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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку суспільства одним із 
пріоритетних напрямів державної політики в Україні є захист сімейних прав та 
інтересів. Досягнення цієї мети забезпечується за допомогою різних правових 
засобів, серед яких особливе місце посідає судовий захист, адже саме суду 
законодавцем надано найбільш широкі повноваження в зазначеній сфері, порівняно 
з іншими юрисдикційними органами. Завданням судового захисту сімейних прав та 
інтересів є відновлення порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. 
Відповідне завдання реалізується судом, у тому числі з метою зміцнення сім’ї, 
утвердження почуття обов’язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім’ї, 
побудови сімейних відносин на паритетних засадах, на почуттях взаємної любові та 
поваги, взаємодопомоги і підтримки, а також забезпечення кожної дитини сімейним 
вихованням, можливістю духовного та фізичного розвитку. 

Законодавець регламентує декілька видів цивільного судочинства, у порядку 
яких здійснюється судовий захист сімейних прав та інтересів. Водночас особливий 
науковий і практичний інтерес становить процедура розгляду цивільних справ, які 
виникають із сімейних правовідносин, у порядку непозовного цивільного 
судочинства. Юридична природа сімейних правовідносин зумовлює специфіку 
процесуальної форми непозовного цивільного судочинства, що, у свою чергу, 
впливає на вибір як способів судового захисту сімейних прав та інтересів, так і на 
особливості правового регулювання процесуального механізму їх захисту. 

Слід зазначити, що інститут непозовного цивільного судочинства донині не 
був предметом жодної спеціальної наукової розвідки. Відповідно, комплексно не 
досліджувався і захист сімейних прав та інтересів у непозовному порядку. Вчені-
процесуалісти протягом багатьох років предметом своїх наукових пошуків обирали, 
здебільшого, інститути окремого та наказного провадження в цілому або 
досліджували лише процесуальний порядок розгляду окремих категорій сімейних 
справ. Правничій громадськості відомі наукові праці з окресленої проблематики, 
зокрема таких науковців, як: С. Н. Абрамов, С. С. Бичкова, Ю. В. Білоусов, 
В. І. Бобрик, М. В. Вербіцька, О. М. Ганкевич, О. О. Грабовська, К. В. Гусаров, 
А. О. Добровольський, Л. С. Дубчак, П. Ф. Єлісейкін, О. Б. Єрошенко, 
П. П. Заворотько, О. С. Захарова, М. Б. Зейдер, Р. Ф. Каллістратова, О. О. Кармаза, 
В. В. Комаров, І. П. Коржаков, В. М. Корнілов, С. О. Короєд, В. М. Кравчук, 
В. А. Кройтор, Н. С. Кузнєцова, А. О. Мельников, Р. М. Мінченко, Р. С. Нікітенко, 
М. О. Німак, Г. Л. Осокіна, С. О. Погрібний, Ю. Д. Притика, Г. О. Світлична, 
Т. А. Стоянова, В. І. Тертишніков, Г. П. Тимченко, П. Я. Трубніков, 
О. І. Угриновська, І. В. Удальцова, Є. І. Фурса, С. Я. Фурса, Є. О. Харитонов, 
О. І. Харитонова, Ю. С. Червоний, Н. О. Чечіна, Д. М. Чечот, А. В. Шабалін, 
М. С. Шакарян, Я. М. Шевченко, Р. Б. Шишка, М. Й. Штефан, М. М. Ясинок. 

Інші наукові дослідження окресленого напряму були пов’язані або з 
матеріально-правовими аспектами захисту сімейних прав та інтересів 
(М. В. Антокольська, І. В. Апопій, О. Ю. Бикова, Т. В. Боднар, А. Б. Болховітінова, 
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В. І. Борисова, В. А. Ватрас, Є. М. Ворожейкін, В. С. Гопанчук, Л. Є. Гузь, 
І. В. Жилінкова, Л. М. Зілковська, Н. М. Кострова, Л. В. Красицька, 
Б. К. Левківський, С. М. Лепех, Г. К. Матвєєв, М. Т. Оридорога, З. В. Ромовська, 
О. І. Сафончик), або із процесуальними особливостями розгляду та вирішення 
певних категорій сімейних справ у порядку іншого виду цивільного судочинства – 
позовного провадження (К. М. Глиняна, Г. Я. Тріпульський) чи іншими 
юрисдикційними органами (М. М. Дякович). 

Діалектичне засвоєння доробків перелічених вище науковців є невід’ємною 
передумовою подальших наукових розвідок з відповідної проблематики, необхідність 
яких актуалізується через відсутність монографічних робіт, присвячених комплексному 
дослідженню інституту захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного 
цивільного судочинства. Серед проблем, які потребують розв’язання, найважливішою є 
з’ясування цілої низки загальнотеоретичних та практичних питань, пов’язаних із 
розумінням поняття, юридичної природи та видів непозовного цивільного судочинства, 
а також із необхідністю виокремлення особливостей дії норм відповідного цивільного 
процесуального інституту щодо особливого об’єкта правової охорони – суб’єктивних 
сімейних прав та охоронюваних законом (законних) сімейних інтересів. 

Про актуальність цієї тематики свідчить і європейський вектор розвитку 
цивільного процесуального законодавства України, що зумовлює потребу у 
перегляді та формуванні нових засад усіх інститутів цивільного процесуального 
права, серед яких чільне місце, безперечно, має посісти й інститут захисту сімейних 
прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства. 

Беручи до уваги вищезазначене, розроблення концептуальних засад захисту 
сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства є 
актуальним і перспективним напрямом наукового пошуку. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
дослідження ґрунтується на основних положеннях Концепції вдосконалення 
судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до 
європейських стандартів (затверджена указом Президента України від 10 травня 
2006 р. № 361/2006), відповідає тематиці Пріоритетних напрямів розвитку правової 
науки в Україні на 2011–2015 рр. (затверджені постановою Загальних зборів 
Національної академії правових наук України від 24 вересня 2010 р. № 14–10), 
Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів 
внутрішніх справ України на період 2015–2019 рр. (затверджений наказом МВС 
України від 16 березня 2015 р. № 275), передбачено планами науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських робіт Національної академії внутрішніх справ і кафедри 
цивільного права і процесу на 2012–2016 рр. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
розроблення концептуальних засад захисту сімейних прав та інтересів у порядку 
непозовного цивільного судочинства. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі задачі: 
– простежити еволюцію правового регулювання захисту сімейних прав та 

інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства, а також визначити стан 
наукової розробки проблеми;  
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– дослідити юридичну природу, сформулювати поняття та виокремити 
види непозовного цивільного судочинства; 

– визначити специфіку суб’єктивних сімейних прав та охоронюваних 
законом (законних) сімейних інтересів як об’єкта захисту в порядку непозовного 
цивільного судочинства; 

– сформулювати поняття та виокремити способи захисту сімейних прав 
та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства; 

– виявити загальні засади взаємозв’язку норм сімейного права та 
процесуальної форми непозовного цивільного судочинства; 

– встановити значення норм сімейного права для визначення підвідомчості 
та підсудності справ, що виникають із сімейних правовідносин і розглядаються в 
порядку непозовного цивільного судочинства; 

– визначити вплив норм сімейного права на формування суб’єктного 
складу та цивільний процесуальний статус осіб, які беруть участь у справах, що 
виникають із сімейних правовідносин і розглядаються в порядку непозовного 
цивільного судочинства; 

– обґрунтувати обумовленість процесуальної форми доказування у справах, 
що виникають із сімейних правовідносин і розглядаються в порядку непозовного 
цивільного судочинства, нормами сімейного права; 

– виокремити особливості процесуальної форми захисту сімейних прав та 
інтересів залежно від суб’єктного складу їх носіїв у порядку непозовного цивільного 
судочинства; 

– виробити пропозиції щодо удосконалення цивільного процесуального та 
сімейного законодавства України. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час захисту 
сімейних прав та інтересів у порядку цивільного судочинства. 

Предмет дослідження становлять концептуальні засади захисту сімейних 
прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства. 

Методи дослідження. Відповідно до поставлених мети і задач основою 
методології дослідження стали загальнонаукові та спеціальні методи пізнання 
правових явищ. Зокрема, використання історико-правового методу дозволило 
простежити еволюцію правового регулювання, а також дослідити ґенезу наукових 
поглядів щодо захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного 
судочинства (підрозділ 1.1). Порівняльно-правовий метод застосовувався для 
виявлення загального та особливого в правовому регулюванні судового захисту 
сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства у 
вітчизняному та зарубіжному цивільному процесуальному законодавстві, а також 
при порівнянні наукових поглядів з окресленої проблематики (підрозділи 1.2–1.4, 
2.3, 3.1–3.4, 4.1–4.4, 5.1–5.2). Методи індукції та дедукції дозволили класифікувати 
способи захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного 
судочинства, а також проаналізувати особливості розгляду відповідних справ у суді 
першої інстанції (підрозділи 1.4, 3.1–3.4, 4.1–4.4, 5.1–5.2). Системний метод надав 
можливість визначити взаємозв’язок норм сімейного права та процесуальної форми 
непозовного цивільного судочинства (підрозділи 2.1–2.4). Догматичний метод 
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застосовувався при тлумаченні правових категорій, у результаті чого поглиблено та 
уточнено понятійно-категоріальний апарат захисту сімейних прав та інтересів у 
порядку непозовного цивільного судочинства (підрозділи 1.2–1.4, 2.1–2.4). 
Формально-логічний метод використовувався як універсальний засіб аргументації 
наукових висновків і розроблення науково-обґрунтованих пропозицій щодо 
вдосконалення сімейного та цивільного процесуального законодавства України в 
контексті окресленої проблематики (підрозділи 2.3, 3.1–3.4, 4.1–4.4, 5.1–5.2). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 
першим монографічним дослідженням інституту захисту сімейних прав та інтересів 
у порядку непозовного цивільного судочинства. Сформульовані положення та 
рекомендації спрямовані на розв’язання важливої науково-практичної проблеми, що 
полягає у розробленні концептуальних засад захисту сімейних прав та інтересів у 
порядку непозовного цивільного судочинства, зокрема: 

вперше: 
1) сформульовано єдиний концептуальний підхід до розуміння непозовного 

цивільного судочинства як особливого виду цивільного судочинства, у порядку 
якого розглядаються цивільні справи з метою захисту охоронюваних законом 
(законних) інтересів та (або) безспірних суб’єктивних прав, що випливають зі змісту 
чітко регламентованих процесуальним та (або) матеріальним законом 
правовідносин;  

2) виокремлено ознаки непозовного цивільного судочинства, як-от: 
а) відсутність спору про право, який пов’язаний з тим, що відповідне право 
порушується, не визнається або оспорюється; б) особливий об’єкт судового захисту, 
яким у справах окремого провадження є охоронюваний законом (законний) 
інтерес – потреба та прагнення до користування конкретним матеріальним та (або) 
нематеріальним благом, які можуть як опосередковуватися, так і не 
опосередковуватися певним суб’єктивним правом, а у справах наказного 
провадження – суб’єктивне право, що випливає зі змісту чітко визначених 
цивільним процесуальним законом правовідносин; в) зумовлена спеціальною метою 
та особливим об’єктом судового захисту специфіка цивільної процесуальної форми; 
г) вичерпний перелік правовідносин, з метою захисту окремих елементів змісту яких 
(безспірних суб’єктивних прав та охоронюваних законом (законних) інтересів) закон 
дозволяє звернутися до суду із заявою, яка є підставою для відкриття провадження у 
справі; 

