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Ступінь актуальності обраної теми дисертаційного дослідження
визначається, передусім, положенням Преамбули Конституції України. В ній
закріплюється в якості підґрунтя прийняття цього нормативного акту
відповідальність, зокрема, перед попередніми, нинішнім та прийдешніми
поколіннями. В свою чергу, покоління передбачає спільність людей певного
віку в контексті їх існування в тому чи іншому суспільстві. Повноцінність
буття громадян різних поколінь зумовлюється повноцінністю їх існування в
контексті забезпечення різноманітними правами (свободами, охоронюваних
законом інтересами) та забезпечення захисту останніх. Саме в цьому аспекті
набувають актуальності питання забезпечення прав дітей (малолітніх та
неповнолітніх осіб) в порядку цивільного судочинства поряд із захистом
інших прав, свобод та інтересів в інших порядках.
Обрання здобувачем в якості напрямку дослідження захист прав
малолітніх та неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних
справах повністю відповідає конституційним засадам турботи про покоління
українців всіх національностей.
Разом з викладеним, актуальність обраної теми наукового дослідження
висвітлюється в дисертації та наукових публікаціях автора в повній мірі.
Поряд з теоретичним обґрунтуванням її актуальності,

Н.І.

Піляком
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відмічається про чисельну судову практику в частині існування великої
кількості справ, котрі перебували та перебувають на розгляді судів цивільних
юрисдикцій всіх інстанцій стосовно захисту прав зазначених вище осіб.
Звернення до практичного аспекту необхідності дослідження даної наукової
проблематики на дисертаційному рівні визначає обізнаність здобувана в
актуальності

обраної

теми

та

значущість

виконаної

роботи

для

вдосконалення процедури захисту прав дітей під час реалізації правосуддя по
цивільним справам.
Варто відмітити поряд в вказаним вище, що ратифікація Україною
низки міжнародно-правових актів щодо захисту прав дітей потребує
комплексного дослідження на дисертаційному рівні в частині застосування
судами цивільної юрисдикції національних правових норм у сукупності із
нормативними актами міжнародно-правового характеру, практики ЄСПЛ з
метою пошуку шляхів вдосконалення процедур судового захисту прав
зазначених осіб поряд із вдосконаленням нормативної бази. У зв’язку з цим
не можна не відмітити запровадження посади уповноваженого Президента
України з прав дитини та дитячої реабілітації Указом Президента України
№ 245/2021 від 15 червня 2021 р., постійної уваги до прав дітей Міністерства
соціальної політики України та спеціалізованих установ, до компетенції яких
належить здійснення функцій щодо захисту прав таких соціально-значущої
верстви населення, як діти.
Роботу покращує використання належних методів наукового пізнання
при отриманні її результатів. Це зробило можливим, серед іншого,
дотриматись меж об’єкту та предмету дослідження при його підготовці.
Актуальність теми дослідження підкреслюється здобувачем і в тому,
що при його підготовці автор використовував не лише традиційні
інструменти, завдяки яким досягаються поставлені мета і завдання. Н.І. Піляк
обґрунтовує висновки дисертації і інформацією, що стала йому відома при
аналізі матеріалів судової практики та обґрунтуванні доцільності внесення
змін та доповнень до норм національного законодавства України. Такий

з
підхід демонструє

не лише добросовісність

автора при

виконанні

поставлених завдань, а свідчить про оперування необхідним інструментарієм,
що обґрунтовує необхідність дослідження предмету дисертації не лише як
правового, а і як соціологічного явища, характеристика якого витікає із
ставлення до нього суб’єктів суспільства, а не лише з правового забезпечення
захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб в порядку цивільного
судочинства та використання матеріалів судової практики. Останні, до речі,
не позбавлені уваги автора.
Обгрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій,
сформульованих у дисертації та їх новизна зумовлюється належним рівнем
обґрунтованості висновків дисертаційного дослідження поряд із його
результатами.
Ознайомлення із дисертацією дозволяє зробити висновок про те, що
автор віднісся до її підготовки сумлінно, згідно з вимогами освітньо-наукової
програми.

