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УДК 342.722

Критический анализ тенденций развития права 
на получение правовой помощи на примере 

законодательства Украины

Анар Рамиз оглы Багиров, 
кандидат юридических наук, член Президиума 
Коллегии Адвокатов Азербайджанской Республики, 
декан факультета адвокатуры 
Академии Юстиции Азербайджан

Анализируютсятенденцииразвитияправакаждогонаправовуюпомощьнапримере
законодательства Украины. Данный вопрос раскрывается через призму внесения
измененийвКонституциюУкраины,которыеустанавливаютмонополиюадвокатуры
напредставительствоинтересоввсуде.

Ключевые слова: монополияадвокатуры,право,гарантия.

Багіров А. Р. критичний аналіз тенденцій розвитку права на отримання правової 
допомоги на прикладі законодавства україни

Аналізуютьсятенденції розвитку права кожного на правову допомогу на прикладі
законодавства України. Дане питання розкривається крізь призму внесення змін до
Конституції України, які встановлюють монополію адвокатури на представництво
інтересівусуді.

Ключовіслова:монополіяадвокатури,право,гарантія.

Bagirov Anar. Critical analysis of trends of eligibility for legal aid by the example of 
legislation of Ukraine

Thearticleanalyzesthetrendsofeveryone’sright tolegalaidcaselawofUkraine.This
issueisrevealedthroughtheprismofamendingtheConstitutionofUkrainethatsetthelegal
professionamonopolyonrepresentationincourt.

Key words:monopolybar,law,guarantee.
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Конституционное право человека на получение правовой помощи 
следует понимать не только как один из видов системы конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, но и как конституционно-
правовая гарантия. Ведь сущностью существования права каждого 
на получение правовой помощи именно на конституционном 
уровне является то, что указанное право является одновременно 
гарантией конституционно-правового статуса человека и гражданина. 
Рассмотрение конституционного права каждого на получение правовой 
помощи и как субъективное право человека и гражданина, и как 
конституционно-правовая гарантия обусловлено следующим. Так, не 
является достаточным лишь указание наличия определенного права 
человека и гражданина в Конституции, нужно еще и обеспечить 
механизм реализации этого права. Собственно, одним из элементов 
механизма реализации прав и свобод человека и гражданина есть 
гарантии их осуществления. 

Под гарантиями прав и свобод человека и гражданина в «Юридической 
энциклопедии» понимаются условия, средства, способы, которые 
обеспечивают осуществление в полном объеме и всестороннюю 
охрану прав и свобод личности. Понятие «гарантия» охватывает всю 
совокупность объективных и субъективных факторов, направленных 
на практическую реализацию прав и свобод, на устранение возможных 
преград их полного и надлежащего осуществления1. Главным 
предназначением юридических (правовых) гарантий прав и свобод 
человека и гражданина является предоставление всем и каждому 
равных юридических возможностей для фактической реализации 
прав и свобод, их охраны от противоправных посягательств и защита 
от незаконных нарушений. То есть юридические гарантии создают 
максимально благоприятные юридические условия для преобразования 
закрепленных в нормативно-правовых актах прав и свобод в реальную 
практику общественных отношений. Они установлены в Конституции, 
других законах, международных договорах и подзаконных нормативно-
правовых актах2.

Кроме того, что государство должно создать условия для реализации 
установленных в Конституции прав и свобод человека и гражданина, 
гарантией этих прав является также то, что в Конституции имеются 
нормы, которые запрещают отмену конституционных прав и свобод, 
устанавливают невозможность их ограничения и т.п.

Именно в указанном выше аспекте рассмотрим закрепленное 
в Конституции Украины право каждого на правовую помощь. В 
ст.59 Конституции Украины говорится, что каждый имеет право на 
правовую помощь. В случаях, предусмотренных законом, эта помощь 
предоставляется бесплатно. Каждый свободен в выборе защитника своих 

1 ЛисенковС.Л., Таранов А.П. Гарантії прав та свобод людини і громадянина // Юридична 
енциклопедія: в 6 т. / Редкол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К., 1998. – Т. 1: А – Г. – С. 555

2 Конституцийне право України. Академічний курс: Підручник: у 2 т. – Т.2 / За заг. ред. 
Ю.С.Шемшученкка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 800 с. С. 59-60

Багмиров Анар Рамиз оглы. Критический анализ тенденций развития...           
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прав. Для обеспечения права на защиту от обвинения и предоставления 
правовой помощи при решении дел в судах и других государственных 
органах в Украине действует адвокатура.

Кратко рассмотрим понятия «каждый», «правовая помощь» и субъекты 
оказания правовой помощи в Украине. Под словом «каждый» понимается 
любой человек, находящийся на территории Украины: граждане Украины, 
иностранцы, лица без гражданства, находящиеся на территории Украины, 
малообеспеченные слои населения, не может быть также ограничений 
исходя из расовой, национальной, религиозной, языковой принадлежности, 
принадлежности к полу, происхождения, убеждений, политической и 
социальной принадлежности. 

Под правовой помощью, согласно Закону Украины «О бесплатной правовой 
помощи», понимается предоставление правовых услуг, направленных на 
обеспечение реализации прав и свобод человека и гражданина, защиту этих 
прав и свобод, их восстановление в случае нарушения. 

Для определения субъектов оказания правовой помощи в Украине 
нужно проанализировать несколько законодательных актов, среди которых 
Уголовный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный 
кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины, а 
также Хозяйственный процессуальный кодекс Украины. 

 Так, согласно ст. 45 Уголовного процессуального кодекса Украины3  
защитником является адвокат, который осуществляет защиту подозреваемого, 
обвиняемого, осужденного, оправданного, лица, в отношении которого 
предполагается применение принудительных мер медицинского или 
воспитательного характера, или решался вопрос об их применении, а 
также лица, в отношении которого предполагается рассмотрение вопроса 
о выдаче иностранному государству (экстрадиции). То есть осуществлять 
защиту в уголовно-процессуальных правоотношениях в Украине имеет 
право исключительно адвокат.

В гражданско-процессуальных правоотношениях дело обстоит немножко 
иначе. Согласно ст. 12 Гражданского процессуального кодекса Украины  
4лицо, участвующее в деле, имеет право на правовую помощь, которая 
оказывается адвокатами или иными специалистами в области права в 
порядке, установленном законом. То есть в гражданском процессе правовую 
помощь может оказывать любое лицо, которое является специалистом в 
области права, для этого не обязательно быть адвокатом. Более того, ст. 40 
Кодекса говорит, что представителем в суде может быть адвокат или иное 
лицо, достигшее восемнадцати лет, имеет гражданскую процессуальную 
дееспособность и надлежащим образом удостоверенные полномочия на 
осуществление представительства в суде, за исключением лиц, указанных в 
статье 41 Кодекса (к примеру, лица, которые действуют в этом процессе как 
секретарь судебного заседания, переводчик, эксперт, специалист, свидетель; 

3 Уголовный процессуальный кодекс Украины от 13.04.2012 г.  № 4651-VI [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа :  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran742#n742

4 Гражданскийпроцессуальный кодекс Украины от 18.03.2004 г. № 1618-IV [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/paran91#n91
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судьи, прокуроры, следователи, работники подразделений, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, кроме случаев, когда они действуют 
как представители соответствующего органа, являющегося стороной или 
третьим лицом в деле, или как законные представители). Это означает, что 
для представления интересов в гражданском суде лицу не обязательно даже 
быть специалистом в области права и иметь юридическое образование. 

Следует отметить, что установление столь широкого круга субъектов 
предоставления правовых услуг в гражданском процессе имеет свой 
смысл. Во-первых, очень часто на практике встречаются ситуации, когда 
лицо обращается к юристу лишь за правильным составлением искового 
заявления, чтобы в дальнейшем, для экономии денежных средств, самому 
лично представлять свои интересы в суде, или родственников, или 
просто знакомых (которые в силу физических субъективных причин не 
могут сделать этого самостоятельно). Во-вторых, такое законодательное 
закрепление создает условия для осуществления потребителем свободного 
выбора своего защитника, без каких-либо ограничений. В данном случае 
именно спрос формирует рынок юридических услуг, что подчеркивает 
свободу выбора потребителя.  

Аналогичная ситуация прослеживается и в Кодексе административного 
судопроизводства Украины5. Так, ст. 16 говорит, что для предоставления 
правовой помощи при решении дел в судах в Украине действует 
адвокатура. В случаях, установленных законом, правовая помощь может 
предоставляться и другими специалистами в области права. Порядок и 
условия предоставления правовой помощи, права и обязанности адвокатов 
и других специалистов в области права, участвующих в административном 
процессе и оказывают правовую помощь, определяются настоящим 
Кодексом и другими законами. Однако ст. 56 Кодекса указывает, что 
представителем может быть физическое лицо, которое в соответствии с 
частью второй статьи 48 Кодекса имеет административную процессуальную 
дееспособность. 

В Хозяйственном процессуальном кодексе Украины6 по поводу 
представительства юридических лиц в суде требование выдвигается 
только к надлежащим образом удостоверенных полномочий. Так, в 
ст. 28 Кодекса говорится, что дела юридических лиц в суде ведут их 
органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных им 
законодательством и учредительными документами, через своего 
представителя. Руководители предприятий и организаций, другие лица, 
полномочия которых определены законодательством или учредительными 
документами, подают хозяйственному суду документы, удостоверяющие 
их служебное положение. Представителями юридических лиц могут быть 
также другие лица, полномочия которых подтверждаются доверенностью 
от имени предприятия, организации. Доверенность выдается за подписью 

5 Кодекс административного судопроизводства Украины от 06.07.2005 № 2747-IV                                   
г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/page3

6 Хозяйственный процессуальный кодекс Украины от 06.11.1991 № 1798-XII г. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran251#n251
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руководителя или иного уполномоченного им лица и заверяется печатью 
предприятия, организации (при наличии).

Таким образом в Украине монополия адвокатов действует только в сфере 
уголовного судопроизводства, во всех остальных видах судопроизводства 
оказывать юридическую помощь могут и другие субъекты – лица, имеющие 
юридическое образование и являющиеся специалистами в области права, а 
также лица, имеющие соответственную процессуальную дееспособность. 

Однако в Законе Украины «О внесении изменений в Конституцию 
Украины» от 02.06.2016 г. № 1401-VIII предлагается совершенно 
иной подход к определению субъектов, которые смогут осуществлять 
представительство в суде. Так, ст. 1312 гласит, что исключительно адвокат 
осуществляет представительство другого лица в суде, а также защиту от 
уголовного обвинения, устанавливая тем самым монополию адвокатуры на 
представительство других лиц в суде, за исключением некоторых случаев. 
Таким образом, по общему правилу, лицо сможет либо самостоятельно 
представлять свои интересы в суде, либо пользоваться услугами адвоката. 

Нужно отметить, что это положение вступает в силу постепенно: в 
Верховном Суде и судах кассационной инстанции – с 1 января 2017 г.; в судах 
апелляционной инстанции – с 1 января 2018 г.; в судах первой инстанции – с 
1 января 2019 года.

