарів», Принципів Міжнародних комерційних договорів УНІДРУА) 

щодо надання істотному порушенню зобов’язання лише значення 

підстави розірвання договору, так як застосування мір 

відповідальності, пов’язане із істотним характером порушення, буде 

обмежувати захищеність кредитора у випадках, коли порушення 

зобов’язання мало звичайний характер, проте таке порушення 

спричинило настання шкідливих наслідків для контрагента. 

16. Враховуючи, що з моменту прийняття Закон України «Про 

захист прав споживачів» не був розрахований на регулювання таких 

складних продуктів як фінансові послуги, потребують модернізації 

наявні цивілістичні конструкції у сфері захисту прав споживачів, у 

тому числі у сфері фінансових та туристичних послуг (принципи 

права, функції права, відповідальність, договір, свобода договору та 

ін.). Вимагається вироблення та закріплення на законодавчому рівні 

критеріїв поділу споживачів фінансових послуг на кваліфікованих та 

некваліфікованих механізмів захисту прав, що можуть бути застосовані 
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до регулювання відносин фінансових компаній та споживачів 

фінансових послуг. 

17. Доцільною є розробка спеціальних нормативно-правових 

актів, які регулюватимуть порядок здійснення дистанційної торгівлі, 

поштової торгівлі та торгівлі через Інтернет-магазини, які набувають у 

сучасних умовах все більшої значущості у внутрішньому обороті, у 

тому числі шляхом прийняття законів про внутрішню торгівлю, про 

економічну торгівлю. 

18. Потребує удосконалення визначення цивільно-правового 

статусу споживача щодо надання туристичних послуг, у тому числі 

щодо визначення переліку прав туристів, визначуння змісту та якості 

туристичного продукту, закріплення вимоги про наявність певної 

мінімальної кількості осіб для організації комплексу туристичних 

послуг і, якщо таке має місце, граничний термін інформування 

споживача у разі скасування комплексу туристичних послуг 

відповідно до положень Директиви 90/314/ЄЕС. 

19. Вдосконалення законодавства вимагає законодавство в 

частині захисту від спаму шляхом встановлення заборони надсилання 

повідомлень невизначеному колу осіб поштою, електронною поштою, 

засобами мобільного зв’язку, інших видів електронних повідомлень 

без попередньої згоди одержувача таких повідомлень, визнання 

протиправними надсилання комерційних електронних повідомлень без 

попередньої згоди адресата на отримання таких повідомлень. 

20. Доцільно включити до кола обов’язкових спадкоємців, окрім 

дітей, зачатих, але не народжених до смерті спадкодавця, також дітей, 

зачатих та народжених після смерті спадкодавця за допомогою 

репродуктивних технологій за умови наявності письмової згоди на це 

спадкодавця. Розширенню підлягає розуміння аспектів цивільної 

дієздатності шляхом включення елементу тестаментоздатності, яка 

включає здійснення права на прийняття спадщини. 

21. Розвиток сімейного права України як самостійної галузі 

права та розвиток сімейного законодавства вбачається є доцільним з 

урахуванням євроінтеграційних процесів України на засадах 

збереження гендерної рівності та врахування філософської 

антропології при прийнятті нормативно-правових актів, що регулюють 

сімейні відносини. 

22. Неприйнятним у сучасному сімейному праві України є підхід 

деяких європейських країн щодо заборони використання термінів 

«батько», «мати» як дискримінаційних понять, враховуючи тенденції 

гендер-майнстримингу до ліквідації правових характеристик статі. 
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23. Доцільним є подальший розвиток колізійного регулювання 

сімейних відносин, зокрема шлюбного договору, в контексті принципу 

«автономії волі». Варто передбачити відповідне колізійне правило, 

згідно з яким обране сторонами право не повинно значно погіршувати 

стан дитини чи одного з подружжя в порівнянні з тим правом, яке 

застосовувалося б за відсутності здійсненого вибору. 

24. Наявна необхідність удосконалення норм процесуального 

права у напрямку забезпечення їх відповідності нормам матеріального 

права щодо способів і підстав захисту, а також уніфікації термінологій. 

25. Віднайдення та/або виокремлення таких критеріїв змушене 

супроводжуватися нормативним закріпленням загальних засад 

розмежування цивільної, господарської та адміністративної 

юрисдикцій. Доцільно закріпити орієнтири (критерії) для визначення 

судової юрисдикції. Такі критерії повинні бути уодноманітнені, єдині 

для всіх судових юрисдикцій (цивільної, господарської та 

адміністративної). 

26. Необхідно розробити теоретичні та прикладні аспекти 

впровадження електронних технологій здійснення правосуддя за умов 

врахування дії загальних принципів правосуддя. 

27. Створення ефективного механізму надання правової 

допомоги та доступності правосуддя необхідне для осіб із обмеженими 

фізичними можливостями. 

Надання пільг у сплаті судового збору слід розглядати як один з 

видів правової допомоги, оскільки таким чином надається допомога у 

здійсненні права на звернення до суду. При наданні пільг у сплаті 

судового збору необхідно враховувати два критерії: фінансовий, тобто 

майнове становище особи, та критерій «обґрунтованості вимог» особи, 

з якими вона бажає звернутися до суду. Наведене дозволить уникнути 

чисельних безпідставних та необґрунтованих звернень до суду. 

28. Потребує законодавчого закріплення можливість 

пред’явлення групових позовів, які використовуються як засіб захисту 

цивільних прав та охоронюваних законом інтересів груп, які 

складаються із множинності осіб, теоретичне обґрунтування проблем 

класифікації групових та індивідуальних позовів, позовів на захист 

суспільних та державних інтересів, позови на захист прав інших осіб, 

непрямих позовів. Предметом досліджень має стати поняття групового 

доказу, визначення порядку його застосування. 