3) встановлено, що загальна та спеціальна процесуальна форма непозовного 
цивільного судочинства зумовлена змістом та характером норм сімейного права 
комплексно-правової природи, що виявляється в родових і категоріальних 
властивостях судових справ. Родові властивості судових справ (властивості, що є 
критеріями виокремлення родів судових справ: галузева приналежність певної групи 
матеріальних правовідносин; юридична природа матеріальних юридичних фактів, 
що є передумовою для виникнення цивільного процесу) зумовлюють специфіку 
процедури розгляду цивільних справ, тобто спеціальну цивільну процесуальну 
форму. Категоріальні властивості судових справ (властивості, що є критеріями 
виокремлення категорій судових справ: суб’єктний склад, об’єкт і зміст 
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матеріальних правовідносин) зумовлюють їх підвідомчість та підсудність, склад 
осіб, які беруть участь у справі, предмет доказування, тобто загальну цивільну 
процесуальну форму; 

4) обґрунтовано, що спрощеність цивільної процесуальної форми як одна з 
концептуальних засад захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного 
цивільного судочинства проявляється у нормах цивільного процесуального права, 
які регламентують альтернативну територіальну підсудність відповідних заяв, 
скорочені строки розгляду й особливий цивільний процесуальний статус заявників у 
деяких категоріях справ, вичерпний перелік обставин процесуального характеру, які 
формують предмет доказування в таких справах, тощо; 

5) визначено, що з метою захисту сімейних прав та інтересів у порядку 
непозовного цивільного судочинства суд використовує вичерпну низку способів 
захисту, як-от: а) встановлення правовідношення та (або) юридичного факту, що є 
підставою для виникнення, зміни чи припинення правовідношення; б) примусове 
виконання добровільно невиконаного обов’язку; в) припинення правовідношення, а 
також його анулювання; г) припинення дій, які порушують сімейні права; 
ґ) відновлення правовідношення, яке існувало до порушення права; д) зміна 
правовідношення; 

6) аргументовано, що єдиною обов’язковою передумовою встановлення 
правовідношення за рішенням суду є попереднє встановлення судом відповідного 
юридичного факту як підстави виникнення, зміни чи припинення правовідношення. 
З огляду на це, суд, за винятком справ про усиновлення, а також про встановлення 
режиму окремого проживання за заявою подружжя, здійснює захист сімейних прав 
та інтересів у порядку окремого провадження не шляхом встановлення 
правовідношення, а у спосіб підтвердження наявності або відсутності юридичних 
фактів, які є підставою його виникнення, зміни чи припинення; 

7) доведено, що встановлені цивільним процесуальним та сімейним 
законодавством України правила, які застосовуються при визначенні підвідомчості 
та підсудності сімейних справ, що розглядаються в порядку непозовного цивільного 
судочинства, зумовлені як особливостями матеріально-правового регулювання 
сімейних правовідносин (що виявляються в родових та категоріальних властивостях 
сімейних справ), так і специфікою процесуальної форми непозовного цивільного 
судочинства. У сукупності ці правила спрямовані на створення найсприятливіших 
умов для забезпечення справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду 
судом цивільних справ з метою захисту сімейних прав та інтересів, а також 
виконання відповідних судових рішень. Про це свідчить, зокрема, закріплена в 
законодавстві можливість застосування правил умовної цивільної юрисдикції, а 
також альтернативної територіальної підсудності при поданні відповідних заяв; 

8) проведено диференціацію осіб, які беруть участь у справах непозовного 
цивільного судочинства, за спрямованістю юридичної заінтересованості на: а) осіб, 
які беруть участь у справах окремого провадження і юридична заінтересованість 
яких спрямована на забезпечення ухвалення судового рішення, що 
опосередковуватиме захист охоронюваних законом (законних) інтересів; б) осіб, які 
беруть участь у справах наказного провадження і юридична заінтересованість яких 
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спрямована на забезпечення ухвалення судового рішення, яким здійснюватиметься 
захист як охоронюваних законом (законних) інтересів, так і безспірних суб’єктивних 
прав, що випливають зі змісту чітко визначених цивільним процесуальним та (або) 
матеріальним законом правовідносин; 

9) сформульовано положення про те, що конкретний суб’єктний склад 
кожної справи щодо захисту сімейних прав та інтересів, яка розглядається в порядку 
непозовного цивільного судочинства, обумовлюється нормами матеріального права, 
що регулюють відповідні сімейні правовідносини. При цьому матеріально-правова 
природа сімейних правовідносин хоча і не впливає на цивільний процесуальний 
статус осіб, які беруть участь у таких справах, водночас зумовлює особливі підстави 
виникнення цивільної процесуальної правосуб’єктності як передумови його набуття; 

10) встановлено, що обставини, які формують предмет доказування у справах 
щодо захисту сімейних прав та інтересів, які розглядаються в порядку непозовного 
цивільного судочинства, з огляду на їх регламентацію нормами сімейного права, 
визначаються залежно від специфіки останніх, яка зумовлена, у тому числі, 
наявністю в їх складі відкладальних умов, оціночних понять тощо. Водночас норми 
цивільного процесуального права надають суду конкретний юридичний 
інструментарій для дослідження і встановлення зазначених фактів; 

удосконалено: 
11) наукові судження щодо критеріїв виокремлення видів цивільного 

судочинства, якими слід вважати: а) особливу юридичну природу певної групи 
цивільних справ (спеціальний предмет правового регулювання або спеціальний 
предмет судового захисту); б) наявність спеціального процесуального порядку 
розгляду цивільних справ (спеціальної процедури); в) застосування особливих 
способів судового захисту прав та інтересів; 

12) дефінітивне визначення захисту сімейних прав та інтересів у порядку 
непозовного цивільного судочинства як регламентованої цивільним процесуальним 
законом діяльності суду щодо розгляду сімейних справ з метою забезпечення 
здійснення та (або) відновлення порушених, невизнаних чи оспорюваних 
охоронюваних законом (законних) сімейних інтересів та (або) безспірних 
суб’єктивних сімейних прав, що випливають зі змісту чітко визначених 
процесуальним та (або) матеріальним законом правовідносин; 

13) наукове положення про ознаки осіб, які беруть участь у справах 
непозовного цивільного судочинства, як-от: а) юридична заінтересованість у 
розгляді справи, спрямована на отримання тих благ, які опосередковуються 
охоронюваними законом (законними) інтересами та (або) безспірними 
суб’єктивними правами, що випливають зі змісту чітко визначених цивільним 
процесуальним та (або) матеріальним законом правовідносин; б) вчинення дій, 
спрямованих на виникнення, розвиток і припинення цивільного судочинства 
(процесуальних дій), з урахуванням процесуальних обмежень, встановлених 
законом; 

14) розуміння юридичної природи такого способу захисту сімейних прав та 
інтересів, як анулювання правовідношення. Встановлено, що анулювання 
правовідношення як спосіб захисту сімейних прав та інтересів застосовується судом 
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під час розгляду в порядку непозовного цивільного судочинства справ про визнання 
шлюбу неукладеним. При цьому, на відміну від припинення правовідношення, 
анулювання правовідношення є способом захисту сімейних прав та інтересів, 
внаслідок застосування якого правовідношення вважається таким, яке ніколи не 
існувало; 

15) твердження про те, що поряд із суб’єктивними сімейними правами, 
охоронювані законом (законні) сімейні інтереси є самостійним об’єктом судового 
захисту в порядку непозовного цивільного судочинства. Але на відміну від 
суб’єктивних сімейних прав, які є об’єктом судового захисту у разі порушення, 
охоронюваний законом (законний) сімейний інтерес захищається судом, якщо 
йдеться про створення перешкод для реалізації інтересу (порушення інтересу), а 
також у випадку його невизнання чи оспорювання; 

дістали подальшого розвитку: 
16) висновок про те, що регламентація законодавцем таких особливих 

способів судового захисту сімейних прав та інтересів, як встановлення 
правовідношення та його анулювання, зумовлена особливою юридичною природою 
сімейних правовідносин, що водночас не виключає можливості «субсидіарного 
застосування» для захисту прав та інтересів їх суб’єктів нерегламентованих 
сімейним законодавством способів цивільно-правового захисту – визнання права та 
визнання правочину недійсним;  

17) розуміння охоронюваного законом (законного) сімейного інтересу як 
потреби і прагнення до користування конкретним матеріальним та (або) 
нематеріальним благом, які можуть як опосередковуватися, так і не 
опосередковуватися певним суб’єктивним сімейним правом; 

18) наукові судження щодо співвідношення охоронюваного законом 
(законного) сімейного інтересу та суб’єктивного сімейного права. Охоронюваний 
законом (законний) сімейний інтерес, відбиваючись у свідомості правомочного 
суб’єкта, є смислоутворювальним фактором його вольової поведінки, а суб’єктивне 
сімейне право – особливим юридичним засобом реалізації приватних цілей і, тим 
самим, охоронюваного законом (законного) сімейного інтересу. Проте 
охоронюваний законом (законний) сімейний інтерес може бути не опосередкований 
суб’єктивним сімейним правом, але це не означає відсутності охорони чи захисту 
існуючого сімейного інтересу юридичними способами та засобами; 

19) класифікація інститутів цивільного процесуального права, що регулюють 
порядок розгляду справ щодо захисту сімейних прав та інтересів, за ступенем 
впливу з боку сімейно-правового регулювання на: а) інститути цивільного 
процесуального права, які є об’єктом безпосереднього впливу з боку сімейно-
правового регулювання (інститут підвідомчості та підсудності відповідних заяв, 
інститут осіб, які беруть участь у справі, інститут доказів і доказування та інші 
інститути, сукупність яких є уособленням загальної цивільної процесуальної 
форми), що підтверджується найбільшим обсягом комплексних сімейно-правових 
норм; б) інститути цивільного процесуального права, які є об’єктом 
опосередкованого впливу з боку сімейно-правового регулювання (інститут 
відкриття провадження у справі, інститут провадження у справі до судового 
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розгляду, інститут судового розгляду та інші інститути, сукупність яких є відбиттям 
спеціальної цивільної процесуальної форми), що виявляється у встановленні 
спеціальних правил на різних стадіях цивільного процесу під час розгляду судом 
справ щодо захисту сімейних прав та інтересів; 

20) твердження про те, що у справах непозовного цивільного судочинства 
предмет доказування формує вичерпна низка обставин процесуального характеру, 
серед яких: а) відсутність спору про право; б) належність вимоги суб’єкта звернення 
з відповідною заявою до таких, які підлягають розгляду в порядку певного виду 
непозовного цивільного судочинства. 

Практичне значення одержаних результатів виявляється у використанні та 
можливості використання розроблених пропозицій та висновків: 

– у науково-дослідній роботі – при проведенні подальших наукових 
досліджень інституту захисту сімейних прав та інтересів у порядку цивільного 
судочинства (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження в науково-
дослідну роботу Національної академії внутрішніх справ від 4 березня 2016 р.); 

– у законотворчій діяльності – у процесі удосконалення сімейного та 
цивільного процесуального законодавства України, яке регламентує матеріально-
правові та процесуальні засади захисту сімейних прав та інтересів у порядку 
непозовного цивільного судочинства (акт народного депутата України від 20 травня 
2016 р. № 682/575); 

– у правозатосовній діяльності – під час розгляду і вирішення цивільних 
справ, а також при прийнятті постанов Верховним Судом України, розробленні 
проектів постанов Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ (акт впровадження результатів дисертаційного 
дослідження в діяльність Верховного Суду України; акт впровадження результатів 
дисертаційного дослідження в правозастосовну діяльність Департаменту 
юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України від 12 травня 
2016 р. № 12/6-1969);  

– у навчально-методичній роботі – при підготовці та викладанні 
навчальних дисциплін «Цивільний процес» і «Сімейне право», а також відповідних 
спецкурсів; при підготовці підручників, навчальних посібників, навчально-
методичних матеріалів із сімейного та цивільного процесуального права (акт 
впровадження результатів дисертаційного дослідження в навчально-методичну 
роботу Національної академії внутрішніх справ від 25 лютого 2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі сформульовані в дисертації положення та 
висновки ґрунтуються на власних дослідженнях. Ідеї та розробки, що належать 
співавторам публікацій за темою дисертації, здобувачем не використовувалися. 