Мотивация таких изменений состоит в следующем. С целью 
существенного повышения качества представительства лица в суде, а 
также установления конституционного основания для создания единой 
юридической профессии предусмотрено, что исключительно адвокат будет 
осуществлять представительство другого лица в суде, а также защиту от 
уголовного обвинения.

Таким образом, государство гарантирует, что помощь будет оказана 
адвокатом, который будет иметь необходимый уровень профессиональной 
подготовки, будет связан правилами профессиональной этики, 
законодательными требованиями доступа к профессии и нести 
ответственность за ненадлежащее исполнение им своих профессиональных 
обязанностей. Право на профессиональную юридическую помощь – это 
гарантированная Основным Законом государства возможность лица 
получить высококачественные юридические услуги, которые может 
обеспечить только профессиональный адвокат, прошедший специальную 
подготовку, а не любое другое лицо. Акцент  ставится на гарантированном 
получении лицом именно профессиональной помощи7.

Действительно, для того, чтоб юрист смог стать адвокатом нужно 
соответствовать требованиям, установленным в Законе Украины «Об 
адвокатуре и адвокатской деятельности»8. Так, согласно ст. 6 Закона 
адвокатом может быть физическое лицо, имеющее высшее юридическое 

7 Объяснительная записка к проекту Закона Украины “О внесении изменений в                    
Конституцию Украины (относительно правосудия)” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57209

8 ЗаконУкраины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» от 05.07.2012 № 5076-VI г. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
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образование, владеющее государственным языком, имеющее стаж работы 
в области права не менее двух лет, сдавшее квалификационный экзамен, 
прошедшее стажировку (кроме случаев, установленных настоящим 
Законом), принесшее (составившее) присягу адвоката Украины и получившее 
свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью. Таким 
образом законодатель путем конституционных изменений устанавливает 
дополнительные требования к представителям других лиц в суде.

Интересным является тот факт, что в своем Заключении по поводу 
соответствия законопроекта требованиям статьи 157 Конституции Украины 
(запрещение отмены конституционных прав и свобод, невозможность их 
ограничения и т.п.) Конституционный Суд Украины пришел к тому, что 
адвокат имеет необходимый профессиональный уровень и возможность 
обеспечить реализацию права человека на защиту от уголовного обвинения 
и представительство его интересов в суде. В то же время каждый человек 
свободен в выборе защитника своих прав среди адвокатов. Учитывая это, 
Конституционный Суд Украины считает, что предлагаемая законопроектом 
для дополнения Конституции Украины статья 131-2 не предусматривает 
отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина9, то есть они 
могут быть применимыми.

В то же время 4 из 13 судей, рассматривавших это дело, выразили отдельное 
мнение по поводу вышеуказанных изменений.  Так, судья Конституционного 
Суда Украины И.Д. Слиденко высказал следующее мнение. В решении от 
16 ноября 2000 № 13-рп / 2000 Конституционный Суд Украины определил 
свободный выбор защитника как одну из конституционных гарантий. В 
решении Конституционного Суда Украины от 30 сентября 2009 № 23-рп / 
2009 сделан упор на том, что лицо должно свободно, без неправомерных 
ограничений, получать помощь по юридическим вопросам в объеме и 
формах, в которых оно нуждается. В Заключении Конституционный Суд 
Украины отказался от собственной практики, не приведя никакой мотивации 
для такого отказа.

Учитывая это, очевидны два факта. Во-первых, наделение исключительно 
адвоката правом представительства другого лица в суде, а также защиты от 
уголовного обвинения является сужением права, предусмотренного ч. 1 ст. 59 
Конституции Украины: “каждый свободен в выборе защитника своих прав”, 
поскольку в первом случае право ограничено, а во втором - нет. И во-вторых, 
в случае принятия этой нормы Конституция будет содержать две нормы 
регулирующие одни и те же общественные отношения противоположным 
образом. Это, в свою очередь, приведет к контрадикции норм и их 
конкуренции, сделает Конституцию внутренне противоречивым актом.

Таким образом, ограничивая лиц в праве выбора защитника, указанное 
положение прямо противоречит ч. 1 ст. 59 Конституции Украины, а, 

9 ЗаключениеКонституционного Суда Украины по делу по обращению Верховной Рады 
Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в 
Конституцию Украины (относительно правосудия) требованиям статей 157 и 158 Конституции 
Украины от 20.01.16 г. № 1-в/2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon5.rada.
gov.ua/laws/show/v001v710-16/page
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следовательно, ст. 22 и 157 Конституции Украины, которые не допускают 
сужения содержания и объема существующих прав и свобод10.

Не повторяя вышеизложенных аргументов, приведем иные аргументы, 
высказанные судьей Конституционного Суда Украины С.Л. Вдовиченко. 
По его убеждению, Суд должен был подробнее обосновать, почему 
такие изменения/дополнения в Основной Закон Украины (предлагаемые 
законопроектом статьи 59, 131-2 Конституции Украины), по его мнению, 
не сужают права и свободы человека и гражданина, ведь такая позиция 
несколько не совпадает с изложенной ранее позицией по этому вопросу, 
поскольку за адвокатами закрепляется преимущественное право на 
осуществление представительства в суде.

Кроме того, Суд должен был исследовать легитимность цели законодателя 
и соразмерность средств для ее достижения, поскольку в соответствии с 
пунктом 14 части первой статьи 92 Конституции Украины законодатель, 
руководствуясь указанным принципом и реализуя свои полномочия, имеет 
право в обычном законе определять основы организации и деятельности 
адвокатуры.

С.Л. Вдовиченко считает, что привлечение адвоката как представителя 
для решения и разрешения споров в других государственных органах 
не может быть обязательным, лицо должно иметь право привлекать в 
качестве защитника специалиста в определенной области права (например, 
ученого с ученой степенью в определенной области права, специалистов 
юридических фирм и т.п.). Также юридические лица не могут быть 
лишены права на непосредственное представительство своих законных 
интересов то ли в суде, то ли в другом органе государственной власти, в 
частности, руководители предприятий или штатные юрисконсультанты, 
юристы - работники собственных структурных подразделений и т. п. Такие 
исключения относительно представительства другими, кроме адвокатов, 
лицами должны быть урегулированы на законодательном уровне, что 
обусловлено особенностями категории дела, правоотношений или статусом 
лица, права, свободы или законные интересы которого подлежат защите. 
Таким образом, Суд должен был в Заключении подробнее обосновать свою 
позицию по данному вопросу11.

Критика по поводу рассматриваемых изменений прозвучала и со 
стороны практикующих юристов. Они справедливо отмечают, что, создавая 
монополию адвокатуры, государство должно нести за нее ответственность 
и обеспечить доступ каждого физического и юридического лица к услугам 
адвокатов. Однако пока государство не может в полном объеме оплатить даже 

10 Отдельное мнение судьи Конституционного Суда Украины Слиденко И.Д. по поводу 
Заключения Конституционного Суда по делу обращения Верховной Рады Украины о соответствии 
законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно правосудия 
требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины от 27.01.2016 г. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/nd01d710-16

11 Отдельное мнение судьи Конституционного Суда Украины Вдовиченко С.Л. по поводу 
Заключения Конституционного Суда по делу обращения Верховной Рады Украины о соответствии 
законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно правосудия 
требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины от 27.01.2016 г. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ng01d710-16
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защитников по назначению. Если же говорить о создании такой монополии, 
то с обязательным снижением расценок, полной переаттестацией всех 
адвокатов и возможностью прозрачно сдавать экзамены на право занятия 
адвокатской деятельностью.

«Я – практикующий юрист-хозяйственник с 2002 г. (Inhouse Lawyer), 
руководитель юридического отдела крупного холдинга. Бегаю по всем 
судам (административные, гражданские, хозяйственные дела), в том числе 
МКАС при ТПП. Получается так, что мне для продолжения своей успешной 
деятельности необходимо будет доказывать какой-то комиссии, кто я, 
получать удостоверение адвоката, а положительная 14-летняя практика 
(более 85% дел выигранные) никого не интересует? Кроме того, нужно 
будет вспоминать уголовное законодательство, учить историю адвокатуры 
и т.д., чтобы сдать экзамен и пройти стажировку у адвоката?», - Пишет 
юрист-хозяйственник Lawyerhome на одном из форумов, посвященном 
обсуждению этой темы12.

Действительно, без внимания законодателей осталось немало нерешенных 
вопросов. К примеру, практический аспект реализации представительства 
интересов лица в суде исключительно адвокатами состоит в недоступности 
их услуг для широких слоев населения. Объясняется это тем, что много 
нуждающихся лиц будут лишены возможности воспользоваться услугами 
адвоката, поскольку по формальным признакам они могут не подпадать под 
категорию лиц, которым может быть предоставлена бесплатная правовая 
помощь, а по фактическим признакам они не смогут оплатить такие услуги 
(ведь услуги адвоката стоят дороже, чем услуги юриста, тем более, что 
закрепление монополии адвокатуры на представительство лиц в суде на 
конституционном уровне неизбежно повлечет за собой повышение расценок 
за соответствующие услуги).

Также нужно учитывать, что получение адвокатского удостоверения 
является непосильным финансовым бременем для многих практикующих 
юристов. Ведь необходимо оплатить немалую суму за сдачу 
квалификационного экзамена, а также оплатить шесть месяцев стажировки 
у действующего адвоката. Откровенно говоря, для многих практикующих 
юристов это является насмешкой (ведь уровень их профессионализма не 
уступает уровню адвоката). 

И наконец, установленная законодателями цель – повышение 
качества представления лиц в суде, не оправдывается средствами. 
Ведь создавать единую юридическую профессию нужно еще на этапе 
правового образовательного процесса. Например, в Германии получить 
юридическое образование крайне трудно. Так, по данным Марии Дерра, 
система юридического образования в Германии предполагает два этапа: 
первый и второй государственные экзамены. К моменту сдачи первого 
государственного экзамена отсеивается около 50-60% студентов. Из 

12 Пашковская Т. Установление монополии адвокатуры: позиция корпоративных юристов // 
Всеукраинское еженедельное профессиональное юридическое издание «Юридическая газета» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://yur-gazeta.com/publications/actual/vstanovlennya-
monopoliyi-advokaturi-poziciya-korporativnih-yuristiv-.html

Багмиров Анар Рамиз оглы. Критический анализ тенденций развития...           
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оставшихся ежегодно не сдают примерно 30% студентов, а количество 
оценок «отлично» не превышает 1%. При этом студенты, не сдавшие 
первый государственный экзамен со второй попытки, навсегда утрачивают 
право на получение юридического образования в Германии. Однако те 
кто сдал второй государственный экзамен и имеет высокий бал, сразу 
же получает право стать адвокатом, судьей или нотариусом13. С таким 
уровнем юридического образования можно говорить и о целесообразности 
существования монополии адвокатуры, которая закреплена в Германии. 