Методологічно

вірним

уявляється

підхід

Н.І.

Піляка до

формулювання структури наукової роботи. Позитивним при цьому слід
відмітити орієнтованість дослідження на ті чи інші практичні проблеми
застосування відповідних норм ЦПК України. Навіть питання загальної
характеристики

цивільного

процесуального

статусу

малолітніх

і

неповнолітніх осіб як учасників цивільної справи (підрозділ 2.2 дисертації)
автор починає із сучасних проблем реалізації зазначеного статусу, а не з часів
виникнення вчення про цивільну процесуальну правосуб’єктність та
цивільний процесуальний статус в цілому. Це пов’язується, перш за все, із
дотриманням

дисертантом

етики

наукового

дослідження

в

аспекті

висвітлення визначеного предмету наукової роботи, володінням належним
інструментарієм наукового пізнання. При цьому здобувачем описуються
різні моделі вказаного статусу, враховуючи практичні проблеми при
формуванні законодавчого окреслення процесуальної «властивості» того чи
іншого учасника справи, передусім фізичної особи, що не має повного обсягу
цивільної процесуальної дієздатності.
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Обгрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій
дисертації пояснюється і вдалим розмежуванням загального та спеціального
цивільного процесуального статусу дитини (малолітньої та неповнолітньої
особи). При цьому можна погодитись із позицією Н.І. Піляка в тому, що її
процесуальний статус, як відмічається в літературі, доцільно розглядати в
якості самостійного різновиду спеціального статусу дитини в цілому. Це, в
свою чергу, уявляє собою сукупність прав та обов’язків процедурного
характеру,

які

належать дитині

як учасниці

цивільного

процесу з

урахуванням її віку та обсягу процесуальної дієздатності, самої процедури
цивільного

судочинства,

знаходиться

дитина,

оскільки

нерідко

психологічне

для

неї

стає

становище,
важким

в якому

психологічним

випробуванням. У зв’язку з цим автор справедливо відмічає особливості
законодавчого

закріплення

спеціальними

цивільними

процесуальними

правами та обов’язками, чому присвячено, крім дисертації, і наукові
публікації дисертанта.
Робота була б не повною без характеристики додаткових обов’язків
суду, що покладаються на нього при розгляді цивільних справ стосовно
захисту прав дітей. І хоча досконало обов’язки органу правосуддя в даному
аспекті в роботі не досліджені, - необхідно відмітити вдалу спробу
Н.І. Піляка всебічно охопити всі дискусійні питання обраного напрямку
наукового дослідження.
При

проведенні

використання

дослідження

автором директив,

цілком

виправданим

рекомендацій та

вважаю

інших документів

міжнародних установ та організацій відносно предмету дисертації. Зважаючи
на особливості правового регулювання захисту прав дітей судами цивільної
юрисдикції у національному праві, Н.І. Піляк демонструє обізнаність у
застосуванні загальних та спеціальних процедур при розгляді спору із участю
суб’єктів, про яких мова іде вище. При цьому в роботі зазначається про
особливу наявність низки характерних для дитини особливостей, як то:
беззахисністю,

безпорадністю,

недостатністю

життєвого

досвіду,

$

піддатливістю й схильністю до наслідування, підвищеною емоційністю,
неврівноваженістю, імпульсивністю тощо. Із посиланням на відповідне
літературне джерело підкреслюється, що діти, як вікова група в цілому,
вважаються такими, що перебувають у періоді психофізіологічного та
соціального

росту

(пубертації).