В опублікованих у співавторстві вісімнадцяти наукових працях особистим 
внеском здобувача є власні теоретичні розробки щодо: формулювання дефініції та 
виокремлення основних напрямів уніфікації процесуальної термінології; 
встановлення складу та визначення особливостей цивільного процесуального 
статусу осіб, які беруть участь у справах окремого провадження, що виникають із 
сімейних правовідносин; формулювання дефініції, виокремлення критеріїв та 
проведення класифікації зловживання цивільними процесуальними правами; 
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розроблення пропозицій щодо уніфікації процесуального статусу осіб, які беруть 
участь у справах позовного та окремого проваджень; визначення особливостей 
процесуальних статусів адвоката і прокурора, які беруть участь у справах різних 
видів цивільного судочинства; надання характеристики загальним передумовам 
реалізації права на подання до суду заяви про розірвання шлюбу; виокремлення 
особливостей розгляду судом справ про надання права на шлюб, визнання шлюбу 
неукладеним, визнання розірвання шлюбу фіктивним, припинення режиму окремого 
проживання подружжя, розірвання шлюбу.  

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження 
оприлюднено на 38 науково-практичних і науково-теоретичних конференціях, а 
також 4 круглих столах: ІІ Науково-практичній конференції «Проблеми теорії і 
практики виконання рішень судів та інших органів» (м. Хмельницький, 4 березня 
2011 р.); Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Оптимізація цивільного 
та цивільного процесуального законодавства України» (м. Київ, 22 вересня 2011 р.); 
Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та здобувачів 
«Юридична осінь 2011 року» (м. Харків, 9 листопада 2011 р.); І Всеукраїнській 
науково-практичній конференції «Право на життя: аспекти реалізації» (м. Чернівці, 
17–18 листопада 2011 р.); XII Науково-практичній конференції «Особистість, 
суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальності» (м. Київ, 17 травня 
2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Вопросы гражданского 
права в деятельности правоохранительных органов» (м. Нижній Новгород, 23 травня 
2012 р.); Науково-практичній конференції, присвяченій пам’яті О. А. Пушкіна 
«Методологія дослідження проблем цивільного права та процесу» (м. Харків, 
26 травня 2012 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми 
теорії і практики виконання рішень судів та інших органів» (м. Хмельницький, 14–
15 червня 2012 р.); Науково-практичному круглому столі «Проблеми здійснення та 
захисту суб’єктивних цивільних прав» (м. Севастополь, 5–6 жовтня 2012 р.); 
IV Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Правові реформи в Україні: 
реалії сьогодення» (м. Київ, 11 жовтня 2012 р.); Міжнародній науково-практичній 
конференції «Право на життя: аспекти реалізації» (м. Чернівці, 22–23 листопада 
2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Наука и образование в 
современном мире» (м. Караганди, 22–23 лютого 2013 р.); Міжнародній науково-
практичній конференції «Борьба с преступностью: теория и практика» (м. Могильов, 
4–5 квітня 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 
правові та організаційні проблеми публічного управління та судочинства» 
(м. Кіровоград, 12–13 квітня 2013 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній 
конференції «Вопросы гражданского права в деятельности правоохранительных 
органов» (м. Нижній Новгород, 23 травня 2013 р.); IV Міжнародній науковій 
конференції «Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики 
Беларусь» (м. Мінськ, 24 травня 2013 р.); Науково-практичній конференції, 
присвяченій пам’яті О. А. Пушкіна «Проблеми цивільного права та процесу» 
(м. Харків, 25 травня 2013 р.); IV Міжнародній науково-практичній конференції 
«Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів» 
(м. Хмельницький, 18–19 жовтня 2013 р.); ІХ Всеукраїнській науково-практичній 
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конференції «Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи» 
(м. Київ, 22 листопада 2013 р.); ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Право на життя: аспекти реалізації» (м. Чернівці, 22–23 листопада 2013 р.); 
IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблемні питання стану 
дотримання захисту прав людини в Україні» (м. Київ, 5 грудня 2013 р.); 
Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання юридичної 
науки: теорія та практика» (м. Кіровоград, 11 грудня 2013 р.); Підсумковій науково-
теоретичній конференції «Наукові здобутки молодих науковців-правоохоронців» 
(м. Київ, 28 березня 2014 р.); круглому столі «Актуальні питання судово-
експертного забезпечення кримінальних проваджень» (м. Київ, 10 квітня 2014 р.); 
Підсумковій науково-теоретичній конференції «Пенітенціарна система України: 
актуальні проблеми підготовки кадрів» (м. Київ, 11 квітня 2014 р.); Підсумковій 
науково-теоретичній конференції «Особливості та перспективи розвитку 
громадянського суспільства в Україні» (м. Київ, 15 квітня 2014 р.); ІІ Міжнародній 
науково-практичній конференції «Актуальні питання та проблеми юридичної 
науки» (м. Кіровоград, 18–19 квітня 2014 р.); круглому столі «Актуальні проблеми 
судочинства України: теорія і практика» (м. Київ, 29 квітня 2014 р.); Науково-
практичній конференції, присвяченій пам’яті О. А. Пушкіна «Проблеми цивільного 
права та процесу» (м. Харків, 7 червня 2014 р.); Міжкафедральному круглому столі 
«Україна 2014: поступальна хода до верховенства права» (м. Київ, 13 червня 
2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Європейські стандарти 
захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом» (м. Київ, 26 вересня 
2014 р.); Х Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українська мова в 
юриспруденції: стан, проблеми, перспективи» (м. Київ, 28 листопада 2014 р.); 
Всеукраїнській підсумковій науково-практичній конференції «Роль правоохоронних 
органів у формуванні правової держави в умовах євроінтеграції України» (м. Київ, 
12 березня 2015 р.); Підсумковій науково-теоретичній конференції «Актуальні 
проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування» (м. Київ, 19 березня 
2015 р.); Науково-практичній конференції, присвяченій пам’яті О. А. Пушкіна 
«Проблеми цивільного права та процесу» (м. Харків, 30 травня 2015 р.); круглому 
столі «Конституція України: шляхи вдосконалення» (м. Київ, 26 червня 2015 р.); 
VІІ Всеукраїнській науково-теоретичній конференції, присвяченій Дню юриста 
України «Правові реформи в Україні: реалії сьогодення» (м. Київ, 29 жовтня 
2015 р.); ХІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українська мова в 
юриспруденції: стан, проблеми, перспективи» (м. Київ, 27 листопада 2015 р.); 
Міжнародній науково-практичній конференції «Юридична наука та практика: 
виклики сучасних євроінтеграційних процесів» (м. Братислава, 27–28 листопада 
2015 р.); ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні правові та 
гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного 
суспільства» (м. Кіровоград, 4 грудня 2015 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній 
конференції «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні 
проблеми» (м. Київ, 25–26 березня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній 
конференції «Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний 
та гуманітарний виміри» (м. Кіровоград, 22–23 квітня 2016 р.). 
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Публікації. За результатами дослідження опубліковано 86 наукових праць, 
серед яких: 1 індивідуальна монографія, розділи у 3 колективних монографіях, 21 
стаття у вітчизняних наукових виданнях, включених до переліку фахових, 9 статей в 
іноземних виданнях, 6 статей в інших виданнях, 42 тези доповідей на конференціях і 
круглих столах, глави в 1 підручнику, 1 навчальному посібнику, 2 науково-
практичних коментарях Цивільного процесуального кодексу України.  

Структура дисертації. Дисертація складається з переліку умовних позначень, 
вступу, 5 розділів, що містять 18 підрозділів, висновків, списку використаних 
джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 479 сторінок, з них список 
використаних джерел (704 найменування) на 70 сторінках, додатки – на 9 сторінках.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми дисертації, зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами, визначаються мета, задачі, 
об’єкт, предмет, методи дослідження, розкриваються наукова новизна одержаних 
результатів, їх практичне значення, наводяться дані про апробацію результатів 
дослідження та їх публікацію. 

Розділ 1 «Теоретико-правові та методологічні засади захисту сімейних 
прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства» складається з 
чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Еволюція правового регулювання захисту сімейних прав та 
інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства і стан наукової розробки 
проблеми» обґрунтовано, що зародження та розвиток цивільного процесуального і 
сімейного законодавства України, яке регулює інститут захисту сімейних прав та 
інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства, співвідносяться із науково 
обґрунтованою хронологією періодизації становлення державності України, а також 
з етапами кодифікації відповідного законодавства й охоплюють такі етапи: 
а) зародження правового регулювання інституту непозовного цивільного 
судочинства, під час якого захист сімейних прав та інтересів здійснювався у формі 
спрощених судових процедур (безсудного осуду сторони, спонукального виконання, 
видачі платіжного наказу, провадження за вексельними позовами тощо) (ХIV ст. – 
1922 р.); б) становлення правового регулювання непозовного цивільного 
судочинства в радянському цивільному процесуальному законодавстві України, 
характерною особливістю якого була диференціація непозовного цивільного 
судочинства на два види – окреме провадження та провадження про видачу судових 
наказів, у процесуальній формі яких здійснювався захист сімейних прав та інтересів 
переважно шляхом розірвання шлюбу та встановлення фактів, що мають юридичне 
значення (1922 р. – 1939 р.); в) правове регулювання непозовного цивільного 
судочинства нормами радянського цивільного процесуального та сімейного 
законодавства України, що супроводжувалося регламентацією процесуальної форми 
окремого провадження як єдиного виду непозовного цивільного судочинства 
(1939 р. – 2004 р.); г) розвиток і диференціація інституту непозовного цивільного 
судочинства в цивільному процесуальному законодавстві України, характерною 
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особливістю якого є поділ непозовного цивільного судочинства на два види – 
окреме і наказне провадження з чіткою нормативною регламентацією матеріально-
правових підстав та процесуальних особливостей захисту сімейних прав та інтересів 
в порядку кожного з них (2004 р. – до сьогодні). 

Зроблено висновок про те, що розроблення проблем захисту сімейних прав та 
інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства є актуальним і 
перспективним напрямом наукового пошуку, адже відповідна проблематика 
комплексно не досліджувалася в науці цивільного процесуального права України. 
Наявні наукові праці вчених-процесуалістів присвячені, здебільшого, загальним 
положенням інститутів окремого та наказного провадження без виокремлення 
специфіки процесуальної форми непозовного цивільного судочинства щодо 
особливого об’єкта правової охорони – суб’єктивних сімейних прав та 
охоронюваних законом (законних) сімейних інтересів. 

У підрозділі 1.2 «Юридична природа, поняття і види непозовного цивільного 
судочинства» до критеріїв виокремлення видів цивільного судочинства віднесено: 
а) особливу юридичну природу певної групи цивільних справ (спеціальний предмет 
правового регулювання або спеціальний предмет судового захисту); б) наявність 
спеціального процесуального порядку розгляду цивільних справ (спеціальної 
процедури); в) застосування особливих способів судового захисту прав та інтересів.  

Непозовне цивільне судочинство визначено як особливий вид цивільного 
судочинства, у порядку якого розглядаються цивільні справи з метою захисту 
охоронюваних законом (законних) інтересів та (або) безспірних суб’єктивних прав, 
що випливають зі змісту чітко регламентованих процесуальним та (або) 
матеріальним законом правовідносин. 