Не проведя необходимых реформ в юридической образовательной 
системе, не произведя полной переаттестации всех действующих ныне 
адвокатов, а также не урегулировав процесс получения адвокатского 
удостоверения, сделав такую процедуру финансово доступной, невозможно 
говорить о повышении качества представления лиц в суде лишь методом 
закрепления адвокатской монополии на конституционном уровне. Более 
того, такие изменения являются преждевременными и нерезультативными.

С учетом вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. До 
внесения изменений в Конституцию Украины относительно установления 
монополии адвокатуры конституционное право каждого на получение 
правовой помощи в Украине реализовывалось более эффективно и 
являлось симбиотическим единством как права человека, так и его 
конституционной гарантией. Однако после внесения соответственных 
изменений такой симбиотический баланс нарушился, поскольку указанные 
изменения прямо противоречат нормам Конституции Украины, которые 
устанавливают невозможность ограничения конституционных прав 
и свобод. При формировании соответствующего законодательства в 
Республике Азербайджан нужно обязательно учитывать вышеизложенный 
опыт Украины по данному вопросу, дабы избежать необдуманных решений, 
которые обязательно повлекут за собой негативные последствия.

Bagirov Anar. Critical analysis of trends of eligibility for legal aid by the example of 
legislation of Ukraine

The article analyzes the development trend of the right of everyone to legal assistance in the 
case of Ukraine legislation. This matter is revealed through the prism of amending the Constitution 
of Ukraine, which establish monopoly of the advocate to represent the interests in court.

For example, in Article 59 of the Constitution states that everyone has the right to legal 
assistance. In cases envisaged by the law, such assistance is provided free of charge. Everyone 
is free to choose the defender of his rights. To ensure the right to a defense against accusation 
and to provide legal assistance in deciding cases in courts and other state bodies in Ukraine, the 
advocacy acts.

To determine the subjects of legal aid in Ukraine are analyzed such regulations as the Criminal 
Procedure Code of Ukraine, the Code of Civil Procedure, the Code of Administrative Procedure 
of Ukraine, as well as the Economic Procedural Code of Ukraine. The criminal procedural legal 
protection shall have the right to carry out only the advocate. In civil proceedings legal aid may 
have any person who is a specialist in the field of law, and to represent the interests in court 
can anyone - not even having a law degree. A similar situation can be traced in the Code of 
Administrative Procedure of Ukraine and the Commercial Procedure Code.

13MariaDerra.Juristenausbildung in Deutschland // Ein Sammelband in russischer Sprache zum 
aktuellen deutschen Recht, Ausgabe Nr. 1 (August 2015). – S.433-453
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However, the Law of Ukraine “On Amendments to the Constitution of Ukraine” dated 
06.02.2016, № 1401-VIII (the law comes into force 30/09/2016 was) offered an entirely different 
approach to the definition of the subjects that will be able to representation in court. Thus, Art. 
1312 established the advocacy monopoly on representation of other persons in court, except in 
certain cases.

It should be noted that there were many unresolved issues overlooked legislators. For 
example, the advocacy monopoly will cause unavailability of legal services for the general 
population. Just keep in mind that obtaining a lawyer’s certification is an intolerable financial 
burden for many practitioners. It is necessary to pay considerable sum of money for the surrender 
of the qualifying examination, as well as pay for six months of internship in a lawyer acting. And 
legislators set the goal - improving the quality of representation of parties in court, do not justify 
the means. After all, to create a unified legal profession should be at the stage of legal education 
process.

Not after spending the necessary reforms in the legal education system is not producing 
the full re-certification of all operating now advocate, and are not regulated by the process of 
obtaining the advocate’s certification, making this procedure affordability, it is impossible to 
talk about improving the quality of representation of parties in court only by fixing advocate’s 
monopoly on constitutional level. Moreover, such changes are premature and ineffective.

Keywords: monopoly bar, Constitution, law, guarantee.
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Організаційно-правові форми діяльності 
органів місцевого самоврядування в сфері 
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Досліджуються теоретичні підходи до аналізу об’єктивних причин виникнення,
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Ключові слова: держава, місцеве самоврядування, організаційна діяльність,
організаційнаформа,правоваформа,зовнішньоекономічнадіяльність.
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подходы к возникновению, становлению и развитию 
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В онтологічному розумінні становлення організаційно-правових форм 
діяльності органів місцевого самоврядування в сфері зовнішньоекономічної 
діяльності (далі – ЗЕД) і зв’язок таких форм з профільною діяльністю 
зазначених органів знаходяться в рамках філософської інтеграційної 
взаємодії двох категорій – «змісту» і «форми».

Дійсно, взаємозв’язок філософії з конкретними науками, що дедалі 
ускладнюється, в тому числі в результаті зростання значення філософії 
як методологічної бази інтеграційних процесів, причому як у науці, так 
й в праксеологічній (практичній) діяльності, є одним з найважливіших 
аспектів інтеграції сучасного наукового знання як в онтологічному, так й в 
методологічному значенні. 

Особливе значення для дослідження актуальних питань конституційно-
правового регулювання зовнішньоекономічної політики держави, в тому 
числі й через використання відповідних організаційних і організаційно-
правових форм, мали висновки і узагальнення в працях радянських вчених 
Д.Л.  Златопольского, Н.П.  Іваніщевої, І.П.  Ільінського,  Д.А.  Керімова, 
В.В. Кравченка, О.О. Кутафіна, Г.В. Мальцева, Є.Я. Павлова, В.К. Собакіна, 
А.В.  Сорокіна,  Б.О.  Страшуна,  Ю.О.  Тихомирова,  Б.М.  Топорніна, 
М.В. Черноголовкіна,  Г.Х.  Шахназарова, В.І. Ястребова та ін.; болгарських 
вчених Б. Спасова, Н. Неновського та ін; угорських вчених Г. Ізліне-Хедр,  
Ф. Пуйї, а також у роботах польських авторів Р. Бежанка, А. Боднара,                  
А. Бурди, Є. Врублевського, А. Лопатки, І. Кукулки, Є. Кучіньського,                    
К. Опалкі, С. Розмаріна, І. Сімондідеса, З. Яроша та ін.

Важливі методологічні настанови щодо становлення зовнішньої 
політики та системи зовнішньоекономічних відносин незалежної 
держави у відповідних організаційних і організаційно-правових формах 
містяться у роботах вітчизняних вчених. Деякі з цих питань досліджували                                        
В.Б.  Авер’янов,  М.О.  Баймуратов,  О.В.  Батанов,  В.Г.  Буткевич, 
М.В. Буроменський, Ф.Г. Бурчак, В.Н. Денисов, А.І. Дмитрієв,                                                
В.С. Журавський, О.В. Зайчук, В.І. Євінтов, О.Л. Копиленко, В.В. Кравченко, 
Л.Т.  Кривенко,  О.Г.  Макаренко,  П.Ф.  Мартиненко,  В.І.  Муравйов, 
В.В. Мицик, Н.Р. Нижник, Н.М. Оніщенко, В.Ф. Опришко, Н.Г. Плахотнюк, 
В.Ф. Погорілко, К.К. Сандровський, А. О. Селіванов, С.Г. Серьогіна,                 
О.Ф. Скакун, В.Я. Тацій, Ю.М. Тодика, Є.А. Тихонова, О.Ф. Фрицький, 
В.М. Шаповал, В.А. Шатило, Ю.С. Шемшученко, О.Н. Ярмиш та ін. 

Аналогічні питання досліджувались й у працях сучасних зарубіжних  
учених-конституціоналістів та міжнародників – С.А. Авак’яна,                                            
С.С.  Алексєєва,  М.В.  Баглая, Х.  Блікса,  І.П.  Блищенка,  Ш.  Брайара, 

Конституційне право
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Д.  Брюса,  Ч.  Вайза,  В.П.  Воробйова,   А.С.  Дєєва,   Р.  Дженнінгса, 
Г.В. Дьогтева, М. Дюверже, Р.В. Енгибаряна, Л.М. Ентіна, В.А. Зоріна,              
І.П. Ільїнського, Ю.М. Колосова, М.А. Крутоголова, В.В. Лазарєва,                     
Ю.І. Лейбо, І.І. Лукашука, Дж. Макінтоша, А.О. Мішина, М.В. Миронова, 
А.Г. Орлова, Є.Я. Павлова, М.А. Сахарова, Г. Тревірануса, Є.Т. Усенка,            
М.А. Ушакова, Ч. Хайда, В.Є. Чиркина, С.В. Черниченка, О.-Х. Філліпса 
та ін. 

Однак, незважаючи на значну кількість наукових праць, опублікованих 
останніми роками, необхідність вирішення проблем правового регулювання 
зовнішньоекономічної політики сучасної держави, розширення форм 
її реалізації, зважаючи на лібералізацію останньої, розширення кола її 
об’єктного та суб’єктного складу, включаючи входження до кола суб’єктів 
органів місцевого самоврядування України (далі – ОМСВ), з одного боку, 
та відсутність комплексних наукових досліджень з цієї проблематики – з 
іншого, зумовлюють актуальність та важливість наукового дослідження 
зазначених питань, особливо в умовах глобалізації та міждержавної 
інтеграції. 

Необхідність звернення вчених і практиків до філософії диктується 
об’єктивною властивістю взаємного зв’язку предметів їх дослідження і 
характером самого процесу конкретно-наукового пізнання. Як зазначає                   
Г. І. Рузавін, ретельний філософський аналіз фундаментальних відкриттів 
у сучасній науці багато в чому сприяв би поглибленню, уточненню і 
конкретизації низки важливих положень діалектичної концепції розвитку 
матерії1, роблячи таким чином суттєвий методологічний наголос на пріоритеті 
філософського знання в сучасній науці. З іншого боку, на у думку І. Г. Кодряну, 
нові поняття й одночасно оновлення змісту старих понять виникають на 
діалектичній основі2. Автор констатує, що діалектичний метод є провідним у 
філософії. За твердженням С.А. Лебедєва, зв’язок з філософією необхідний 
для наукової теорії як на етапі її виникнення, так і на етапі її обґрунтування. 
«Саме теоретики науки, – підкреслює цей автор, – найчастіше звертаються 
до філософії і її проблематики»3, у такий спосіб констатуючи генетичний 
зв’язок теорії науки з філософією. Він також стверджує, що конкретно-
наукове знання може виступити як підтвердження або спростування будь-
якої філософської концепції не саме по собі, а лише після його філософської 
конкретизації. Таким чином, у силу якісної відмінності конкретно-наукового 
і філософського знання вони не можуть бути співвіднесені один з одним 
безпосередньо. Філософія може вплинути на конкретну науку шляхом 
якоїсь її філософської інтерпретації або відповідної наукової конкретизації 
філософської теорії4, бо саме тут знаходить своє відображення дія загального 
через конкретне. 

1 Рузавин Г.И. Синергетика и диалектическая концепция развития // Философские науки. 
1989. № 5. С. 19.