Цей

період

для

неповнолітніх

характеризується неадаптованістю, яка пов’язана з психофізіологічною
нестійкістю їх особистості, відсутністю у них у зв’язку з віком освіти,
професії, трудової кваліфікації, які дозволяють зайняти бажане місце у
суспільстві. Такий обсяг особливостей вікового стану дітей логічно
призводить

здобувача до

пропозиції запровадження

у

вітчизняному

цивільному судочинстві інституту ювенальної юстиції із дотриманням
специфічних принципів запровадження та існування. Його власна позиція
ґрунтується на тому, що ювенальна юстиція є особливою системою
правосуддя, заснована на дитині, як специфічному суб’єкті права, та
покликана максимально забезпечити захист її прав і законних інтересів.
Аналіз історії розвитку законодавства із тематики, що розглядається в
дисертації, свідчить про обізнаність автора у русі законодавчих ініціатив по
напрямку власного дослідження. Це свідчить про обґрунтованість отриманих
результатів, оскільки здобувач не обмежився використанням нормативної та
наукової баз, а домігся власних застережень за результатами впровадження
наукових досліджень. Нажаль, дисертант правий в тому, що прийняття
нормативних актів про запровадження

ювенальної юстиції потребує

прискорення з причини існування чисельної кількості цивільних справ, що
розглядаються судами, про захист прав малолітніх та неповнолітніх суб’єктів
правовідносин.
Позитивним чином при характеристиці обґрунтованості наукових
положень, висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації, слід
відзначити наявність процедурного компоненту в складі цивільного процесу.
Він включає в себе особливості цивільної процесуальної форми розгляду
спорів із участі таких специфічних учасників справи, як діти. В даному
аспекті слід відмітити про наявність до недавніх пір єдиної, універсальної,
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повної та розгорнутої цивільної процесуальної форми при розгляді будьякої цивільної справи. Проте відмова від універсальної процедури розгляду
цивільних справ пов’язана із законодавчим закріпленням особливостей
розгляду цивільно-правових спорів з урахуванням участі при їх вирішенні
судом специфічних суб’єктів цивільного процесуального права, якими є діти.
Особливість регулювання процесуальної форми при розгляді справ відносно
захисту прав дітей пов’язується, як справедливо вказує Н.І. Пі ляк, з
посиленням публічних засад судочинства, що дістає свого прояву, зокрема, в
наданні державним органам, юридичним особам та громадянам широких
прав звертатися до суду та ініціювати процес в інтересах малолітньої чи
неповнолітньої особи. Крім того, необхідно враховувати, що розгляд
цивільних справ з участю неповнолітніх відбувається за обов’язкової участі
органів опіки та піклування; у встановленні контролю таких органів за
розпорядчими діями законних представників малолітніх та неповнолітніх.
Поряд з цим, суд вправі в установлених законом випадках, вийти за межі
заявлених вимог або вжити тимчасових заходів по захисту його прав до
вирішення справи по суті тощо.
Можна погодитись із автором в тому, що створення окремої
інстанційної системи ювенальних судів є доволі об’ємним процесом, як з
організаційної, так і з фінансової точки зору. Крім цього досвід останньої
судової реформи, в частині утворення спеціалізованих судів, зокрема,
Вищого суду з питань інтелектуальної власності, свідчить про тернистість
такого

шляху.

Проте

сама

ідея

внутрішньої

спеціалізації

суддів

обумовлюється також положеннями ст. 6 Закону України «Про органи і
служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей». Відповідно до
вказаної норми, справи щодо неповнолітніх мають розглядатися спеціально
уповноваженими на те суддями (складом суддів) за участю представників
служб у справах дітей, крім випадків, передбачених законом.
Про обґрунтованість наукових положень свідчить також висновки
Н.І. Піляка про