Обґрунтовано, що ознаками непозовного цивільного судочинства є: 
а) відсутність спору про право, який пов’язаний з тим, що відповідне право 
порушується, не визнається або оспорюється; б) особливий об’єкт судового захисту, 
яким у справах окремого провадження є охоронюваний законом (законний) 
інтерес – потреба та прагнення до користування конкретним матеріальним та (або) 
нематеріальним благом, які можуть як опосередковуватися, так і не 
опосередковуватися певним суб’єктивним правом, а у справах наказного 
провадження – суб’єктивне право, що випливає зі змісту чітко визначених 
цивільним процесуальним законом правовідносин; в) зумовлена спеціальною метою 
та особливим об’єктом судового захисту специфіка цивільної процесуальної форми; 
г) вичерпний перелік правовідносин, з метою захисту окремих елементів змісту яких 
(безспірних суб’єктивних прав та охоронюваних законом (законних) інтересів) закон 
дозволяє звернутися до суду із заявою, яка є підставою для відкриття провадження у 
справі. 

Визначено, що відповідно до законодавчої конструкції Цивільного 
процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) (розділи ІІ, ІV) видами 
непозовного цивільного судочинства є наказне та окреме провадження. 

Підрозділ 1.3 «Суб’єктивні сімейні права та охоронювані законом (законні) 
сімейні інтереси як об’єкт захисту в порядку непозовного цивільного судочинства» 
присвячено дослідженню юридичної природи суб’єктивних сімейних прав та 
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охоронюваних законом (законних) сімейних інтересів як об’єкту захисту в порядку 
непозовного цивільного судочинства. 

Суб’єктивне сімейне право визначено як вид і міру можливої та дозволеної 
поведінки суб’єкта сімейних правовідносин, яка складається із: правомочності 
вчиняти власні дії; правомочності вимагати певних дій від зобов’язаної сторони; 
правомочності звернутися до відповідних органів за захистом свого порушеного, 
невизнаного або оспорюваного права. 

Охоронюваний законом (законний) сімейний інтерес розглядається як потреба 
і прагнення до користування конкретним матеріальним та (або) нематеріальним 
благом, які можуть як опосередковуватися, так і не опосередковуватися певним 
суб’єктивним сімейним правом. 

У контексті співвідношення суб’єктивного сімейного права та охоронюваного 
законом (законного) сімейного інтересу зроблено висновок про те, що останній, 
відбиваючись у свідомості правомочного суб’єкта, є смислоутворювальним 
фактором його вольової поведінки, а суб’єктивне сімейне право – особливим 
юридичним засобом реалізації приватних цілей і, тим самим, охоронюваного 
законом (законного) сімейного інтересу. Проте охоронюваний законом (законний) 
сімейний інтерес може бути не опосередкований суб’єктивним сімейним правом, 
але це не означає відсутності охорони чи захисту існуючого сімейного інтересу 
юридичними способами та засобами. 

В результаті аналізу суб’єктивних сімейних прав та охоронюваних законом 
(законних) сімейних інтересів як об’єкта судового захисту встановлено, що поряд 
із суб’єктивними сімейними правами, охоронювані законом (законні) сімейні 
інтереси є самостійним об’єктом судового захисту в порядку непозовного 
цивільного судочинства. Але на відміну від суб’єктивних сімейних прав, які є 
об’єктом судового захисту у разі порушення, охоронюваний законом (законний) 
сімейний інтерес захищається судом, якщо йдеться про створення перешкод для 
реалізації інтересу (порушення інтересу), а також у випадку його невизнання чи 
оспорювання. 

Суб’єктивні сімейні права та охоронювані законом (законні) сімейні інтереси, 
які підлягають захисту в порядку непозовного цивільного судочинства, 
диференційовано за суб’єктним складом їх носіїв на: а) суб’єктивні сімейні права та 
охоронювані законом (законні) сімейні інтереси, носіями яких є подружжя; 
б) суб’єктивні сімейні права та охоронювані законом (законні) сімейні інтереси, 
носіями яких є батьки та діти; в) суб’єктивні сімейні права та охоронювані законом 
(законні) сімейні інтереси, носіями яких є суб’єкти інших сімейних правовідносин. 

У підрозділі 1.4 «Поняття та способи захисту сімейних прав та інтересів у 
порядку непозовного цивільного судочинства» захист сімейних прав та інтересів у 
порядку непозовного цивільного судочинства визначено як регламентовану 
цивільним процесуальним законом діяльність суду щодо розгляду сімейних справ з 
метою забезпечення здійснення та (або) відновлення порушених, невизнаних чи 
оспорюваних охоронюваних законом (законних) сімейних інтересів та (або) 
безспірних суб’єктивних сімейних прав, що випливають зі змісту чітко визначених 
процесуальним та (або) матеріальним законом правовідносин. 
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Доведено, що єдиною обов’язковою передумовою встановлення 
правовідношення за рішенням суду є попереднє встановлення судом відповідного 
юридичного факту як підстави виникнення, зміни чи припинення правовідношення. 
З огляду на це, суд, за винятком справ про усиновлення, а також про встановлення 
режиму окремого проживання за заявою подружжя, здійснює захист сімейних прав 
та інтересів у порядку окремого провадження не шляхом встановлення 
правовідношення, а у спосіб підтвердження наявності або відсутності юридичних 
фактів, які є підставою його виникнення, зміни чи припинення. 

На підставі компаративістичного аналізу способів захисту цивільних і 
сімейних прав та інтересів аргументовано, що регламентація законодавцем таких 
особливих способів судового захисту сімейних прав та інтересів, як встановлення 
правовідношення та його анулювання, зумовлена особливою юридичною природою 
сімейних правовідносин, що водночас не виключає можливості «субсидіарного 
застосування» для захисту прав та інтересів їх суб’єктів нерегламентованих 
сімейним законодавством способів цивільно-правового захисту – визнання права та 
визнання правочину недійсним.  

Зроблено висновок про те, що з метою захисту сімейних прав та інтересів у 
порядку непозовного цивільного судочинства суд застосовує вичерпну низку 
способів захисту, як-от: а) встановлення правовідношення та (або) юридичного 
факту, що є підставою для виникнення, зміни чи припинення правовідношення (п. 1 
ч. 2 ст. 18 Сімейного кодексу України (далі – СК України); б) примусове виконання 
добровільно невиконаного обов’язку (п. 2 ч. 2 ст. 18 СК України); в) припинення 
правовідношення, а також його анулювання (п. 3 ч. 2 ст. 18 СК України); 
г) припинення дій, які порушують сімейні права (п. 4 ч. 2 ст. 18 СК України); 
ґ) відновлення правовідношення, яке існувало до порушення права (п. 5 ч. 2 ст. 18 
СК України); д) зміна правовідношення (п. 7 ч. 2 ст. 18 СК України).  

Розділ 2 «Взаємозв’язок норм сімейного права та процесуальної форми 
непозовного цивільного судочинства» складається з чотирьох підрозділів.  

У підрозділі 2.1 «Загальні положення взаємозв’язку норм сімейного права та 
процесуальної форми непозовного цивільного судочинства» встановлено, що 
загальна та спеціальна процесуальна форма непозовного цивільного судочинства 
зумовлена змістом та характером норм сімейного права комплексно-правової 
природи, що виявляється в родових і категоріальних властивостях судових справ.  

Родові властивості судових справ (властивості, що є критеріями виокремлення 
родів судових справ: галузева приналежність певної групи матеріальних 
правовідносин; юридична природа матеріальних юридичних фактів, що є 
передумовою для виникнення цивільного процесу) зумовлюють специфіку 
процедури розгляду цивільних справ, тобто спеціальну цивільну процесуальну 
форму.  

Категоріальні властивості судових справ (властивості, що є критеріями 
виокремлення категорій судових справ: суб’єктний склад, об’єкт і зміст 
матеріальних правовідносин) зумовлюють їх підвідомчість та підсудність, склад 
осіб, які беруть участь у справі, предмет доказування, тобто загальну цивільну 
процесуальну форму. 
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Обґрунтовано, що за ступенем впливу з боку сімейно-правового регулювання 
всі інститути цивільного процесуального права, які регулюють порядок розгляду 
справ щодо захисту сімейних прав та інтересів, можуть бути диференційовані на: 

1) інститути цивільного процесуального права, які є об’єктом 
безпосереднього впливу з боку сімейно-правового регулювання (інститут 
підвідомчості та підсудності відповідних заяв, інститут осіб, які беруть участь у 
справі, інститут доказів і доказування та інші інститути, сукупність яких є 
уособленням загальної цивільної процесуальної форми), що підтверджується 
найбільшим обсягом комплексних сімейно-правових норм;  

2) інститути цивільного процесуального права, які є об’єктом 
опосередкованого впливу з боку сімейно-правового регулювання (інститут 
відкриття провадження у справі, інститут провадження у справі до судового 
розгляду, інститут судового розгляду та інші інститути, сукупність яких є відбиттям 
спеціальної цивільної процесуальної форми), що виявляється у встановленні 
спеціальних правил на різних стадіях цивільного процесу під час розгляду судом 
справ щодо захисту сімейних прав та інтересів. 

Встановлено, що однією з концептуальних засад захисту сімейних прав та 
інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства є спрощеність цивільної 
процесуальної форми, що проявляється у нормах цивільного процесуального права, 
які регламентують альтернативну територіальну підсудність відповідних заяв, 
скорочені строки розгляду й особливий цивільний процесуальний статус заявників у 
деяких категоріях справ, вичерпний перелік обставин процесуального характеру, які 
формують предмет доказування в таких справах, тощо. 

У підрозділі 2.2 «Значення норм сімейного права для визначення підвідомчості 
та підсудності справ, що виникають із сімейних правовідносин і розглядаються в 
порядку непозовного цивільного судочинства» доведено, що встановлені цивільним 
процесуальним та сімейним законодавством України правила, які застосовуються 
при визначенні підвідомчості та підсудності сімейних справ, що розглядаються в 
порядку непозовного цивільного судочинства, зумовлені як особливостями 
матеріально-правового регулювання сімейних правовідносин (що виявляються в 
родових та категоріальних властивостях сімейних справ), так і специфікою 
процесуальної форми непозовного цивільного судочинства. У сукупності ці правила 
спрямовані на створення найсприятливіших умов для забезпечення справедливого, 
неупередженого та своєчасного розгляду судом цивільних справ з метою захисту 
сімейних прав та інтересів, а також виконання відповідних судових рішень. Про це 
свідчить, зокрема, закріплена в законодавстві можливість застосування правил 
умовної цивільної юрисдикції, а також альтернативної територіальної підсудності 
при поданні відповідних заяв. 

На підставі аналізу цивільного процесуального законодавства України 
зроблено висновок про те, що при поданні заяв, які опосередковують захист прав та 
інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства, правило загальної 
територіальної підсудності «набуває» іншого тлумачення, а саме: «заява подається 
до суду за місцем знаходження заявника». Якщо заявників декілька, необхідно 
говорити про наявність активної процесуальної співучасті, за умови якої діє правило 
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альтернативної територіальної підсудності: право вибору суду належить заявникам, 
а відповідна альтернатива обмежується місцем проживання кожного з них. 

Підрозділ 2.3 «Вплив норм сімейного права на формування суб’єктного складу 
та цивільний процесуальний статус осіб, які беруть участь у справах, що 
виникають із сімейних правовідносин і розглядаються в порядку непозовного 
цивільного судочинства» присвячено визначенню впливу норм сімейного права на 
формування суб’єктного складу та цивільний процесуальний статус осіб, які беруть 
участь у відповідних справах. 