2 Кодряну И.Г., Яркин В.А.Диалектика дискретного и континуального в математическом 
знании // Вестник Московского ун-та. Сер. 7. Философия. 1996. № 6. С. 62

3 ЛебедевС.А.Механизм и формы взаимосвязи философского и конкретнонаучного знания // 
Вестник Московского ун-та. Сер. 7. Философия. 1992. № 3. С. 7.

4 Там же. – С. 8.
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Існування різних типів філософських проблем науки вимагає для їх 
вирішення залучення в кожному випадку специфічного філософського і 
конкретно-наукового інструментарію.

Такі наведені доктринальні підходи, що створюють відповідну 
доктринальну мотрійку та складний процесуальний ланцюжок 
«філософія – діалектичний  метод – форма і зміст»,  обґрунтовують 
використання і взаємодію філософських категорій  форми та змісту.

Зміст і форма – це філософські категорії, що відображають взаємозв’язок 
двох сторін природної та соціальної реальності.

  З точки зору багатьох філософів, дати чітке визначення поняттям «зміст» 
і «форма» є непростою справою 5. Поняття ці є не тільки стародавніми, але 
й багатозначними з кілька розмитими значеннями. 

Водночас, більшість представників філософської доктрини вважають, 
що, по-перше, це категорії, які визначають різні ступені пізнання, кожна 
з яких відображає реальний рівень глибини осягнення об’єкта; по-друге, 
вони напряму пов’язані з двома іншими важливими філософськими 
категоріями – сутності та явища. При цьому сутність – це філософська 
категорія для позначення внутрішнього, відносно прихованого і стійкого 
боку об’єктивної дійсності, яка визначає природу предмета, процесу і 
властиві їм закономірності розвитку. Явище – це категорія для позначення 
в предметі, процесі того, що знаходить свій прояв безпосередньо, 
постає перед нами; по-третє, між сутністю і явищем існує діалектичний 
взаємозв’язок, який проявляється в тому, що:

а) сутність і явище нерозривно пов’язані між собою – явище не може 
існувати без того, що в ньому є, тобто без суті. У суті немає нічого, що не 
виявлялося б так чи інакше;

б) єдність сутності та явища не означає, що вони збігаються, є тотожними. 
Сутність завжди прихована за явищем, якщо б форма виявлення і сутність 
речей безпосередньо збігалися, то наука була б не потрібна;

в) явище є більш динамічною, мінливою категорією, ніж сутність, 
а сутність є стійкою, менш змінною. Вона зберігає себе у всіх змінах 
Але, будучи стійкою щодо явища, сутність не залишається абсолютно 
непохитною;

г) явище багатше, ніж сутність Воно має в собі не тільки виявлення 
внутрішнього змісту, істотних зв’язків об’єкту, але і будь-які випадкові 
стосунки, особливі риси цього об’єкта.

Специфічною формою взаємин суті та явища, що фіксує їх суперечливість 
між собою, є видимість. Це одностороннє неадекватне відображення 
нашими відчуттями прояву сутності речей, точніше, певних сторін сутності. 
Мета наукового пізнання і полягає в тому, щоб за видимістю розкрити 
сутність речей і явищ6.

5 Алексеев П. В., Панин А. В. Диалектический материализм. – Москва: Высшая Школа,             
1987. 335 с.; Введение в философию: учебник для вузов в 2 ч. Ч. 2. / Фролов И. Т.,                                  
Араб-Оглы Э. А. и др. Москва: Политиздат, 1989. – 639 с.

6 ДанільянО.Г.,ТараненкоВ.М. Філософія: підручник. / О. Г. Данільян, В. М. Тараненко. 
URL:  http://uchebnikionline.com/filosofia/filosofiya_-_danilyan_og/filosofiya_-_danilyan_og.htm
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У контексті цього зміст і форма виступають як філософські категорії, що 
відображають взаємозв’язок двох боків природної та соціальної реальності: 
певним чином впорядкованої сукупності елементів і процесів, що утворюють 
предмет або явище, тобто зміст, і способу існування і вираження цього змісту, 
його різних модифікацій, тобто форми. Поняття форми вживається також у 
значенні внутрішньої організації змісту, і в цьому значенні проблематика 
форми отримує подальший розвиток в понятті структури7.

Таким чином, під змістом розуміють сукупність різних елементів 
та їх взаємодій, що визначають основний тип, характер того чи іншого 
предмета, явища, процесу. Наприклад, зміст того чи іншого виробництва 
–  виготовлення певної продукції, зміст кінофільму – його сюжет. Форма – 
це  принцип упорядкованості, спосіб існування того чи іншого змісту. Для 
художнього твору це може бути його композиція, різні прийоми, способи 
вираження почуттів, думок, ідей. Іншими словами, зміст – це елементи, з 
яких складається річ, а форма – це організація або структура речі.

Разом з тим, існують відповідні закономірності, що демонструють 
відношення між змістом і формою, так:

А) слід розрізняти форму і зміст. «Так, – зазначає В. В. Орлов, –  виробничі 
відносини, виступаючи в якості форми щодо продуктивних сил, є змістом 
щодо політичних, правових та інших поглядів і відносин»8.

Б) «Зміст» і «форма» – це діалектичні поняття. Вони відображають різні, 
але нерозривно пов’язані між собою аспекти одного і того ж предмета: зміст 
оформлено, а форма є змістовною, як пояснював Г.-В.-Ф. Гегель9 [10]. Звідси 
взаємовідносини змісту і форми є типовим випадком взаємин діалектичних 
протилежностей.    Діалектичний метод, за словами В.І. Кураєва, передбачає, 
що будь-який процес розвитку може бути представлений як внутрішньо 
суперечлива взаємодія змісту і форми10. Форма змістовна, зміст оформлено. 
Одне без іншого не існує. Спроби відірвати форму від змісту, надати їй 
самодостатнє значення ведуть до формалізму. Це можна представити 
наступними положеннями:

1. Зміст і форма є нерозривними. Ще  Ф. Енгельс писав, що вся органічна 
природа є «одним суцільним доказом» нерозривності форми і змісту11. 
Форма і зміст є нерозривними в тому сенсі, що немає жодної матеріальної 
системи у якої не було б змісту і форми12.

2. Неоднозначність зв’язку форми і змісту.  Один і той же зміст може 
мати різні форми, наприклад, одна і та ж думка може бути виражена різними 

7 Содержание и форма // Энциклопедия эпистемологии и философии науки. URL: http://epis-
temology_of_science.academic.ru /744/D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0
%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0

8 ОрловВ.В.Основы философии. Часть I Диалектический, материализм. Пермь: Издательство 
Томского ун-та Пермское отделение, 1991. С. 344.

9 Введение в философию: eчебник для вузов в 2 ч. Часть 2. / Фролов И. Т., Араб-Оглы Э. А. 
и др. Москва: Политиздат, 1989. С.119.

10 КураевВ.И.Диалектика содержания и формы в развитии научного знания // Вопросы 
философии. 1983. № 6. С. 27.

11 ЭнгельсФ. Диалектика природы. Москва: Политиздат, 1982. С. 268.
12 Алексеев П.В., Панин А.В. Диалектический материализм. Москва: Высшая Школа,              

1987. С.139.
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способами, скажімо, в поетичній і прозовій формах. Але може бути й інакше: 
одна і та ж форма може мати різний зміст. Наприклад, відомо, що поет 
середньовічної Франції Франсуа Війон писав свої твори в формі балади.

3. Суперечливість єдності форми і змісту. Відображаючи різні боки 
дійсності і виконуючи різні функції, зміст і форма з неминучістю 
вступають в конфлікти і суперечності між собою. Це об’єктивовано тим, 
що усередині єдності форми і змісту часом виникають різноспрямовані 
тенденції. У змісті переважає тенденція до змін, у формі – тенденція до 
стійкості. До деяких пір ці тенденції перебувають у гармонії: сама форма 
як внутрішня структура детермінує розвиток змісту і розвиток самої себе, 
оскільки «форма є частиною змісту”13. Але існують рамки для зміни форми, 
обумовлені її якістю. Вона може бути своєчасно перетворена. Слід мати 
на увазі, що форма завжди тією чи іншою мірою відстає від змісту, вона 
є більш консервативною, ніж зміст. Тоді форма як внутрішня структура 
системи стає гальмом розвитку змісту, настає конфлікт форми і змісту, що 
вимагає відповідних засобів свого подолання.

4. Оптимальність розвитку – при відповідності форми змісту, а змісту 
–  формі. Форма може не відповідати зміненому змісту. Правда, і в цих 
умовах зберігається єдність змісту і внутрішньої структури системи. Однак 
виникає потреба в руйнуванні однієї зі сторін суперечності як засобу 
подолання конфлікту. Перехід на новий етап вимагає перебудови форми, її 
оновлення, позаяк оптимальність розвитку досягається тільки при взаємній 
відповідності змісту і форми. Як пояснював К. Маркс, у формі предмети 
«тверднуть», щоб потім знову «розплавитися»14. Вирішення суперечності 
між змістом і формою може здійснюватися різними шляхами: або повна 
відмова від старих форм, які перестали відповідати новому змісту, або 
використання цих старих форм, незважаючи на зміст, що істотно змінився. 
Звичайно, і в останньому випадку форма не залишається незмінною. Вона 
модифікується, пристосовується до нового змісту15.

Необхідно враховувати, що суперечність між змістом і формою існує і 
тоді, коли вже є нова форма, що надає розвитку змісту широкий простір, 
але сам зміст ще не здатен достатньою мірою реалізувати  можливості, 
що відкриваються при цьому. В цьому випадку суперечність між змістом і 
формою вирішується шляхом збагачення змісту в напрямі, який забезпечує 
реалізацію всіх тих можливостей, які дає нова форма.

Виникнення, розвиток і подолання суперечностей між змістом і формою, 
боротьба змісту і форми (взаємних переходів, «наповнення» старої форми 
новим змістом, зворотний вплив форми на зміст) – це важливий компонент 
діалектичної теорії розвитку16 .

Діалектичний метод передбачає, що будь-який процес розвитку може 
бути представлений як внутрішньо суперечлива взаємодія змісту і форми, 

13 Там само. – С. 140.
14 Введение в философию: учебник для вузов в 2 ч. Ч. 2. / Фролов И. Т., Араб-Оглы Э. А. и 

др. С. 21.
15 КураевВ.И. Цит. работа. С. 28.
16 Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. 4-е изд. Москва: Политиздат, 1981. С. 334.
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в ході якої відбувається якісна зміна об’єкта. Це і визначає методологічне 
значення категорій форми і змісту в процесі наукового осмислення світу, їх 
місце в системі категорій матеріалістичної діалектики.