особливості

розгляду справ

із участі

специфічного
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суб’єктного складу цивільних процесуальних правовідносин. Мова в даному
випадку іде про: 1) існування особливого режиму дії окремих принципів
цивільного судочинства при розгляді справ за участі малолітніх та
неповнолітніх суб’єктів; 2) наявність органів та осіб, які за законом мають
право ініціювати процедуру захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб та
супроводжувати її; 3) особливі положення щодо представництва та надання
правової допомоги малолітнім і неповнолітнім особам; 4) наявність
процесуальних особливостей розгляду окремих категорій справ за участю
неповнолітніх; 5) особливості функціонування інституту судових витрат;
6) наявність додаткових гарантій та повноважень суду по забезпеченню
захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя, а
також на стадії виконання судових рішень.
Аналіз

перспектив впровадження

обґрунтовано пов’язується дослідником

інституту ювенальної юстиції
із можливістю захисту

прав

вищевказаних суб’єктів із застосуванням медіативних процедур, нормативне
закріплення яких нещодавно відбулось. Однак тут автор правий в тому, що
питання реалізації зазначених процедур стосовно захисту цивільних прав
дітей потребує окремої уваги та заслуговує на проведення самостійного
наукового дослідження.
Поряд з викладеним вище слід окремо наголосити, що текст дисертації
в повній мірі

відповідає

меті дослідження,

яка співвідноситься

із

поставленими задачами, а назва роботи відповідає її змісту.
Знайомство із науковою працею Н.І. Піляка, належне використання
автором наукових джерел у тексті дисертації, дозволяє прийти до висновку
про відсутність у дослідженні як привласнення авторства чи чужого твору
науки та випадків використання у тексті вказаної наукової роботи чужого
твору чи його частини без посилання на автора, так і відсутність порушення
інших елементів академічної доброчесності.
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Про ступінь обґрунтованості наукових положень та висновків
дослідження свідчать аргументовані повною мірою пропозиції автора
відносно необхідності вдосконалення окремих законодавчих норм.
Достовірність та наукова новизна здобутих результатів, передусім,
обумовлюється тим, що елементи наукової новизни дослідження повною
мірою відображені у змісті дисертаційного дослідження і підтверджені
ґрунтовними висновками дисертанта. Особливу увагу варто звернути на
наступні положення та висновки, сформульовані автором.
Так, позитивно оцінюються висновки здобувана про те, що на рівні
ЦПК України мають передбачатись особливі юрисдикційні правила щодо
розгляду справ, які безпосередньо стосуються питання виховання та розвитку
малолітніх і неповнолітніх осіб, а також інші справи, у яких повноцінними
учасниками виступають такі особи. Зокрема, до таких справ слід віднести
справи

про

позбавлення

батьківських

прав,

про

визначення

місця

проживання дитини, про участь батьків у вихованні дитини, про відібрання
дитини без позбавлення батьківських прав, про надання неповнолітній особі
повної цивільної дієздатності, про усиновлення та ін.
Позитивною рисою при характеристиці специфіки процесуальної
правосуб’єктності малолітніх і неповнолітніх осіб як учасників процесу є, як
справедливо зазначає здобувач, потреба в особливій увазі до питання захисту
прав дітей, що зумовлюється можливістю відступу від загальних правил
диспозитивності.

Це

втілюється

у

низці

процесуальних

норм,

які

регламентують можливості суду втручатися у процес розпорядження
малолітніми і неповнолітніми особами або їх законними представниками
процесуальними правами. Зокрема, у деяких випадках з метою захисту прав
та інтересів дитини законодавство передбачає право суду вийти за межі
позовних вимог.
Досліджуючи реалізацію змагальних засад цивільного судочинства при
судовому захисті прав дітей, варто погодитись з автором у необхідності
удосконалення ролі суду в доказуванні обставин у таких справах, в частині
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законодавчого закріплення відступу від загальних засад змагальності із
наданням правосуддю у справах неповнолітніх слідчого забарвлення.
Реалізація такої пропозиції з урахуванням специфіки ювенальної юстиції
переслідує легітимну мету - забезпечення права на справедливий суд
найменш захищених категорій населення до яких, поза будь-яким сумнівом,
належать діти. Така пропозиція уявляється слушною з причини, зокрема,
відсутності в нормах національного цивільного процесуального права
правової