Особи, які беруть участь у справах непозовного цивільного судочинства, – 
суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, які наділені юридичною 
заінтересованістю в розгляді справи, спрямованою на отримання тих благ, що 
опосередковуються охоронюваними законом (законними) інтересами та (або) 
безспірними суб’єктивними правами, і які з урахуванням процесуальних обмежень, 
встановлених законом, вчиняють у суді процесуальні дії, спрямовані на виникнення, 
розвиток і припинення цивільного судочинства. 

Ознаками осіб, які беруть участь у справах непозовного цивільного 
судочинства, є: а) юридична заінтересованість у розгляді справи, спрямована на 
отримання тих благ, які опосередковуються охоронюваними законом (законними) 
інтересами та (або) безспірними суб’єктивними правами, що випливають зі змісту 
чітко визначених цивільним процесуальним та (або) матеріальним законом 
правовідносин; б) вчинення дій, спрямованих на виникнення, розвиток і припинення 
цивільного судочинства (процесуальних дій), з урахуванням процесуальних 
обмежень, встановлених законом. 

Проведено диференціацію осіб, які беруть участь у справах непозовного 
цивільного судочинства, за: 

1) спрямованістю юридичної заінтересованості на: а) осіб, які беруть участь 
у справах окремого провадження і юридична заінтересованість яких спрямована на 
забезпечення ухвалення судового рішення, що опосередковуватиме захист 
охоронюваних законом (законних) інтересів; б) осіб, які беруть участь у справах 
наказного провадження і юридична заінтересованість яких спрямована на 
забезпечення ухвалення судового рішення, яким здійснюватиметься захист як 
охоронюваних законом (законних) інтересів, так і безспірних суб’єктивних прав, що 
випливають зі змісту чітко визначених цивільним процесуальним та (або) 
матеріальним законом правовідносин; 

2) матеріально-правовим статусом суб’єктів – носіїв процесуальної 
юридичної заінтересованості на: а) осіб, які беруть участь у справах непозовного 
цивільного судочинства з метою захисту сімейних прав та інтересів подружжя; 
б) осіб, які беруть участь у справах непозовного цивільного судочинства з метою 
захисту сімейних прав та інтересів батьків і дітей; в) осіб, які беруть участь у 
справах непозовного цивільного судочинства з метою захисту прав та інтересів, 
носіями яких є суб’єкти інших сімейних правовідносин. 

Окремо наголошено, що конкретний суб’єктний склад кожної справи щодо 
захисту сімейних прав та інтересів, яка розглядається в порядку непозовного 
цивільного судочинства, обумовлюється нормами матеріального права, що 
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регулюють відповідні сімейні правовідносини. При цьому матеріально-правова 
природа сімейних правовідносин хоча і не впливає на цивільний процесуальний 
статус осіб, які беруть участь у таких справах, водночас зумовлює особливі підстави 
виникнення цивільної процесуальної правосуб’єктності як передумови його набуття. 

У підрозділі 2.4 «Обумовленість процесуальної форми доказування у справах, 
що виникають із сімейних правовідносин і розглядаються в порядку непозовного 
цивільного судочинства, нормами сімейного права» встановлено, що предмет 
доказування у справах щодо захисту сімейних прав та інтересів, які розглядаються в 
порядку непозовного цивільного судочинства, перебуває під впливом матеріально-
процесуального нормативно-правового регулювання. Обставини, які формують 
предмет доказування, з огляду на їх регламентацію нормами сімейного права, 
визначаються залежно від специфіки останніх, яка зумовлена, у тому числі, 
наявністю в їх складі відкладальних умов, оціночних понять тощо. Водночас норми 
цивільного процесуального права надають суду конкретний юридичний 
інструментарій для дослідження і встановлення зазначених фактів. 

Визначено вичерпну низку обставин процесуального характеру, які формують 
предмет доказування у справах непозовного цивільного судочинства, як-от: 
а) відсутність спору про право (п. 2 ч. 3 ст. 100, ч. 6 ст. 235 ЦПК України); 
б) належність вимоги суб’єкта звернення з відповідною заявою до таких, які 
підлягають розгляду в порядку певного виду непозовного цивільного судочинства 
(ст. 96, частини 2, 3 ст. 234 ЦПК України). 

Розділ 3 «Захист сімейних прав та інтересів, які виникають із шлюбних 
правовідносин, у порядку непозовного цивільного судочинства» складається з 
чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Захист сімейних прав та інтересів подружжя шляхом 
встановлення судом шлюбного правовідношення та (або) юридичного факту, що є 
підставою для виникнення, зміни чи припинення відповідного правовідношення» 
визначено, що встановлення шлюбного правовідношення та (або) юридичного 
факту, що є підставою для виникнення, зміни чи припинення такого 
правовідношення, як спосіб захисту застосовується судом під час розгляду справ 
про: а) встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу 
(п. 5 ч. 1 ст. 256 ЦПК України); б) встановлення режиму окремого проживання 
подружжя (ст. 119 СК України; ч. 3 ст. 234 ЦПК України); в) встановлення фактів 
реєстрації та розірвання шлюбу (п. 4 ч. 1 ст. 256 ЦПК України). 

Обґрунтовано, що рішення суду у справах про встановлення факту 
проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу не є підставою для 
виникнення цивільних, сімейних та інших прав зазначених суб’єктів. Відповідні 
права чоловіка та жінки, які проживають однією сім’єю без шлюбу, виникають 
внаслідок факту спільного проживання, а рішенням суду лише підтверджується 
наявність такого факту, тобто створюються умови для здійснення цих прав. Таким 
чином, особливістю здійснення та захисту цивільних, сімейних та інших прав 
чоловіка та жінки, які проживають однією сім’єю без шлюбу, є нерозривний зв’язок 
механізму здійснення відповідних прав із механізмом їх захисту, що виявляється в 
умовній формулі – «здійснення прав через їх захист». 
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Встановлення режиму окремого проживання подружжя запропоновано 
розглядати як один з ефективних способів захисту сімейних прав та інтересів 
шляхом встановлення судом особливого шлюбного правовідношення, за допомогою 
якого забезпечується збереження шлюбу із одночасним розширенням кола 
особистих немайнових та майнових сімейних прав та інтересів подружжя. 

В результаті аналізу процесуальної форми розгляду судом справ про 
встановлення фактів реєстрації шлюбу та розірвання шлюбу зроблено висновок про 
те, що в такий спосіб відбувається захист сімейних прав та інтересів подружжя 
(колишнього подружжя) шляхом встановлення судом факту, що «юридично» тягне 
виникнення (припинення) шлюбного правовідношення, а «фактично» підтверджує 
його існування («неіснування»). 

Підрозділ 3.2 «Захист сімейних прав та інтересів подружжя шляхом зміни 
судом шлюбного правовідношення» присвячено дослідженню процесуальної форми 
розгляду судом справ про надання права на шлюб, що опосередковує захист 
сімейних прав та інтересів подружжя шляхом зміни шлюбного правовідношення, 
об’єктом якої є суб’єктний склад останнього – право на шлюб виникає у нової 
категорії фізичних осіб: неповнолітніх, які досягли шістнадцяти років; рідної дитини 
усиновлювача та усиновленої ним дитини; дітей, які були усиновлені 
усиновлювачем. 

Визначено, що характерною особливістю цивільної процесуальної форми 
розгляду судом справ про надання права на шлюб між рідною дитиною 
усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були 
усиновлені усиновлювачем, є множинність осіб, які виступають у цивільному 
процесуальному статусі заявника (тобто має місце активна процесуальна 
співучасть), адже право на шлюб має бути надано кожному з майбутнього 
подружжя. 

Проведено диференціацію предмета доказування у справах про надання права 
на шлюб залежно від того, хто виступає заявником у таких справах.  

Якщо з відповідною заявою до суду звертається рідна дитина усиновлювача та 
усиновлена ним дитина або діти, які були усиновлені усиновлювачем, предмет 
доказування у справах про надання права на шлюб формують: а) факт наявності в 
усиновлювача рідної дитини; б) факт усиновлення (однієї дитини або декількох 
дітей); в) у випадку, якщо із заявою про надання права на шлюб звернулися діти, які 
були усиновлені усиновлювачем, – відсутність між усиновленими дітьми такого 
ступеню кровного зв’язку, що унеможливлює укладення шлюбу відповідно до СК 
України; г) відповідність надання права на шлюб інтересам заявника (заявників).  

Якщо заявником у справах про надання права на шлюб виступає неповнолітня 
особа, яка досягла шістнадцяти років, до предмета доказування в таких справах 
входять: а) факт досягнення заявником встановленого законом віку – шістнадцяти 
років; б) відповідність надання права на шлюб інтересам заявника. 

У підрозділі 3.3 «Захист сімейних прав та інтересів подружжя шляхом 
припинення судом шлюбного правовідношення» визначено, що припинення 
шлюбного правовідношення здійснюється судом під час розгляду справ про: 
а) розірвання шлюбу (ст. 109 СК України, ч. 3 ст. 234 ЦПК України); б) припинення 
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режиму окремого проживання за заявою подружжя (ст. 119 СК України, ч. 3 ст. 234 
ЦПК України).  

Обґрунтовано, що розірвання шлюбу з особою, засудженою до позбавлення 
волі, не є цивільною юрисдикцією суду, якщо має місце: а) звільнення від 
відбування покарання з випробуванням (статті 75, 79 Кримінального кодексу 
України (далі – КК України)); б) звільнення від відбування покарання у зв’язку із 
закінченням строків давності виконання обвинувального вироку (ст. 80 КК 
України); в) умовно-дострокове звільнення від відбування покарання (ст. 81 КК 
України); г) заміна невідбутої частини покарання більш м’яким (ст. 82 КК України); 
ґ) звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком 
до трьох років (ст. 83 КК України); д) звільнення від покарання за хворобою (ст. 84 
КК України); е) звільнення від покарання на підставі закону України про амністію 
або акта про помилування (ст. 85 КК України). 

Виокремлено низку обставин матеріально-правового характеру, які суд має 
встановити під час розгляду справ про припинення режиму окремого проживання 
подружжя, як-от: а) наявність взаємної згоди подружжя на припинення відповідного 
режиму, про що свідчить подана подружжям спільна заява про припинення режиму 
окремого проживання або відсутність заперечень з боку другого з подружжя у 
випадку подання заяви про припинення режиму окремого проживання тільки одним 
із нього; б) поновлення сімейних відносин. Зазначена обставина є факультативною і 
може не встановлюватися судом під час розгляду справ про припинення режиму 
окремого проживання подружжя в порядку окремого провадження. Про поновлення 
сімейних відносин у такому випадку свідчитиме наявність взаємної згоди подружжя 
припинити режим окремого проживання. 

У підрозділі 3.4 «Захист сімейних прав та інтересів подружжя шляхом 
відновлення правовідношення, яке існувало до порушення права, а також 
анулювання судом шлюбного правовідношення» встановлено, що під час розгляду 
справ про визнання розірвання шлюбу фіктивним (ст. 108 СК України) суд здійснює 
захист сімейних прав та інтересів шляхом відновлення правовідношення, яке 
існувало до порушення права. Категорію права у відповідному контексті слід 
сприймати переважно в об’єктивному (як систему правових норм та принципів 
правового регулювання сімейних відносин), а не суб’єктивному розумінні. 