Підсумовуючи філософські засади, що наведені вище, слід зазначити 
декілька моментів методологічного значення в процесі виникнення 
організаційно-правових форм діяльності органів місцевого самоврядування 
в сфері зовнішньоекономічної діяльності, а саме:

- будь-яка поведінка органів місцевого самоврядування в рамках 
територіальної громади безпосередньо пов’язана з феноменом діяльності;

- діяльність виступає як мотивований процес використання тих чи інших 
засобів для досягнення мети17, тобто ця активна фаза поведінки (діяльнісний 
фактор), яка складається із сукупності відповідних дій (процесуальний 
фактор), що спирається на відповідну мету (телеологічний фактор) і 
реалізується за рахунок використання відповідного кадастру організаційних 
засобів (інструментальний фактор);  

- до організаційних засобів треба віднести низку відповідних форм 
поведінки, що включають відповідний стереотип поведінки відповідних 
уповноважених суб’єктів, яка міститься або в організаційних, або в 
організаційно-правових формах;

-  це зумовлюється тим, що функції місцевого самоврядування, як і 
функції держави, здійснюються за допомогою правових і неправових 
(організаційних) засобів18; 

- під організаційними формами здійснення функцій держави розуміють 
управлінську, позбавлену юридичної оболонки форму, яка не потребує 
суворого юридичного оформлення, не є пов’язаною зі здійсненням юридично 
значимих дій,   не тягне за собою правових наслідків. Однак це не означає, що 
організаційна діяльність ніяк не регулюється правом. Вона є підзаконною, 
здійснюється в рамках законодавства і в межах компетенції того чи іншого 
органу. Правом тут регулюється тільки загальна процедура здійснення дій19 
(процесуалізація (технологізація) діяльності – процесуальна діяльність) 
Вважаємо, що наведені положення повністю можуть бути застосованими 
до розуміння організаційних форм в процесі діяльності органів місцевого 
самоврядування;

- організаційні форми, за виразом Г.В. Атаманчука, можна 
охарактеризувати як «способи вільного колективного пошуку оптимального 
варіанта вирішення якоїсь управлінської проблеми»20. Таким чином, вказана 
діяльність має не тільки високий рівень дискретності, а й такого роду дії або 
передують реалізації владних повноважень, або є їх наслідком, що випливає з 

17 Деятельность. URL:  http://vocabulary.ru/termin/dejatelnost.html
18 ПиголкинА.С.,ГоловистиковаА.Н.Теория государства и права. URL: http://uristinfo.net/ 

2010-12-16-20-00-40/29-pigolkin-as-golovistikova-an-tgp/579-glava-9-funktsii-gosudarstva. 
html?start=3

19 Скакун О.Ф., Бондаренко Д.А. Организационная форма осуществления функций 
государства // Юридический научно-практический словарь-справочник. Основные термины и 
понятия / под общ. ред. профессора Скакун О. Ф. Харьков: Эспада, 2007. С. 221-222.

20 АтаманчукГ.В.Теория государственного управления. Kуpc лекций. М.: Юрид. лит., 1997. 
URL:    http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1133_page_7.html
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процесу такої реалізації, а сама роль таких організаційних форм є винятково 
допоміжною, бо кожна така дія не викликає безпосередніх юридичних 
наслідків, однак вона є суттєвим допоміжним фактором у супроводженні та 
забезпеченні реалізації організаційно-правових форм діяльності, вносячи 
свою певну частку в кінцевий правовий результат. При цьому доцільно 
відзначити, що конкретний перелік таких форм обумовлюється як специфікою 
правової форми, так й конкретним змістом реалізованої компетенції, а також 
особливостями структури і персонального складу компетентного органу;

- видова характеристика організаційних форм дає нам розуміння їх 
розмаїття, Так, серед них виокремлюються21:

А) організаційно-регламентаційні форми – розробка наукових 
рекомендацій; підготовка проектів документів; планування заходів, 
організація виборів; підбір і розстановка кадрів, а також інша поточна 
робота щодо забезпечення діяльності держави (в нашому випадку, діяльності 
органів місцевого самоврядування);

Б) організаційно-господарські форми – організація бухгалтерського обліку, 
статистики, постачання та інших оперативно-технічних і господарських 
робіт;

В) організаційно-контрольні форми – організація недержавного контролю 
в різних сферах суспільних відносин як об’єктів діяльності держави (в 
нашому випадку, об’єктів діяльності органів місцевого самоврядування);

Г) організаційно-ідеологічні (інформаційні) форми – організація 
інформування про нормативні акти, їх роз’яснення, формування суспільної 
думки та іншої пропагандистської роботи.

Системний аналіз організаційних форм діяльності дає можливість 
зробити висновки:

- по-перше, щодо можливості їх повного застосування в рамках діяльності 
органів місцевого самоврядування в сфері зовнішньоекономічної діяльності; 

- по-друге, про те, що такі форми мають екзистенційний характер, бо 
без їх використання неможливо реалізувати компетенційні повноваження 
органу публічної влади, що передбачені законом;

- по-трєте, про можливість та об’єктивну необхідність використання 
дискретного підходу (розсуду) з боку органу місцевого самоврядування в 
процесі їх становлення, вибору та застосування; 

- по-четверте, про нормативну основу таких організаційних форм, що 
«стикаються» з правовими нормами в процесі своєї реалізації;

- по-п’яте, про «нормативний потенціал» таких організаційних форм, що 
після  закріплення їх в правових нормах стають організаційно-правовими 
формами.

Виходячи з наведених вище положень, організаційно-правові форми 
належать до правових форм здійснення функцій державних органів та органів 
місцевого самоврядування. Таким чином, на відміну від організаційних 
форм правові форми: а) являють собою діяльність, пов’язану зі здійсненням 
юридично значущих дій (тих, що мають юридичні наслідки), що б) 

21 СкакунО.Ф.,БондаренкоД.А. Цит. праця. С. 222.
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здійснюються  в строго визначеному законом порядку (мають процесуально-
процедурне супроводження і забезпеченість); в) визначаються природою 
суб’єкта державної влади (і суб’єкта  місцевого самоврядування); г) 
визначаються компетенцією такого суб’єкта в галузі здійснення державно-
владних повноважень22; д) фактично закріплюються в нормативно-правових 
актах, що видає зазначений суб’єкт. 

Існують різні класифікації правових форм реалізації державної влади і 
місцевого самоврядування. Найбільш поширеним є розподіл цих форм на: а) 
правоустановчі (правотворчість), б) право виконавчі, в) правоохоронні. 

Перші форми являють собою діяльність вказаних суб’єктів щодо створення 
правових норм, їх зміни і скасування, другі – реалізації розпоряджень 
правових норм, нарешті, треті – це діяльність з охорони правових норм від 
порушень. 

Останнім часом на передній план у діяльності органів публічної 
влади висувається договірна в широкому сенсі форма здійснення своїх 
компетенційних повноважень. Тут йдеться не тільки про вдосконалення і 
розширення дії договорів як юридичної форми господарсько-економічних 
відносин (хоча для нашого дослідження саме ця форма має особливе 
значення), а й про те, що договір може і повинен бути покладений в основу 
правового регулювання і політичних, і навіть управлінських відносин. Це 
детермінується тим, що в основі сучасної демократичної політичної системи, 
правової держави лежить взаємна згода (договір) громадян, консенсус, що 
виражається в конституюванні, визнанні та підтримці публічної влади23.

Слід зазначити, що перелік організаційно-правових (правових) форм 
діяльності органів публічної влади в рамках державного управління більш 
розширений. Це насамперед зумовлено широкою сферою їх діяльності. Так, 
під формами діяльності органів публічної влади розуміють зовнішню сторону 
їх функціонування, тобто сукупність однорідних дій такого органу, які 
здійснюються у певних організаційних рамках, визначених законодавством. 
Іншими словами, форми діяльності – це однорідна діяльність органів 
публічної влади, через які реалізуються їх функції24.

Треба враховувати, що проблематика форм діяльності органів публічної 
влади є однією з найбільш дискусійних у сучасному державознавстві, 
про що свідчить розмаїтість думок щодо питання про їх класифікацію. 
На нашу думку, найбільш обґрунтованою і конструктивною є позиція тих 
учених, що, розглядаючи форми діяльності як особливий структурний 
елемент правового статусу органів публічної влади, розмежовують правові 
(юридичні) та організаційні (неправові) форми їх діяльності залежно від 
характеру породжуваних наслідків.

Звідси правові форми являють собою діяльність, пов’язану із 
здійсненням юридично значущих дій (нормативно-правова складова) 

22 ЛазаревВ.В.,МатузовН.И. Теория государства и права. – М.: Юристъ, 2000. URL:  http://
be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/formy_ osuschestvleniia_ funkcii.html

23 Там само.
24 Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Видавничий 

Дім “Ін-Юре”, 2002. URL: http://kul.kiev.ua/praci-2002-roku/vikonavcha-vlada-i-administrativne-
pravo-za-zag.-red.-v.b.-averjanova.-k.-vidavnichiy-dim-in-jure-2002.-668-s.html
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у жорстко визначеному законом порядку (процесуально-процедурна 
складова). Причому нормативно-правова складова – основоположною 
ознакою таких форм діяльності, бо веде до виникнення юридично значущих 
наслідків. А процесуально-процедурна складова зазвичай бере свій початок 
у організаційних формах – там вона виникає, формується, змінюється, 
складається у відповідні «процесуальні ланцюжки», реалізується на практиці, 
а вже потім, отримуючи легалізацію у правових нормах, трансформується 
в блок «процесуального супроводження і забезпечення» організаційно-
правових форм діяльності органів публічної влади.

На практиці це проявляється в тому, що правові форми являють собою 
однорідну діяльність, яка пов’язана з прийняттям правових актів і тягне за 
собою юридично значимі наслідки.

В юридичній літературі відзначається, що характер форм діяльності 
конкретного органу визначається «природою суб’єкта державної влади і 
його компетенцією в галузі здійснення державно-владних повноважень»25. 

Виходячи з цього, доцільно виділяти п’ять основних форм юридичної 
(правової) діяльності органів публічної влади: установчу, правотворчу, 
правозастосовну, інтерпретаційну і контрольно-наглядову. Слід зазначити, що 
в рамках зовнішньоекономічної діяльності органи місцевого самоврядування 
використовують всі зазначені форми. При цьому:

- правотворча – це діяльність суб’єктів щодо створення правових норм, їх 
зміни і скасування (нормопроектна, нормотворча, договірна робота органів 
місцевого самоврядування в профільній сфері);

- правозастосовна – це діяльність, за допомогою якої «забезпечується 
безперервність процесу реалізації нормативно-правових приписів шляхом 
наділення одних учасників правовідносин суб’єктивними правами і 
покладення на інших відповідних юридичних обов’язків або шляхом розгляду 
(вирішення) питань про наслідки правових суперечок і правопорушень, а 
також і притягнення винних до юридичної відповідальності»26. Різновидами 
правозастосовної діяльності є правонаділяюча та правоохоронна (виконання 
правових приписів органів державної влади і управління, а також тих, що 
містяться в рішеннях органів місцевого самоврядування в профільній сфері 
зовнішньоекономічної діяльності);

- контрольна – «система спостереження і перевірки процесу 
функціонування відповідного об’єкта з метою виправити його відхилення від 
заданих параметрів»27  (функціонування системи відомчого та позавідомчого 
контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та суб’єктів, що 
створюються ними  в профільній сфері зовнішньоекономічної діяльності);

-  установча – спрямована на структурні перетворення в апараті органу 
публічної влади і суспільному організмі та пов’язана зі створенням органом 
публічної влади нових управлінських структур для виконання функцій і 
компетенційних повноважень останнього (діяльність органів місцевого 

25 АтаманчукГ.В. Цит. работа.
26 Державне будівництво та місцеве самоврядування. URL:  http://yurist-online.com/ukr/uslu-

gi/yuristam/literatura/dergh_bud/12.php 
27 Там само.
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самоврядування щодо створення управлінських структур та суб’єктів 
муніципального підпорядкування в профільній сфері зовнішньоекономічної 
діяльності);

- інтерпретаційна – «складна, багатогранна, що пронизує всі основні 
форми створення і реалізації права, робота щодо з’ясування і роз’яснення 
змісту і цілей норм права»28  (діяльність органів місцевого самоврядування 
в профільній сфері зовнішньоекономічної діяльності щодо розуміння, 
з’ясування і роз’яснення правових приписів).