29. Доцільно відмовитись від закріплення окремих повноважень 

суду, зокрема в частині визначення складу суду, як дискреційних, 

оскільки вони можуть мати неконкретний характер, що може ставити 

під сумнів його професійні якості та його здатність здійснювати 
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правосуддя від імені України. Надання пільг щодо сплати судового 

збору залежно від майнового становища особи не повинно належити 

до юрисдикції суду, оскільки не становить юрисдикційної діяльності, а 

має входити до компетенції центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, створених відповідно до Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу». 

30. При вжитті заходів забезпечення позову суд повинен 

враховувати критерій балансу інтересів як особи, яка звернулась із 

заявою про забезпечення позову, так і особи, щодо якої ці заходи 

можуть бути вжиті. При вирішенні питання про забезпечення позову 

суд повинен врахувати обґрунтованість підстави забезпечення позову; 

характер стягнення, стан і місцезнаходження речей, з приводу яких 

виник спір, матеріальне становище відповідача, підставу пред’явлення 

позову і на інші обставини; співмірність виду та розміру способу 

забезпечення позову заявленим вимогам, а також їх відповідність 

інтересам відповідача; доцільність внесення застави позивачем. 

Доцільно передбачити обов’язок доказування необхідності вжиття 

заходів забезпечення позову з урахуванням можливості ґрунтування 

такого процесу на обґрунтованих припущеннях. 

Доцільно уніфікувати термінологію, що вживається для 

позначення заходів забезпечення позову, у статтях 151, 152, 154 ЦПК 

України та у статтях 117, 118 КАС України. 

31. Вимагають чіткої законодавчої регламентації процесуальні 

особливості розгляду судом справ, що виникають із сімейних 

правовідносин і не віднесені законом до жодної класифікаційної групи 

справ окремого провадження, але водночас розгляд яких здійснюється 

за правилами зазначеного виду цивільного судочинства в силу вказівки 

матеріального закону (справи про надання права на шлюб, визнання 

шлюбу неукладеним, визнання розірвання шлюбу фіктивним). Це 

повинно включати в себе визначення підсудності зазначених категорій 

справ; переліку осіб, які можуть набути у них цивільного 

процесуального статусу заявника та інших заінтересованих осіб; змісту 

заяви про відкриття провадження у справі; особливості процесуального 

порядку розгляду справи, а також змісту рішення суду. 

32. Удосконалення правового регулювання апеляційного 

провадження в цивільному процесі України може відбуватися, 

зокрема, шляхом деталізації порядку розгляду апеляційний скарг, його 

диференціації залежно від форми судового рішення, що виступає 

об’єктом апеляційного оскарження, детальної регламентації підстав 

здійснення повноважень апеляційних судів за наслідками розгляду 

апеляційної скарги на судовий наказ, ухвалу суду. 
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33. У контексті модернізації процесуального механізму 

корисним може стати розширення можливостей застосування 

примирних процедур у цивілістичному процесі, у тому числі через 

надання особі, яка надає правову допомогу, повноважень щодо 

проведення процедур примирення. Посилення значення позасудових 

способів захисту, у тому числі оперативних заходів, пов’язаних із 

одностороннім розірванням договору і призупиненням виконання 

зобов’язання. Перспективним надалі залишається дослідження 

проблематики нотаріального захисту цивільних прав. 

34. Пропонуємо внести такі зміни та доповнення до чинного 

законодавства України у контексті модернізації приватного права: 

34.1. Статтю 429 ЦК України доповнити частиною другою 

такого змісту: «2. Юридична або фізична особа має право при будь-

якому використанні об’єкта, створеного у зв’язку з виконанням 

трудового договору, зазначати своє найменування або вимагати такого 

зазначення». У зв’язку з цим, частини другу та третю цієї статті 

вважати частинами третьою та четвертою відповідно. 

34.2. Статтю 430 ЦК України доповнити частиною другою 

такого змісту: «2. Юридична або фізична особа має право при будь-

якому використанні об’єкта, створеного за замовленням, зазначати 

своє найменування або вимагати такого зазначення». У зв’язку з цим, 

частини другу та третю цієї статті вважати частинами третьою та 

четвертою відповідно. 

34.3. Статтю 439 ЦК України доповнити частиною третьою 

такого змісту: «3. Юридична особа має право на забезпечення 

недоторканності твору, створеного за замовленням або у зв’язку з 

виконанням трудового договору». 

34.4. Виключити друге речення у частини першої статті 46 ГПК 

України та частини другої статті 24 КАС України. 

34.5. Частину першу статті 32 ЦК України доповнити пунктом 5 

такого змісту: «Неповнолітня особа має право заповідати своє майно, 

придбане за кошти, отримані в результаті трудової, підприємницької, 

інвестиційної діяльності, а також за рахунок інших доходів, за 

винятками, передбаченими частиною третьою цієї статті». 

34.6. Частину першу статті 1234 ЦК України доповнити 

абзацом 2 такого змісту: «Право на заповіт має неповнолітня особа 

щодо належного їй на праві власності майна, придбаного за кошти, 

отримані в результаті трудової, підприємницької, інвестиційної 

діяльності, а також за рахунок інших доходів, за винятками, 

передбаченими частиною третьою статті 32 цього Кодексу». 
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34.7. Пункт 1 частини першої статті 32 ЦК України викласти в 

такій редакції: «1. Крім правочинів, передбачених статтею 31 цього 

Кодексу, фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років 

(неповнолітня особа) має право: 1) самостійно розпоряджатися своїм 

заробітком, стипендією або іншими доходами, а також майном, 

придбаним за рахунок заробітної плати, стипендії або інших доходів, 

за винятками, передбаченими частиною третьою цієї статті». 
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