Щодо юридичної природи анулювання правовідношення акцентовано увагу на 
тому, що такий спосіб захисту сімейних прав та інтересів застосовується судом під 
час розгляду справ про визнання шлюбу неукладеним (ст. 48 СК України). При 
цьому, на відміну від припинення правовідношення, анулювання правовідношення є 
способом захисту сімейних прав та інтересів, внаслідок застосування якого 
правовідношення вважається таким, яке ніколи не існувало. Таким чином, 
анулювання правовідношення фактично передбачає виправлення допущеної 
помилки при виникненні сімейних правовідносин, тобто йдеться про так зване 
«квазіправовідношення». 

Розділ 4 «Захист сімейних прав та інтересів, які виникають із 
правовідносин батьків і дітей, в порядку непозовного цивільного судочинства» 
складається з чотирьох підрозділів. 
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Підрозділ 4.1 «Захист сімейних прав та інтересів батьків і дітей шляхом 
встановлення судом відповідного правовідношення та (або) юридичного факту, що 
є підставою для виникнення, зміни чи припинення такого правовідношення» 
присвячено дослідженню встановлення правовідношення та (або) юридичного 
факту, що є підставою для виникнення, зміни чи припинення правовідношення, яке 
як спосіб захисту застосовується судом під час розгляду справ про встановлення 
факту батьківства (материнства) (статті 130, 132 СК України), а також факту 
визнання материнства (ст. 131 СК України). 

В результаті аналізу процесуальної форми розгляду судом відповідних справ 
зроблено висновок про те, що найбільшого впливу з боку сімейно-правового 
регулювання зазнає предмет доказування, який формують такі обставини: а) у 
справах про встановлення факту батьківства: смерть ймовірного батька дитини; 
відсутність зареєстрованого шлюбу між ймовірним батьком дитини та матір’ю 
дитини; проведення запису про батька дитини в Книзі реєстрації народжень за 
вказівкою матері; факт батьківства; б) у справах про встановлення факту 
материнства: смерть ймовірної матері дитини; відсутність у дитини батьків (батьки 
дитини невідомі); проведення державної реєстрації народження дитини за рішенням 
органу опіки та піклування, яким визначається прізвище, власне ім’я, по батькові 
дитини і відомості про її батьків; факт материнства; в) у справах про встановлення 
факту визнання материнства: проведення державної реєстрації народження дитини 
за рішенням органу опіки та піклування, яким визначається прізвище, власне ім’я, 
по батькові дитини і відомості про її батьків; факт визнання свого материнства 
ймовірною матір’ю дитини. 

Зроблено наголос на тому, що під час розгляду судом справ про встановлення 
факту батьківства (материнства), а також факту визнання материнства суд здійснює 
захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства 
шляхом встановлення зазначених фактів, які є підставою виникнення відповідних 
правовідносин. 

У підрозділі 4.2 «Захист сімейних прав та інтересів батьків і дітей шляхом 
припинення судом дій, які порушують сімейні права» встановлено, що під час 
розгляду судом справ про повернення дитини батькам або іншим особам (ч. 3 ст. 170 
СК України) здійснюється захист сімейних прав та інтересів батьків і дітей шляхом 
припинення дій, які порушують сімейні права, що опосередковує припинення 
триваючого порушення права й обов’язку батьків щодо виховання та розвитку дитини. 

Аргументовано, що через однорідність відповідних суспільних відносин 
спеціальні норми Закону України «Про виконавче провадження», які регулюють 
порядок відібрання дитини без позбавлення батьківських прав, можуть бути 
застосовані за аналогією закону (ч. 8 ст. 8 ЦПК України) до регулювання суспільних 
відносин, які виникають під час виконання рішень суду, ухвалених у справах про 
повернення дитини батькам чи іншим особам. 

Як особливості процесуальної форми виконання рішень суду про повернення 
дитини батькам або іншим особам визначено: а) спеціальний суб’єктний склад 
учасників виконавчого провадження та осіб, які залучаються до проведення 
виконавчих дій; б) можливість застосування процедури негайного виконання 
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судових рішень; в) наявність у державного виконавця додаткових спеціальних прав, 
зумовлених специфікою юридичної природи правовідносин, які виникають у зв’язку 
із вчиненням виконавчих дій щодо повернення дитини батькам або іншим особам. 

У підрозділі 4.3 «Захист сімейних прав та інтересів батьків і дітей шляхом 
ухвалення судом рішення про примусове виконання добровільно невиконаного 
обов’язку» обґрунтовано, що особливістю захисту суб’єктивного сімейного права та 
охоронюваного законом (законного) сімейного інтересу щодо присудження судом 
аліментів на дитину (п. 4 ч. 1 ст. 96 ЦПК України) шляхом примусового виконання 
добровільно невиконаного обов’язку в порядку наказного провадження є 
необхідність дотримання визначених законом спеціальних передумов реалізації 
права на звернення до суду із відповідною заявою. 

У контексті дослідження суб’єктного складу осіб, які беруть участь у справах 
про присудження аліментів на дитину, зроблено висновок про те, що у випадку 
звернення до суду із заявою про видачу судового наказу щодо присудження аліментів 
на дитину опікуна чи піклувальника дитини або органу опіки та піклування останні 
набувають цивільного процесуального статусу органів та осіб, яким законом надано 
право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, а стягувачем залишається особа, 
в інтересах якої вони звернулися до суду із відповідною заявою. 

Виокремлено обставини, які формують предмет доказування у справах про 
присудження аліментів на дитину, серед яких:  

1) обставини, які є передумовами реалізації права на звернення до суду із 
заявою про видачу судового наказу, як-от: а) предметом заяви про видачу судового 
наказу є вимога про присудження мінімального розміру аліментів на дитину, а саме 
тридцяти відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку; б) вимога 
про присудження мінімального розміру аліментів на дитину не пов’язана із 
встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства); в) вимога про 
присудження мінімального розміру аліментів на дитину не пов’язана із 
необхідністю залучення інших заінтересованих осіб;  

2) сукупність таких фактів: а) наявність у боржника передбаченого законом 
обов’язку щодо утримання дитини; б) вік дитини; в) місце роботи і розмір заробітної 
плати боржника; г) на чиєму утриманні перебуває дитина. 

У підрозділі 4.4 «Захист сімейних прав та інтересів батьків і дітей шляхом 
зміни судом відповідного правовідношення» встановлено, що під час розгляду судом 
справ про надання права на побачення з дитиною матері, батькові, які позбавлені 
батьківських прав, а також визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі 
суд здійснює захист сімейних прав та інтересів шляхом зміни правовідношення між 
батьками та дітьми. У першому випадку зміна правовідношення відбувається 
шляхом збільшення обсягу змісту правовідношення (що опосередковується 
виникненням в одного із суб’єктів правовідношення нового суб’єктивного 
сімейного права – права на побачення з дитиною), а в другому – шляхом зміни 
об’єкта правовідношення, зумовленої зміною способу його розрахунку. 

З огляду на відсутність спеціального порядку виконання рішень суду про 
надання права на побачення з дитиною матері, батькові, які позбавлені батьківських 
прав, зроблено висновок про те, що виконання таких рішень має здійснюватися в 
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порядку, передбаченому для виконання рішень суду у справах, які виникають із 
подібних правовідносин, – про повернення дитини батькам чи іншим особам. 

Проведено диференціацію порядку виконання рішень суду про визначення 
розміру аліментів у твердій грошовій сумі залежно від того, чи було таке рішення 
ухвалене вперше або є «правонаступником» судового рішення про стягнення 
аліментів у частці від заробітку (доходу) платника. Встановлено, якщо рішення про 
визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі ухвалене вперше, до 
регулювання суспільних відносин, які виникають у зв’язку з його виконанням, слід 
застосовувати правові норми Закону України «Про виконавче провадження», що 
регламентують порядок стягнення аліментів. В іншому випадку, якщо попереднє 
судове рішення про стягнення аліментів уже виконується, державному виконавцеві 
необхідно керуватися положеннями Закону України «Про виконавче провадження», 
які визначають особливості виконання рішень у разі відкриття кількох виконавчих 
проваджень щодо одного боржника. 

Розділ 5 «Захист прав та інтересів, які виникають з інших сімейних 
правовідносин, у порядку непозовного цивільного судочинства» складається з 
двох підрозділів. 

Підрозділ 5.1 «Захист прав та інтересів, які виникають з інших сімейних 
правовідносин, шляхом встановлення судом правовідношення та (або) юридичного 
факту, що є підставою для виникнення, зміни чи припинення правовідношення» 
присвячено дослідженню такого способу захисту прав та інтересів, які виникають з 
інших сімейних правовідносин, як встановлення правовідношення та (або) 
юридичного факту, що є підставою для виникнення, зміни чи припинення 
правовідношення, який застосовується судом під час розгляду справ про: 
а) встановлення факту належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, 
ім’я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не 
збігаються з ім’ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, 
зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті (п. 6 ч. 1 ст. 256 ЦПК 
України); б) встановлення факту народження особи в певний час у разі 
неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану 
(далі – орган ДРАЦСу) факту народження, у тому числі на тимчасово окупованій 
території України (п. 7 ч. 1 ст. 256, ст. 257–1 ЦПК України); в) встановлення факту 
реєстрації усиновлення (п. 4 ч. 1 ст. 256 ЦПК України); г) встановлення факту 
родинних відносин між фізичними особами (п. 1 ч. 1 ст. 256 ЦПК України); 
ґ) встановлення факту перебування фізичної особи на утриманні (п. 2 ч. 1 ст. 256 
ЦПК України); д) усиновлення (гл. 5 розділу IV ЦПК України, гл. 18 СК України). 

Обґрунтовано, що під час розгляду справ про встановлення факту належності 
особі правовстановлюючих документів суд здійснює захист прав та інтересів, які 
виникають з інших сімейних правовідносин, шляхом встановлення факту, що має 
доказове значення. Встановлення факту належності особі правовстановлюючого 
документа не має наслідком виникнення, зміну та припинення відповідних 
правовідносин, оскільки закон пов’язує настання юридичних наслідків не з самим 
фактом належності особі правовстановлюючого документа, а з тими обставинами, 
які в цьому документі зафіксовані. 
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Акцентовано увагу на тому, що в порядку окремого провадження судом має 
встановлюватися як факт народження особи в певний час (при цьому не тільки у разі 
неможливості реєстрації органом ДРАЦСу факту народження, але й у тому випадку, 
якщо такий час, зареєстрований органом ДРАЦСу, не збігається зі справжнім часом 
народження), так і факт державної реєстрації народження. 

В результаті аналізу процесуальної форми розгляду судом справ про 
встановлення факту державної реєстрації усиновлення аргументовано, що на 
підставі п. 4 ч. 1 ст. 256 ЦПК України судом має встановлюватися факт державної 
реєстрації усиновлення, а не факт ухвалення судом відповідного рішення. Водночас, 
якщо необхідно встановити факт державної реєстрації усиновлення в період, 
протягом якого відповідна реєстрація не проводилася (наприклад, до прийняття 
Кодексу законів про сім’ю, опіку, шлюб і акти громадянського стану УРСР 1926 р., з 
моменту прийняття Закону України «Про внесення змін і доповнень до Кодексу про 
шлюб та сім’ю Української РСР» від 23 червня 1992 р. і до прийняття СК України 
2002 р.), встановленню в порядку окремого провадження підлягатиме саме факт 
усиновлення, а не факт його державної реєстрації. 