Усі ці форми характеризуються низкою спільних ознак: 
- вони врегульовані матеріальними і процесуальними нормами права 

(ознака матеріально-процесуального забезпечення); 
- призводять до юридично значущих наслідків, тобто до виникнення, 

зміни або припинення правовідносин (ознака наявності правових наслідків); 
- завжди пов’язані з розглядом юридичних справ, тобто таких життєвих 

обставин, які прямо передбачені законом (чи іншим нормативно-правовим 
актом) і потребують відповідного підтвердження та юридичного забезпечення 
(ознака необхідності юридичного супроводження і забезпечення суспільних 
відносин);

- здійснюються виключно вповноваженими на те органами публічної влади 
та посадовими особами (ознака наявності кваліфікованого суб’єктного складу); 

- конкретний склад, обсяг повноважень учасників правової форми 
діяльності чітко фіксуються відповідним нормативним актом (ознака наявності 
нормативного змісту в діяльності учасників конкретної форми діяльності);

- виражаються у здійсненні безпосередніх операцій з нормами права 
(матеріальними і процесуальними) (ознака безпосередньої правової 
діяльності); 

- їх результати завжди закріплюються у відповідних процесуальних 
документах, що мають офіційний характер і встановлену законом форму 
(ознака обов’язкової формалізації щодо використання форми діяльності); 

- пов’язані з необхідністю використання різноманітних методів і засобів 
юридичної техніки (ознака широкого використання методів та засобів 
правової техніки (правових технологій);

- несуть в собі відповідну інформацію для учасників суспільних відносин, 
моделюючи їх соціальну поведінку (ознака інформативності (інформаційного 
«наповнення») форм діяльності);

- пов’язують між собою учасників суспільних відносин в рамках 
відповідної форми щодо виконання та реалізації правових приписів (ознака 
інтегративності форм діяльності);

- дають можливість використовувати зазначені форми діяльності в 
майбутньому при виникненні подібних суспільних відносин (ознака 
стереотипності форм діяльності); 

- несуть інформацію щодо можливості вирішення відповідних спірних 
відносин шляхом застосування таких форм діяльності (ознака наративності 
форм діяльності);

28 Там само.
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- виходять за рамки кола профільних сфер діяльності органів місцевого 
самоврядування у сфері зовнішньоекономічної діяльності та можуть 
застосовуватися поряд з іншими формами діяльності таких органів або інших 
органів публічної влади в інших сферах діяльності (ознака комплексного 
застосування форм діяльності).

Слід зазначити, що конкретний перелік правових форм діяльності тих 
чи інших органів публічної влади залежить від змісту їх компетенції та 
характеру покладених на них функцій.

Відносно самої структури конкретної форми діяльності органів публічної 
влади необхідно зазначити декілька положень методологічного характеру:

- кожна з них містить відповідну послідовність дій, що має за мету 
набуття відповідних наслідків неправового (організаційного) або правового 
характеру;

- відповідна послідовність дій детермінована дискретністю та 
об’єктивними потребами управління в контексті отримання відповідного 
управлінського результату;

- кожна з них складається з послідовності відповідних дій фізичних осіб, 
що є працівниками (службовцями) відповідного органу публічної влади;

- кожна з них складається з послідовних відповідних дій, що у підсумку 
формують процедурно-процесуальний ланцюжок, який у випадку 
легалізації відповідної норми стає нормативно-процесуальним ланцюжком 
і є обов’язковим для реалізації відповідної форми діяльності;

- кожна із послідовних відповідних дій може бути використаною або 
лише в одній з форм діяльності (наприклад, планування), або в декількох 
(наприклад, пошук партнерів та укладання міжнародних контрактів), що 
дає змогу стандартизувати такі дії, робити їх процесуально значимими і 
надавати їм у випадку легалізації обов’язкового характеру;

- такий методологічний підхід з формування стереотипних дій формує 
відповідну «теорію використання пазлів»  в процесі розробки та застосування 
відповідних форм діяльності органів публічної влади, включаючи органи 
місцевого самоврядування. Причому саме вони обирають такі форми та 
складають «організаційні пазли»;

- в процесі розробки та застосування відповідних форм діяльності органів 
публічної влади домінуючим фактором виступає компетенція конкретного 
органу публічної влади та його завдання щодо її реалізації, що обумовлює 
пошук як організаційних, так й в майбутньому розробку й реалізацію 
організаційно-правових форм діяльності цього органу.

Таким чином, в широкому розумінні організаційні та організаційно-
правові форми діяльності органів публічної влади є формами управлінської 
діяльності29. Вони фактично відіграють важливу і визначальну роль в 
управлінському процесі, зокрема за допомогою системи таких форм 
забезпечується:

а) підтримка встановленого порядку (забезпечення принципу 
стабільності);

29 КолпаковВ.К.,КузьменкоО.В.Адміністративне право України: підручник. Київ: Юрінком 
Інтер, 2003. С. 200.
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б) використання в інтересах і цілях державного управління потенціалу 
недержавних структур і громадян (забезпечення принципу полісуб’єктності  
управління);

в) гласність та врахування громадської думки (забезпечення 
транспарентності публічного управління);

г) зміцнення законності, дисципліни і організованості30 (забезпечення 
принципу впорядкованості суспільних відносин та їх стереотипності).

Крім того форми управлінської діяльності в публічному управлінні 
відзначаються помітною самостійністю й універсальністю щодо конкретних 
галузей і сфер публічного управління. Між ними немає жорсткої залежності 
та взаємообумовленості, тому одні й ті самі форми успішно застосовуються 
в різних галузях і сферах. 

Відносно організаційних та організаційно-правових форм 
зовнішньоекономічної діяльності у сфері місцевого самоврядування 
слід зазначити їх загальний характер та схожість з подібними формами, 
що використовуються в сфері зовнішньоекономічної діяльності на 
загальнодержавному рівні та рівні окремих суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності, хоча й з відповідною транспозицією на локально-регіональний 
рівень (пошук партнерів, проведення переговорів, укладення міжнародних 
контрактів, їх виконання тощо).

Відтак можна констатувати, що ОМСВ обирають організаційно-правові 
форми діяльності у сфері зовнішньоекономічної діяльності шляхом: а) 
виконання правових приписів, в яких такі форми зафіксовано; б) використання 
власного розсуду (дискретності), шляхом самостійного тлумачення своїх 
компетенційних повноважень; в) запозичення форм діяльності в органах 
публічної влади; г) інтерпретації форм діяльності з центрального на 
локально-регіональний рівень.

Слід звернути увагу на використання «теорії пазлів» у процесі вибору 
організаційно-правових форм діяльності органів місцевого самоврядування. 
Виходячи з таких методологічних підходів, можна погодитися з М.О. 
Баймуратовим, який, досліджуючи організаційно-правові форми 
міжнародного співробітництва місцевих рад, виокремлює залежно від 
кількості організаційно-правових форм співробітництва, що реалізуються 
в рамках одного заходу, комплексні (більше двох організаційно-правових 
форм)  і цільові (реалізується конкретна форма (вид) співробітництва)31.   
Таким чином, у діяльності місцевих рад у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності також можна виокремити самостійні, цільові (наприклад, 
укладення міжнародного контракту) і комплексні (трансграничне 
співробітництво) організаційно-правові форми   діяльності.

Виходячи з того, що ОМСВ у сфері зовнішньоекономічної діяльності грають 
ініціативну, керівну та координаційну ролі, а сама зовнішньоекономічна 
діяльность здійснюється суб’єктами різних форм власності, що знаходяться 
на території відповідної територіальної громади, суттєво зростає значення 

30 Там само.
31 Баймуратов М.А. Международное сотрудничество органов местного самоуправления 

Украины: дисс… д.ю.н.: 12.00.02. Одесса, 1996. С.366.

Васильєв Є. О. Організаційно - правові форми діяльності органів місцевого... 
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саме організаційної діяльності виконавчих комітетів місцевих рад. Під 
такою діяльністю І.П. Бутко пропонував розуміти фактичні дії, зміст яких 
спрямовано на здійснення повноважень виконавчих органів за допомогою 
конкретних організаційних форм і методів, що базуються на відповідних 
нормах права. Одні з них можуть слугувати відповідною основою для 
наступного здійснення юридичних дій, інші  – для безпосереднього 
здійснення повноважень32.

Отже, вважаємо за потрібне звернути особливу увагу на формування 
філософсько-процесуального ланцюжка, що виникає в процесі здійснення 
ОМСВ діяльності у сфері зовнішньоекономічної діяльності, який пов’язує всі 
основні категорії, що досліджувались нами: «зміст – форма –організаційна 
діяльність – організаційна форма – організаційно-правова форма».

Наголос на існуванні такого ланцюжка, відповідної «процесуальної 
мотрійки», чітко демонструє важливу роль організаційних й організаційно-
правових форм у діяльності ОМСВ у сфері зовнішньоекономічної діяльності, 
що виникають, формуються, реалізуються, вдосконалюються, інтегруються 
в процесі організаційної діяльності вказаних органів у профільній сфері.

Vasilyev Yevgeny. The organizational  and ligal forms of local government in foreign 
economic activities: theoretical approaches to arising, growing and development

The article examines theoretical approaches to objective causes, formation and development 
of legal forms of local government in the area of foreign trade.

It is noted that the main role in solving issues investigated relationships play within 
philosophical integration interaction of two categories of “content” and “form”.

It is alleged that these relationships clearly demonstrate that the relationship with specific 
philosophy of science, which is more complicated, including due to the growing importance 
of philosophy as a methodological framework of integration processes, both in science and in 
praxeological activities is an essential aspect of the integration of modern scientific knowledge 
as the ontological well and methodological sense.