регламентації

вказаної

особливості

реалізації

принципу

змагальності цивільного судочинства.
Н.І. Піляк правий, що в контексті реалізації обмежень принципу
гласності при забезпеченні прав малолітніх і неповнолітніх осіб, слід
виходити із трьох варіацій розгляду відповідних категорій справ у закритому
судовому засіданні або вчиненні окремих процедур: 1) імперативний розгляд
справ

про

усиновлення

малолітньої

дитини

у

закритому

режимі;

2) застосування обмежень при розгляді окремих категорій справ, які
зачіпають права та інтереси дітей за клопотанням учасників справи; 3)
застосування обмежень при здійсненні окремих процедур цивільного
судочинства за участю малолітніх або неповнолітніх осіб, зокрема, під час
допиту свідка.
Окреме місце в дисертації займають питання, пов’язані із реалізацією
малолітньою або неповнолітньою особою права на правову допомогу, в тому
числі і професійну. В даному аспекті вважаю за доцільне схвалити позицію
автора, при якій він підтримує висловлену в літературі точку зору про
доцільність реалізації нової концепції правового статусу неповнолітніх осіб у
цивільному процесі, згідно з якою за допомогою адвоката може звернутися
не тільки повнолітній суб’єкт цивільного судочинства, а й неповнолітня
особа, чий матеріально-правовий інтерес було зачеплено. Це стосується
також можливості залучення адвоката за ініціативою суду у встановлених
законом випадках, що в цілому сприятиме укріпленню та підвищенню
ефективності

процесуального

механізму

захисту

прав

малолітніх

і
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неповнолітніх осіб у цивільному судочинстві.
З огляду приділення уваги в дисертації питанням захисту прав дітей під
час виконання судових рішень, заслуговують на підтримку висновки
здобувана

відносно

закріплення

особливої

групи

норм

виконавчого

провадження у сфері регулювання процедур виконання судових рішень, які
стосуються прав і законних інтересів дітей. Поряд з цим, дослідник
обґрунтовано вважає за необхідне покладення на суд функції судового
контролю

за

здійсненням

окремих

виконавчих

дій,

що

прямо

чи

опосередковано стосуються дітей.
Необхідно зазначити, що дисертації, крім вказаного вище, притаманні і
інші, не менш цікаві позитивні риси, які напрацьовані Н.І. Піляком в
результаті проведення дослідження та отриманих практичних навичок.
У висновках, що містяться у дисертаційному дослідженні, здобувач
чітко та повно в логічному сенсі виклав основні здобутки власного
дослідження.
Повнота викладу результатів дисертаційного дослідження та
наукових положень в наукових публікаціях, зарахованих за темою
дисертації обумовлюється, перш за все, активною апробацією результатів
дисертаційного дослідження у наукових публікаціях Н.І. Піляка у фахових
наукових виданнях України та за її межами, в опублікованих тезах доповідей
дисертанта на науково-практичних конференціях та ін. Наукові здобутки
автора підтверджуються та повною мірою відображаються в його наукових
публікаціях. Про сумлінність дисертанта свідчить і те, що при підготовці
дисертаційного дослідження ним оприлюднено кількість наукових праць, що
перевищує встановлені мінімальні показники.
Разом

з

визначеним

вище,

дисертаційному

дослідженню

притаманні і деякі дискусійні положення:
1.Дисертант

у

висновках

запропонував

модель

захисту

прав

неповнолітніх та малолітніх осіб, яка базується на концепції ювенальної
юстиції,

що

передбачає

двокомпонентну

структуру:

інституційну

й
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процесуальну. Разом з цим, на стор. 109 роботи дисертант обґрунтував
лише можливість запровадження ювенальної юстиції та загальні напрями її
організації. Бажано було б конкретизувати засади організації та принципи
діяльності ювенальної юстиції у цивільному судочинстві, зокрема, розкрити
питання