Обставини матеріально-правового характеру, із яких складається факт 
перебування фізичної особи на утриманні, класифіковано залежно від мети 
встановлення такого факту. А саме обґрунтовано:  

1) якщо метою встановлення факту перебування фізичної особи на 
утриманні є призначення пенсії у зв’язку із втратою годувальника, відповідний факт 
складається із таких обставин: а) перебування на повному утриманні годувальника 
або одержання від годувальника допомоги, яка була постійним і основним джерелом 
засобів до існування (ч. 1 ст. 37, ст. 38 Закону України «Про пенсійне 
забезпечення»); б) належність до кола непрацездатних членів сім’ї годувальника 
(ч. 3 ст. 37 Закону України «Про пенсійне забезпечення»); 

2) якщо метою встановлення факту перебування фізичної особи на 
утриманні є оформлення права на спадщину, відповідний факт складається із таких 
обставин: а) одержання від годувальника протягом не менш як п’яти років 
матеріальної допомоги, яка була єдиним або основним джерелом засобів до 
існування (ч. 2 ст. 1265 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України)); 
б) належність до кола неповнолітніх або непрацездатних осіб, які не є членами сім’ї 
спадкодавця (ч. 2 ст. 1265 ЦК України); 

3) якщо метою встановлення факту перебування фізичної особи на 
утриманні є відшкодування шкоди, завданої внаслідок втрати годувальника, 
відповідний факт складається із таких обставин: а) перебування на повному 
утриманні годувальника або наявність на день смерті годувальника права на 
одержання від нього утримання (ч. 1 ст. 1200 ЦК України); б) належність до кола 
непрацездатних осіб або наявність правового статусу дитини годувальника, яка 
народжена після його смерті (ч. 1 ст. 1200 ЦК України); в) факт спільного 
проживання з годувальником однією сім’єю (для отримання права на відшкодування 
моральної шкоди) (ч. 2 ст. 1168 ЦК України). 

Зроблено висновок про те, що поряд із фактами батьківства, материнства 
(визнання материнства), в порядку окремого провадження також можуть бути 
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встановлені інші факти родинних відносин, від яких залежать виникнення, зміна або 
припинення особистих немайнових чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не 
визначено іншого порядку їх встановлення (наприклад, факт родинних відносин між 
бабою та онуком, тіткою та племінником тощо). 

Визначено цивільний процесуальний статус органу опіки та піклування, який бере 
участь у справах про усиновлення з метою подання висновку про доцільність 
усиновлення та відповідність його інтересам дитини, як органу, якому законом надано 
право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, що наділяється відповідно 
загальними цивільними процесуальними правами та обов’язками осіб, які беруть участь 
у справах, а також правом висловити свою думку щодо вирішення справи по суті. 

У підрозділі 5.2 «Захист сімейних прав та інтересів, які виникають з інших 
сімейних правовідносин, шляхом припинення судом правовідношення між дитиною 
та опікуном або піклувальником» встановлено, що умовною цивільною 
юрисдикцією суду є розгляд справ про звільнення опікуна або піклувальника за 
таких умов у сукупності: а) якщо опікуна або піклувальника призначив суд; б) із 
відповідною заявою до суду звернулися: опікун або піклувальник, орган опіки та 
піклування, а у справах про звільнення піклувальника – також особа, над якою 
встановлено піклування. 

Обґрунтовано, що предмет доказування у справах про звільнення опікуна або 
піклувальника, на відміну від більшості категорій сімейних справ, які розглядаються 
в порядку непозовного цивільного судочинства, складається із низки 
альтернативних обставин, як-от: а) наявність між опікуном або піклувальником та 
дитиною стосунків, які перешкоджають здійсненню ними опіки або піклування 
(ст. 251 СК України); б) невиконання опікуном або піклувальником своїх обов’язків 
(ч. 3 ст. 75 ЦК України); в) порушення опікуном або піклувальником прав 
підопічного (ч. 3 ст. 75 ЦК України); г) поміщення підопічного до навчального 
закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту (ч. 3 ст. 75 ЦК 
України); ґ) невідповідність особи опікуна або піклувальника встановленим у законі 
вимогам. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми, що виявилось у розробленні концептуальних засад захисту сімейних прав 
та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства. В результаті 
проведеного дослідження сформульовано низку науково-теоретичних і науково-
практичних висновків, серед яких: 

1. Непозовне цивільне судочинство – особливий вид цивільного 
судочинства, у порядку якого розглядаються цивільні справи з метою захисту 
охоронюваних законом (законних) інтересів та (або) безспірних суб’єктивних прав, 
що випливають зі змісту чітко регламентованих процесуальним та (або) 
матеріальним законом правовідносин. 

2. Ознаками непозовного цивільного судочинства є: а) відсутність спору про 
право, який пов’язаний з тим, що відповідне право порушується, не визнається або 
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оспорюється; б) особливий об’єкт судового захисту, яким у справах окремого 
провадження є охоронюваний законом (законний) інтерес – потреба та прагнення до 
користування конкретним матеріальним та (або) нематеріальним благом, які можуть 
як опосередковуватися, так і не опосередковуватися певним суб’єктивним правом, а 
у справах наказного провадження – суб’єктивне право, що випливає зі змісту чітко 
визначених цивільним процесуальним законом правовідносин; в) зумовлена 
спеціальною метою та особливим об’єктом судового захисту специфіка цивільної 
процесуальної форми; г) вичерпний перелік правовідносин, з метою захисту 
окремих елементів змісту яких (безспірних суб’єктивних прав та охоронюваних 
законом (законних) інтересів) закон дозволяє звернутися до суду із заявою, яка є 
підставою для відкриття провадження у справі. 

3. Цивільне судочинство поділяється на позовне провадження та непозовні 
види, якими згідно із законодавчою конструкцією ЦПК України (розділи ІІ, ІV) слід 
вважати наказне та окреме провадження. Критерієм відповідного поділу є 
матеріально-правова природа цивільних справ, що зумовлює захист прав та 
інтересів суб’єктів у визначеній законом цивільній процесуальній формі. 

4. Суб’єктивне сімейне право – вид і міра можливої та дозволеної поведінки 
суб’єкта сімейних правовідносин, яка складається із: правомочності вчиняти власні 
дії; правомочності вимагати певних дій від зобов’язаної сторони; правомочності 
звернутися до відповідних органів за захистом свого порушеного, невизнаного або 
оспорюваного права. Водночас охоронюваний законом (законний) сімейний інтерес 
є потребою і прагненням до користування конкретним матеріальним та (або) 
нематеріальним благом, які можуть як опосередковуватися, так і не 
опосередковуватися певним суб’єктивним сімейним правом. 

5. Охоронюваний законом (законний) сімейний інтерес, відбиваючись у 
свідомості правомочного суб’єкта, є смислоутворювальним фактором його вольової 
поведінки, а суб’єктивне сімейне право – особливим юридичним засобом реалізації 
приватних цілей і, тим самим, охоронюваного законом (законного) сімейного 
інтересу. Проте охоронюваний законом (законний) сімейний інтерес може бути не 
опосередкований суб’єктивним сімейним правом, але це не означає відсутності 
охорони чи захисту існуючого сімейного інтересу юридичними способами та 
засобами. 

6. Поряд із суб’єктивними сімейними правами, охоронювані законом 
(законні) сімейні інтереси є самостійним об’єктом судового захисту в порядку 
непозовного цивільного судочинства. Але на відміну від суб’єктивних сімейних 
прав, які є об’єктом судового захисту у разі порушення, охоронюваний законом 
(законний) сімейний інтерес захищається судом, якщо йдеться про створення 
перешкод для реалізації інтересу (порушення інтересу), а також у випадку його 
невизнання чи оспорювання. 

7. Суб’єктивні сімейні права та охоронювані законом (законні) сімейні 
інтереси, які підлягають захисту в порядку непозовного цивільного судочинства, 
доцільно диференціювати за суб’єктним складом їх носіїв на: а) суб’єктивні сімейні 
права та охоронювані законом (законні) сімейні інтереси, суб’єктами яких є 
подружжя; б) суб’єктивні сімейні права та охоронювані законом (законні) сімейні 
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інтереси, суб’єктами яких є батьки та діти; в) суб’єктивні сімейні права та 
охоронювані законом (законні) сімейні інтереси, носіями яких є суб’єкти інших 
сімейних правовідносин. 

8. Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного 
судочинства – регламентована цивільним процесуальним законом діяльність суду 
щодо розгляду сімейних справ з метою забезпечення здійснення та (або) 
відновлення порушених, невизнаних чи оспорюваних охоронюваних законом 
(законних) сімейних інтересів та (або) безспірних суб’єктивних сімейних прав, що 
випливають зі змісту чітко визначених процесуальним та (або) матеріальним 
законом правовідносин. 

9. З метою захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного 
цивільного судочинства суд застосовує вичерпну низку способів захисту сімейних 
прав та інтересів, як-от: а) встановлення правовідношення та (або) юридичного 
факту, що є підставою для виникнення, зміни чи припинення правовідношення; 
б) примусове виконання добровільно невиконаного обов’язку; в) припинення 
правовідношення, а також його анулювання; г) припинення дій, які порушують 
сімейні права; ґ) відновлення правовідношення, яке існувало до порушення права; 
д) зміна правовідношення. 

10. Регламентація законодавцем особливих способів судового захисту 
сімейних прав та інтересів, таких як: встановлення правовідношення та його 
анулювання, – зумовлена особливою юридичною природою сімейних 
правовідносин, яка водночас не виключає можливості «субсидіарного застосування» 
для захисту прав та інтересів їх суб’єктів нерегламентованих сімейним 
законодавством способів цивільно-правового захисту (визнання права та визнання 
правочину недійсним). 

11. Загальна та спеціальна процесуальна форма непозовного цивільного 
судочинства зумовлена змістом та характером норм сімейного права комплексно-
правової природи, що виявляється в родових і категоріальних властивостях судових 
справ.  

Родові властивості судових справ (властивості, що є критеріями виокремлення 
родів судових справ: галузева приналежність певної групи матеріальних 
правовідносин; юридична природа матеріальних юридичних фактів, що є 
передумовою для виникнення цивільного процесу) зумовлюють специфіку 
процедури розгляду цивільних справ, тобто спеціальну цивільну процесуальну 
форму.  

Категоріальні властивості судових справ (властивості, що є критеріями 
виокремлення категорій судових справ: суб’єктний склад, об’єкт і зміст 
матеріальних правовідносин) зумовлюють їх підвідомчість та підсудність, склад 
осіб, які беруть участь у справі, предмет доказування, тобто загальну цивільну 
процесуальну форму. 

12. Спрощеність цивільної процесуальної форми як одна з концептуальних 
засад захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного 
судочинства проявляється у нормах цивільного процесуального права, які 
регламентують альтернативну територіальну підсудність відповідних заяв, 
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скорочені строки розгляду й особливий цивільний процесуальний статус заявників у 
деяких категоріях справ, вичерпний перелік обставин процесуального характеру, які 
формують предмет доказування в таких справах, тощо. 

13. За ступенем впливу з боку сімейно-правового регулювання всі інститути 
цивільного процесуального права, що регулюють порядок розгляду справ щодо 
захисту сімейних прав та інтересів, можуть бути диференційовані на:  

а) інститути цивільного процесуального права, які є об’єктом 
безпосереднього впливу з боку сімейно-правового регулювання (інститут 
підвідомчості та підсудності відповідних заяв, інститут осіб, які беруть участь у 
справі, інститут доказів і доказування та інші інститути, сукупність яких є 
уособленням загальної цивільної процесуальної форми), що підтверджується 
найбільшим обсягом комплексних сімейно-правових норм;  

б) інститути цивільного процесуального права, які є об’єктом 
опосередкованого впливу з боку сімейно-правового регулювання (інститут 
відкриття провадження у справі, інститут провадження у справі до судового 
розгляду, інститут судового розгляду та інші інститути, сукупність яких є відбиттям 
спеціальної цивільної процесуальної форми), що виявляється у встановленні 
спеціальних правил на різних стадіях цивільного процесу під час розгляду судом 
справ щодо захисту сімейних прав та інтересів. 