It is shown that through the emergence of organizational forms of local government is 
primarily the fact of their activities and organizational activities is an objective phenomenon that 
should be used in achieving appropriate teleological dominant powers of competence to address 
the relevant authorities.

The author emphasizes the formation of philosophical and procedural chain arising in the 
process of local government activities in the field of foreign trade, which connects all the main 
categories that were studied us. It consists of the following: “content” - “form” - “organizational 
activities” - “organizational form” - “legal form”.

The emphasis on the existence of such a chain, but by and large, relevant “procedural 
Matryoshka dolls” clearly, clearly and unequivocally demonstrates the important role of 
organizational and legal forms in the activities of local authorities in the field of foreign trade, 
arising formed, implemented, improved, integrated in the organization of these bodies in the 
relevant field.

Key words: state, local government, organizational activities, organizational form, legal 
form, legal form, foreign economic activity.

32 Исполнительный комитет местного Совета народных депутатов (проблемы 
совершенствования организации и деятельности) / под ред. И. Ф. Бутко. Київ: Наукова думка, 
1980. С. 213.
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УДК 342.5

Компетенційні повноваження юридичної служби 
в органах місцевого самоврядування

О. О. Кравець,  
здобувач Інституту законодавства
Верховної Ради України

Досліджуються теоретичні підходи до визначення компетенційних повноважень
юридичноїслужбиворганахмісцевогосамоврядування.

Ключові слова: місцеве самоврядування, юридична служба, компетенція,
компетенційніповноваження,територіальнагромада.

Кравец А. А. компетенционные полномочия юридической службы в органах  
местного самоуправления

Исследуются теоретические подходы определения компетенционных полномочий
юридическойслужбыворганахместногосамоуправления.

Ключевые слова: местное самоуправление, юридическая служба, компетенция,
компетенционныеполномочия,территориальнаяобщина.

Kravets Alexander. Powers of competence legal services in local government
Thearticledealswiththeoreticalapproachestothedefinitionofcompetencepowersoflegal

serviceinlocalgovernment.
Key words: local government, legal service, competence, powers of competence, local

community.

Становлення і розвиток місцевого самоврядування (далі – МСВ) в 
Україні здійснюється в рамках Конституції та національного профільного 
законодавства. Звідси об’єктивується зростання ролі юридичної служби 
органів місцевого самоврядування, що виступає в якості «правового фільтру» 
в функціонуванні таких органів, з метою дотримання вимог законності та 
дотримання прав, свобод і обов’язків членів територіальних громад-жителів 
відповідних територій держави.

 Дослідження вітчизняного місцевого самоврядування ведуться в різних 
напрямах. Зокрема, становлення та розвиток місцевого самоврядування 
вивчають В. Заблоцький, І. Козюра, В. Пархоменко, А. Ткачук та ін. 
Фінансово-економічні його складові аналізуються в працях Ю. Дехтяренка, 
В.  Кравченка,  О.  Лебединської  та  ін.  Правові  аспекти  розглядалися 
М. Баймуратовим, Ю. Бальцієм, О. Батановим, П. Біленчуком, В. Кампо, 
А. Коваленком, М. Корнієнком, В. Кравченком, О. Лазором, М. Орзіхом, 
В. Погорілком, О. Приєшкіною, М. Пухтинським, О. Сушинським та ін.                       
У політичному контексті місцеве самоврядування досліджували В. Бор-
денюк, І. Дробот, В. Ковальчук, С. Рябова, С. Саханенко, В. Шарий та ін., 

©Кравець ОлександрОлександрович–здобувач Інституту законодавства Верховної Ради 
України

Кравець О. О. Компетенційні повноваження юридичної служби в органах...              
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його управлінський аспект – В. Авер’янов, П. Ворона, В. Куйбіда, Р. Плющ, 
П. Покатаєв, В. Толкованов, Ю. Шаров та ін.  Проблеми територіального 
розвитку  та  управління  містом  розглядають  В. Бабаєв,  О. Бобровська, 
В. Вакуленко, О. Васильєва, І. Дегтярьова, О. Ігнатенко, Т. Кравченко,                   
В. Мамонова, Ю. Молодожен, В. Наконечний, М. Орлатий, В. Удовиченко 
та ін. Однак такий вузькоспеціальний підхід не дає змоги визначити роль 
та значення юридичної служби МСВ та її компетенційних повноважень  у 
реалізації завдань і функцій локальної демократії. 

Слід зазначити, що поняття «компетенція» міцно утвердилося в сучасній 
юридичній літературі й знаходить перманентне і широке застосування в 
законодавстві. В етимологічному контексті термін «компетенція» походить від 
латинського сompetencia – сompete – взаємно прагну; відповідаю, підходжу1.

Теорія компетенції, в основі якої лежить наділення конкретного 
суб’єкта владними повноваженнями у відповідних сферах соціального та 
державного життя, є категорією переважно юридичної науки. Таким чином, у 
гносеологічному аспекті компетенція виступає: а) як найважливіший елемент 
при дослідженні явищ і тенденцій у сфері нормативного та фактичного 
змісту діяльності суб’єктів права; б) як основний елемент комунікації між 
суб’єктами права; в) як найважливіший елемент при дослідженні способів 
правового впливу на суб’єктів права; г) як оптимальний  засіб вирішення 
правових колізій.

У історичній ретроспективі поява феномена компетенції сягає часів 
Римської імперії, де виконання публічних функцій пов’язувалося із законом 
як беззаперечним вираженням справедливості й суспільних інтересів. Вже 
тоді посадові особи повинні були діяти за законом. І вже тоді були фактично 
розроблені перші компетенційні правила – «слід встановлювати права для 
тих випадків, які зустрічаються часто»: «до окремих випадків застосовувати 
подібні норми»2.

Г. В. Ф. Гегель трактував державу як вище здійснення свободи духу, водночас 
визнавав існування в єдиному соціальному організмі різних органів (фактор 
структуризації. – Авт.). У низці своїх праць він досить глибоко досліджував 
природу і коло предметів відання державної влади (фактор багатоманітності) 
та її співвідношення з громадськістю (фактор комунікації) 3.

Згодом підвищений інтерес до держави та системи її органів детермінувався 
змінами у суспільній свідомості. На різних етапах функціонування держави 
відповідно діяли її управлінські аспекти. Так, абсолютні монархи намагалися 
детально визначати порядок формування влади, взаємовідносини між 
її органами, хоча безпосередньо і не ставили компетенційні питання. 
Наприклад, це мало місце у Росії петровських часів, коли вона йшла по 
шляху до формування імперії. Саме тоді були зроблені перші реальні спроби 

1 МиколенкоО.І. Компетенція // Адміністративне право України: словник термінів / за заг. 
ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова; Державний виший навчальний заклада «Запорізький 
національний  університет». Київ: Ін Юре, 2014. С. 178.

2 Памятники Римского права: Законы XXI таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. 
Москва: Зерцало, 1997. С. 38.

3 Гегель Г.В.Ф.;. Политические произведения /  перевод Б. Г. Столпнера; под ред. М. Б. 
Митина. –  Москва: Наука, 1978. – 438 с.
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впорядкувати організацію і діяльність державних установ. Під суттєвим 
впливом шведського досвіду державної організації в 1717 році були створені 
Колегії як вищестоящі відомства щодо всіх місцевих адміністрацій4. У 1720 
році був підписаний Генеральний регламент – статут, який ввів загальний 
порядок діяльності державних установ і порядок вирішення справ. Згідно 
із цим документом колегіям треба було суворо виконувати монарші укази. 
Зі створенням Верховної таємної ради були поставлені  нові завдання 
функціонування державної машини, адже цей орган  відав зовнішньою 
і внутрішньою політикою, але його скасування в 1730 році служило 
доказом того, що російський абсолютизм не потребує контролю. В процесі 
відновлення Сенату посада генерал-прокурора була також відновлена, що 
стало свідченням бажання монарха посилити державний контроль за роботою 
органів держави5.

Якісно новою інституцією, яка з’явилась у 1731 році і, яка займалася 
найбільш важливими державними справами, став Кабінет міністрів6. Тоді 
ж був створений перший управлінський процесуальний ланцюжок у сфері 
прийняття рішень – або на місці, або при узгодженні з Сенатом, або робилися 
посилання на вже наявні укази, і передавалися відповідним органам. 

Але практичну необмеженість компетенції вищих державних органів не 
слід розуміти як хаотичність у їх діяльності та компетенції. Системний аналіз 
діяльності вищих державних установ Росії 20-60 років XVIII ст. ілюструє 
їх одноплановість, як необхідних елементів політичної системи абсолютної 
монархії. Тут дуже чітко простежується їх спадкоємність, причому в самій їх 
компетенції, а також у принципах формування тощо (фактор спадкоємництва).

Інтенсивний розвиток капіталізму на теренах Російської імперії обумовив 
актуалізацію компетенції державних органів у їх відносинах із суб’єктами  
господарювання. З кінця XIX століття жвавий інтерес до проблем державного 
будівництва проявили  юристи. Наприклад,  М.М. Коркунов у своїх роботах 
«Лекції з загальної теорії права» і «Російське державне право» грунтовно 
розробив питання теорії держави та її юридичної природи, владних 
повелінь і правових форм їх здійснення. Він розглядав державну установу 
як організоване пристосування особистих і матеріальних сил до здійснення 
певних актів державної влади (технологічно-владний фактор), а поняття 
органів влади ним доповнювалося характеристиками їх видів і особливостей 
функціонування (фактор видової відмінності)7. 

У своєму дослідженні «Філософія права» та інших працях Б. М. Чичерін 
зробив фундаментальні розробки питань природи державної влади та 
меж поширення права. Він підкреслював, що система державних установ 
утворює єдиний організм, в якому втілена цілісність державного порядку 
(інституціонально-структурний фактор). Загальна мета держави полягає 
у розвитку цих елементів і в їх гармонійному поєднанні (релятивістсько-

4 ИсаевИ.А. История государства и права России. Москва: Юристъ, 2006. С. 223-224.
5 ЕрошкинН.П.История государственных учреждений дореволюционной России. Москва: 

Высшая школа, 1983. С. 79 – 92
6 Там же.
7 КоркуновН.М. Русское государственное право. Т.1. Санкт-Петербург, 1892. С. 123.
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синергійний фактор). Держава живе і діє через свої органи, від яких виходять 
тільки окремі волевиявлення, а остаточний вольовий акт – від держави 
(фактор прояву владного волевиявлення). Серед повноважень посадових 
осіб немає того зв’язку з індивідуальною волею та інтересом, яки могли 
б перетворити компетенцію органа на його суб’єктивне право (фактор 
об’єктивації компетенції)8.

Таким чином, у вітчизняній юридичній літературі кінця XIX - початку 
XX ст. аналіз держави та її установ супроводжувався дослідженням питань 
державного веління і примусу як способів здійснення актів державної влади 
(М.М. Коркунов), меж влади і підстав для її втручання (Б.Н. Чичерін).