формування

компетенції,

професійного

підсудності

справ

складу

або

вимоги

ювенального
до

суддів,

суду,
які

його
будуть

спеціалізуватися на розгляді таких справ.
2. Бажано було б більше уваги приділити міжнародно-правовим
аспектам захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні
правосуддя у цивільних справах. Автор в підрозділі 1.3 роботи зупиняється
лише

на

загальній

характеристиці

міжнародно-правових

джерел

регулювання. На нашу думку, роботу значно збагатив аналіз судової
практики розгляду цивільних справ з іноземним елементом в аспекті
повноважень суду ( підрозділ 3.3 роботи) чи способів захисту прав
малолітніх чи неповнолітніх ( підрозділ 3.3 роботи) під час розгляду
цивільних справ на підставі Конвенції про цивільно-правові аспекти
міжнародного викрадення дітей 1980 року.
3. На нашу думку, в роботі значно ширше можливо було дослідити
питання застосування механізмів альтернативного захисту прав і інтересів
малолітніх і неповнолітніх осіб, наприклад, можливість застосування,
особливості застосування такого інституту як врегулювання спору за участі
судді при розгляді справ, пов’язаних з правами дітей.
4. Потребує додаткового обґрунтування пропозиція дисертанта щодо
можливості запровадження ювенальної адвокатури та інших несудових
ювенальних органів, окрім вже існуючих органів влади, наділених державою
повноваженнями щодо захисту прав дітей.
5. Автор в підрозділі 3.3 роботи

ретельно проаналізував особливі

механізми забезпечення прав і законних інтересів малолітніх і неповнолітніх
осіб на стадії виконання судових рішень, які реалізуються, зокрема, через
покладення на суд функції судового контролю за здійсненням окремих
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виконавчих дій, що прямо чи опосередковано стосуються дітей (тимчасове
влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу, оголошення
розшуку дитини, примусове проникнення до житла чи іншого володіння
особи ( стор. 172 роботи). В зв’язку з цим, дисертант вірно визначив
прогалини або недоліки правового регулювання, наприклад, процедури
тимчасового влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу
щодо якої ні процесуальне законодавство, ні СК України, не містять
конкретного переліку підстав для її застосування. Разом з цим, логічно було б
запропонувати відповідні зміни та доповнення до законодавства для
удосконалення регулювання цього питання.
Проте вищенаведені положення мають дискусійний характер і не
впливають на належний рівень дисертації Н.І. Піляка, на її загальну
позитивну оцінку. Спірність окремих положень, про які мова іде вище,
притаманна будь-якій творчій роботі.
На підставі викладеного вважаю, що дисертаційне дослідження
Н.І. Піляка «Захист прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні
правосуддя у цивільних справах», котре подано на здобуття ступеня доктора
філософії за спеціальністю 081 - Право, за змістом, обсягом, науковою
новизною,

теоретичним

і

практичним

значенням

та

оформленням

відповідають вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових
установах), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23
березня 2016 р. № 261 (зі змінами), вимогам до оформлення дисертації,
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017
р. № 40 (зі змінами) та пп. 9-12 Тимчасового порядку присудження ступеня
доктора філософії, затвердженому постановою Кабінету Міністрів Україні
від 06 березня 2019 р. № 167 (зі змінами).
Ознайомлення з дисертацією Н.І. Піляка свідчить про набуття ним
теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для
продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі
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професійної діяльності, оволодінні методологією наукової та педагогічної
діяльності, а також здійснення власне наукового дослідження, результати
якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Зважаючи на вказане, Піляк Назар Іванович заслуговує на присудження
ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 - Право.
Опонент: доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри цивільного процесу
Київського національного університ
імені Тараса Шевченка,
Заслужений юрист України
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