14. Встановлені цивільним процесуальним та сімейним законодавством 
України правила, які застосовуються при визначенні підвідомчості та підсудності 
сімейних справ, що розглядаються в порядку непозовного цивільного судочинства, 
зумовлені як особливостями матеріально-правового регулювання сімейних 
правовідносин (що виявляються в родових та категоріальних властивостях сімейних 
справ), так і специфікою процесуальної форми непозовного цивільного судочинства. 
У сукупності ці правила спрямовані на створення найсприятливіших умов для 
забезпечення справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду судом 
цивільних справ з метою захисту сімейних прав та інтересів, а також виконання 
відповідних судових рішень. Про це свідчить, зокрема, закріплена в законодавстві 
можливість застосування правил умовної цивільної юрисдикції, а також 
альтернативної територіальної підсудності при поданні відповідних заяв. 

15. Конкретний суб’єктний склад кожної справи щодо захисту сімейних прав 
та інтересів, яка розглядається в порядку непозовного цивільного судочинства, 
обумовлюється нормами матеріального права, що регулюють відповідні сімейні 
правовідносини. При цьому матеріально-правова природа сімейних правовідносин 
хоча і не впливає на цивільний процесуальний статус осіб, які беруть участь у таких 
справах, водночас зумовлює особливі підстави виникнення цивільної процесуальної 
правосуб’єктності як передумови його набуття. 

16. Осіб, які беруть участь у справах непозовного цивільного судочинства, 
доцільно класифікувати за спрямованістю юридичної заінтересованості на: а) осіб, 
які беруть участь у справах окремого провадження і юридична заінтересованість 
яких спрямована на забезпечення ухвалення судового рішення, що 
опосередковуватиме захист охоронюваних законом (законних) інтересів; б) осіб, які 
беруть участь у справах наказного провадження і юридична заінтересованість яких 
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спрямована на забезпечення ухвалення судового рішення, яким здійснюватиметься 
захист як охоронюваних законом (законних) інтересів, так і безспірних суб’єктивних 
прав, що випливають зі змісту чітко визначених цивільним процесуальним та (або) 
матеріальним законом правовідносин. 

17. Предмет доказування у справах щодо захисту сімейних прав та інтересів, 
які розглядаються в порядку непозовного цивільного судочинства, перебуває під 
впливом матеріально-процесуального нормативно-правового регулювання. 
Обставини, які формують предмет доказування, з огляду на їх регламентацію нормами 
сімейного права, визначаються залежно від специфіки останніх, яка зумовлена, у тому 
числі, наявністю в їх складі відкладальних умов, оціночних понять тощо. Водночас 
норми цивільного процесуального права надають суду конкретний юридичний 
інструментарій для дослідження і встановлення зазначених фактів. 

18. З метою оптимізації цивільного процесуального та сімейного 
законодавства України в контексті правової регламентації процесуального 
механізму та матеріально-правових підстав захисту сімейних прав та інтересів у 
порядку непозовного цивільного судочинства пропонується викласти у новій 
редакції правові норми, що їх містять: ч. 2 ст. 26, ч. 5 ст. 31, ч. 1 ст. 38, п. 4 ч. 1 
ст. 96, частини 2–4 ст. 98, ч. 1 ст. 100, ч. 2 ст. 101, пункти 5, 6 ч. 1 ст. 103, ч. 1 
ст. 250, ч. 1 ст. 253, ч. 2 ст. 255 ЦПК України, п. 1 ч. 2 ст. 18, ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 109, 
ч. 2 ст. 119, ч. 2 ст. 182, ч. 3 ст. 184 СК України, – а також доповнити СК України 
новою правовою нормою – статтею 109–1. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Чурпіта Г. В. Концептуальні засади захисту сімейних прав та інтересів у 

порядку непозовного цивільного судочинства. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право. – Інститут держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України, Київ, 2016. 

Дисертація є комплексним науковим дослідженням проблематики захисту 
сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства.  

Визначено теоретико-правові та методологічні засади захисту сімейних прав та 
інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства. Простежено еволюцію 
правового регулювання захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного 
цивільного судочинства, сформульовано поняття та виокремлено види непозовного 
цивільного судочинства, встановлено специфіку суб’єктивних сімейних прав та 
охоронюваних законом (законних) сімейних інтересів як особливого об’єкта судового 
захисту, виокремлено відповідні способи захисту. Досліджено взаємозв’язок норм 
сімейного права та процесуальної форми непозовного цивільного судочинства. 
Визначено елементи загальної та спеціальної цивільної процесуальної форми, які 
знаходяться під впливом матеріально-правового регулювання сімейних правовідносин. 
Виокремлено особливості захисту сімейних прав та інтересів в порядку непозовного 
цивільного судочинства залежно від суб’єктного складу їх носіїв. 

Ключові слова: захист сімейних прав та інтересів, суб’єктивне сімейне право, 
охоронюваний законом (законний) сімейний інтерес, непозовне цивільне 
судочинство, окреме провадження, наказне провадження, спосіб захисту сімейних 
прав та інтересів, доказування, особи, які беруть участь у справі.  
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АННОТАЦИЯ 
 
Чурпита А. В. Концептуальные основы защиты семейных прав и 

интересов в порядке неискового гражданского судопроизводства. – На правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное 
право; международное частное право. – Институт государства и права 
имени В. М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2016. 

Диссертация является комплексным научным исследованием института 
защиты семейных прав и интересов в порядке неискового гражданского 
судопроизводства. 

Исследованы теоретико-правовые и методологические основы защиты 
семейных прав и интересов в порядке неискового гражданского судопроизводства. 
В соответствующем контексте прослежена эволюция правового регулирования 
защиты семейных прав и интересов в порядке неискового гражданского 
судопроизводства, сформулировано понятие, выделены признаки и виды неискового 
гражданского судопроизводства. 

Выработан единый концептуальный подход к пониманию неискового 
гражданского судопроизводства как особого вида гражданского судопроизводства, в 
порядке которого рассматриваются гражданские дела с целью защиты охраняемых 
законом (законных) интересов и (или) бесспорных субъективных прав, вытекающих 
из содержания четко регламентированных процессуальным и (или) материальным 
законом правоотношений. 

Обосновано, что признаками неискового гражданского судопроизводства 
являются: а) отсутствие спора о праве, который связан с тем, что соответствующее 
право нарушается, не признается или оспаривается; б) особый объект судебной 
защиты, которым по делам особого производства является охраняемый законом 
(законный) интерес – потребность и стремление к пользованию конкретным 
материальным и (или) нематериальным благом, которые могут как опосредоваться, так 
и не опосредоваться определенным субъективным правом, а по делам приказного 
производства – субъективное право, которое следует из содержания четко 
определенных гражданским процессуальным законом правоотношений; 
в) обусловленная специальной целью и особым объектом судебной защиты специфика 
гражданской процессуальной формы; г) исчерпывающий перечень правоотношений, с 
целью защиты отдельных элементов содержания которых (бесспорных субъективных 
прав и охраняемых законом (законных) интересов) закон позволяет обратиться в суд с 
заявлением, которое является основанием для открытия производства по делу. 

На основе анализа юридической природы выявлена специфика субъективных 
семейных прав и охраняемых законом (законных) семейных интересов как особого 
объекта судебной защиты. Определено, что наряду с субъективными семейными 
правами, охраняемые законом (законные) семейные интересы являются 
самостоятельным объектом судебной защиты в порядке неискового гражданского 
судопроизводства. Но в отличие от субъективных семейных прав, которые являются 
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объектом судебной защиты в случае нарушения, охраняемый законом (законный) 
семейный интерес защищается судом, если речь идет о создании препятствий для 
реализации интереса (нарушения интереса), а также в случае его непризнания или 
оспаривания. 

Субъективные семейные права и охраняемые законом (законные) семейные 
интересы, подлежащие защите в порядке неискового гражданского 
судопроизводства, классифицированы по субъектному составу их носителей на: 
а) субъективные семейные права и охраняемые законом (законные) семейные 
интересы, субъектами которых являются супруги; б) субъективные семейные права 
и охраняемые законом (законные) семейные интересы, субъектами которых 
являются родители и дети; в) субъективные семейные права и охраняемые законом 
(законные) семейные интересы, носителями которых являются субъекты иных 
семейных правоотношений. 

Обосновано, что одной из концептуальных основ защиты семейных прав и 
интересов в порядке неискового гражданского судопроизводства является 
исчерпывающий характер перечня способов защиты, которые могут применяться 
судом. Установлено, что к таким способам относятся: а) установление 
правоотношения и (или) юридического факта, являющегося основанием для 
возникновения, изменения или прекращения правоотношения; б) принудительное 
выполнение добровольно невыполненного долга; в) прекращение правоотношения, 
а также его аннулирование; г) пресечение действий, нарушающих семейные права; 
д) восстановление правоотношения, существовавшего до нарушения права; 
е) изменение правоотношения.  

Исследована взаимосвязь норм семейного права и процессуальной формы 
неискового гражданского судопроизводства. Определены институты общей и 
специальной гражданской процессуальной формы, которые находятся под влиянием 
материально-правового регулирования семейных правоотношений. 

Сделан вывод о том, что конкретный субъектный состав каждого дела по 
защите семейных прав и интересов, которое рассматривается в порядке неискового 
гражданского судопроизводства, определяется нормами материального права, 
которые регулируют соответствующие семейные правоотношения. При этом 
материально-правовая природа семейных правоотношений хотя и не влияет на 
гражданский процессуальный статус лиц, участвующих в таких делах, 
одновременно обуславливает особые основания возникновения гражданской 
процессуальной правосубъектности как предпосылки его приобретения. 

Выявлена специфика процессуальной формы защиты семейных прав и 
интересов в порядке неискового гражданского судопроизводства в зависимости от 
субъектного состава семейных правоотношений. 

В выводах обобщены результаты научного исследования, сформулированы 
основные понятия, теоретические и практические положения, а также изложены 
предложения по усовершенствованию гражданского процессуального и семейного 
законодательства Украины. 

Ключевые слова: защита семейных прав и интересов, субъективное семейное 
право, охраняемый законом (законный) семейный интерес, неисковое гражданское 
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судопроизводство, особое производство, приказное производство, способ защиты 
семейных прав и интересов, доказывание, лица, участвующие в деле. 

 
SUMMARY 

 
Churpita G. V. Conceptual grounds of protection of family rights and interests 

in non-action civil proceedings. – On the right of manuscript. 
Dissertation for obtaining a scientific degree of Doctor of Law, specialty 12.00.03 – 

civil law and civil process; family law; international private law. – Koretsky Institute of 
State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. 

This dissertation is a complex scientific study of the issue of protection of family 
rights and interests in non-action civil proceedings. 

The theoretical, legal and methodological grounds of the protection of family rights 
and interests in non-action civil proceedings were determined in this dissertation. The 
evolution of the legal regulation of family rights and interests in non-action civil 
proceedings was monitored. The concept of non-action civil proceedings was formulated 
as well as the types of non-action civil proceedings were distinguished. There were also 
defined the specific features of subjective family rights and protected by law (legal) family 
interests, as a special object of judicial protection. The appropriate protection methods 
were singled out. The interrelation between the norms of family law and procedural form 
of non-action civil proceedings was studied. Certain elements of general and special civil 
procedural form that are influenced by substantive regulation of family relations were 
distinguished. In this dissertation there were defined the features of protection of family 
rights and interests in non-action civil proceedings depending on subjective composition 
of their carriers. 

Keywords: protection of family rights and interests, subjective family law, protected 
by law (legal) family interests, non-action civil proceedings, special proceeding, writ 
proceeding, methods of protection of family rights and interests, proving, persons involved 
in the case. 
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