 Відомий російський адміністративіст А.І. Єлістратов, зокрема, вказував, 
що юридичні акти та інші дії, призначені для здійснення публічних функцій, 
повинні планомірно розподілятися між точно  визначеними групами 
посадових осіб, об’єднаних за їхньою компетенцією у сфері публічних служб 
(фактор спеціалізації)9.

За радянських часів проблема компетенції також була у фокусі наукових 
досліджень фахівців з державного (конституційного) та адміністративного 
права. Насамперед досліджувалися питання компетенції державних органів, 
бо вважалось, що тільки вони володіють цією характеристикою. Водночас 
були зроблені спроби досліджувати питання компетенції місцевих рад. 
Ці спроби були позитивними, бо місцеві ради входили до єдиної системи 
органів державної влади. У наукових працях В. О. Власова10, O. О. Кутафіна, 
К.Ф. Шеремета11 Ц.А. Ямпольскої12, крізь призму дослідження компетенції 
місцевих рад та її особливостей, досліджувалася проблематика поняття та 
системи державного апарату, видова характеристика державних органів, 
принципи їх організації та діяльності. Висвітлення питань компетенції 
дістало відображення у блоці питань про розширення прав нижчестоящих 
органів.

Найбільш інтенсивні розробки питань компетенції та функцій органів 
державного управління були здійснені вченими-адміністративістами. Тут 
насамперед слід відзазначити роботи Б.М. Лазарєва «Компетенція органів 
управління»13, М.А. Шафіра «Компетенція СРСР і союзної республіки»14. 
Фундаментальний внесок у дослідження теорії компетенції зробив Ю.О. 
Тихомиров, який у працях «Теорія компетенції»15, «Юридична колізія»16, 

8 ЧичеринБ.Н. Избранные труды. Санкт-Петербург: Из-во Санкт-Петербугского университета, 
1998. С. 134.

9 ЕлистратовА.И.Очерк административного права. Москва: Госуд. изд-во, 1922. С. 37. 
10 ВласовВ.А. Советский государственный аппарат. Москва: Госюриздат, 1959. 372 с.
11 ШереметК.Ф. Вопросы компетенции местных Советов // Советское государство и право. 

1965. № 4. С. 18-27; КутафинO.E.,ШереметК.Ф.Компетенция местных Советов. Москва: 
Юрид. лит., 1986. 232 с.

12 ЯмпольскаяЦ.А.Органы советского государственного управления в современный период. 
Москва: Изд-во АН СССР, 1954. 227 с.

13 ЛазаревБ.М. Компетенция органов управления. Москва: Юрид. лит., 1972. 280 с.
14 ШафирМ.А. Компетенция СССР и союзной республики. Москва: Наука, 1975. 252 с.
15 ТихомировЮ.А.Теория компетенции. Москва: Из-во г-на Тихомирова М.Ю., 2001. 355 с.
16 ТихомировЮ.А.Юридическая коллизия. Москва: Манускрипт, 1994. 140 с.
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«Колізійне право»17 не тільки докладно розробив комплекс питань, 
пов’язаних з природою компетенції та її елементами, джерелами та засобами 
встановлення, а й велику увагу приділив характеристиці суб’єктів компетенції 
та проблемам її динаміки, тобто її реалізації, перерозподілу, зміни. Він також 
науково обґрунтував механізми захисту компетенції, відповідальності за її 
порушення і вирішення спорів про повноваження (компетенційні спори).

З провідних радянських та вітчизняних теоретиків у галузі вивчення 
компетенції у тому чи іншому її трактуванні необхідно відзначити В. Б. 
Авер’янова,  А. П. Альохіна, Д. М. Бахраха, І. Л. Бачило, Ю. П. Битяка, 
A. B. Венедиктова, В. А. Власова, І. П. Голосніченка, Ю. М. Козлова, В. 
К. Мамутова, A. B. Міцкевича, B. C. Нерсесянца, Ю. М. Старілова, В. В. 
Цветкова та ін.

Здобуття Україною державної незалежності актуалізувало та 
об’єктивізувало не тільки проблематику, але й феноменологію компетенції, 
що стала одним з ефективних факторів становлення, розвитку і модернізації 
публічної влади, універсальним засобом її розподілу на публічну державну 
та  публічну самоврядну (муніципальну) та основним функціонально-
прикладним інструментом децентралізації та деконцентрації її повноважень. 

Водночас, на тлі перманентних спроб реформувати виникає об’єктивна 
потреба у науковому аналізі тих повноважень, якими на даний час 
наділені органи місцевого самоврядування в Україні, причому не стільки 
представницькі, скільки виконавчі органи та їх структурні одиниці, тобто в 
цікавому для нас аспекті компетенції юридичної служби (далі – ЮС).  

Слід зазначити, що за роки дії Закону України від 21 травня 1997 року  
«Про місцеве самоврядування в Україні»18, вже сформувалася практика 
застосування його норм, тому можна критично оцінити його позитиви і 
виявити слабкі місця, що потребують реформування, особливо в контексті 
децентралізації повноважень публічної влади. Слід зазначити, що проблемам 
компетенції саме ОМСВ приділено достатньо уваги сучасними науковцями 
(М. О. Баймуратов, О. В. Батанов, В. І. Борденюк, Г. В. Бублик, І. Б. Ковтун, 
О. А. Лазор, П. М. Любченко, М. П. Орзіх, В. Ф. Погорілко, О. В. Прієшкіна  
та ін.). 

Поняття компетенції в національному законодавстві та вітчизняній 
юридичній літературі застосовується, як правило, для характеристики 
сукупності юридичних, тобто таких, які визначені законом, предметів відання, 
прав та обов’язків органу публічної влади. У структурі компетенції органу 
виділяють: предмети відання – сфери суспільного життя, на які спрямована 
його регулятивна діяльність, та повноваження – права та обов’язки органу, 
якими він наділяється щодо його предметів відання19. Під терміном 
«повноваження ОМСВ», який детальніше відображений у законодавстві 
України, законодавець розуміє закріплені нормативно-правовими актами 

17 ТихомировЮ.А. Коллизионное право: учебное и научно-практическое пособие. Москва: 
Юрин-формцентр, 2001. 394 с.

18 Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року// ВВР 
України. 1997. № 24. Ст. 170.

19 БисагаЮ.М.,РогачО.Я.,БачинськаА.В. Муніципальне право України. Ужгород: Ліра, 
2008. С. 42.
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права і обов’язки, які визначають межі самостійного вирішення питань 
місцевого значення, а також створення умов для надання послуг щодо 
задоволення потреб населення та здійснення контролю за дотриманням 
законодавства20. 

Наявність владних повноважень ОМСВ, з одного боку, підтверджується 
тим, що вони на підставі та у спосіб, передбачений законодавством, приймають 
рішення, виконання яких є обов’язковим на території їх юрисдикції. 

Визнаючи взаємозв’язок між компетенцією та повноваженнями 
представницьких ОМСВ, що співвідносяться як загальне і часткове,                             
А. О. Лазор зроблено загальний висновок про те, що їх компетенція є більш 
складною правовою категорією, яка визначена Конституцією і законами 
України та містить предмет відання і повноваження, характеризується 
внутрішньою єдністю та узгодженістю21. Звідси маємо широкий підхід до 
розуміння компетенції ОМСВ, який правильно  відображає положення ч. 1 ст. 
140 Конституції України.

На думку В. І. Борденюка, ОМСВ є державно-владними структурами, 
компетенція яких, як і органів держави, походить від держави та здійснюючи 
яку, вони представляють не лише територіальні громади, а й державу22. 
Вказаний автор робить свій висновок, виходячи з факту делегування ОМСВ 
повноважень виконавчої влади. Це так званий дуалістичний підхід, який 
концептуально суперечить положенням ч. 1 ст. 140 Конституції України, але 
відповідає ч. 3, 4 ст. 143 Конституції України.

Слід зазначити, що повноваження ОМСВ не є чітко виписаними в законі, 
тому науковцями23 неодноразово наголошується на наявності дублювання в 
повноваженнях ОМСВ та місцевих державних адміністрацій, а також ОМСВ 
різного рівня, що гарантовано веде до виникнення конкуруючої компетенції 
та компетенційних суперечок. Повноваження ОМСВ викладені в різних 
законах, причому не однаково навіть у контексті правил нормопроектування, 
тому про їх системність та наявність внутрішньої логіки нині говорити не 
доводиться. Відтак слід говорити про еклектичність та безсистемність у 
підході законодавця до визначення компетенції ОМСВ. 

20 Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року // 
ВВРУкраїни. 1997. № 24. Ст. 170.

21 Лазор А. О. Формування та функціонування представницьких органів місцевого 
самоврядування в Україні: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.04; Акад. муніцип. упр. 
Київ, 2010. С. 6.

22 БорденюкВ.І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові 
основи співвідношення та взаємодії. Київ: Парламентське вид-во, 2007. С. 76.

23 БитякЮ.П. Повноваження та організація діяльності місцевих державних адміністрацій, 
їх відносини з органами місцевого самоврядування // Державне будівництво та місцеве 
самоврядування: збірник наук. праць. Харків, 2002. Вип. 4. С. 9–11; БатановО.В.Територіальна 
громада – основа місцевого самоврядування в Україні: монографія. Київ: Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. 207 с.; Константа О. В. Щодо законодавчого 
врегулювання повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування // 
Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. Харків: Магістр, 2002.          
№ 2 (13). C. 238–240; Кравченко В.В. Становлення та розвиток законодавства України про 
місцеве самоврядування // Актуальні проблеми виконання законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації»: наук.-практ. посібник / за 
ред. В. В. Кравченка. Київ: Атіка, 2003. С. 135; Баймуратов М.А. Европейские стандарты 
локальной демократии и местное самоуправление в Украине. – Харьков: Одиссей, 2000. 80 с.
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Більше того, становлення й удосконалення системи МСВ, що  почалося 
у контексті вирішення проблеми співвідношення компетенції як системи 
ОМСВ, так і їх структурних ланок у процесі муніципальної реформи 
в Україні, є яскравим свідченням такого негативного стану справ. Це 
рефлексується спробою збереження системи делегування повноважень 
виконавчої влади ОМСВ, що, з одного боку, відбувається довільно, за 
бажанням тільки однієї сторони – органів виконавчої влади, а не шляхом 
укладення договорів про делегування, а з іншого – стає перепоною і не 
дає змоги передати в повному обсязі повноваження виконавчої влади, що 
переважно здійснюються на локальному рівні функціонування соціуму, у 
власні повноваження ОМСВ для зміцнення їх самостійності та забезпечення 
принципу повсюдності МСВ. Це ж гальмує процес конкретного вирішення 
цих питань, для чого доцільно проводити таке вирішення з позиції 
організації діяльності представницьких і виконавчо-розпорядчих органів 
на принципі поділу влади. 

Таким чином, у тлумаченні компетенції ОМСВ спостерігаються різні 
підходи. Водночас слід мати на увазі, що у загальному розумінні така 
компетенція має єдині онтологічні та гносеологічні підходи з компетенцією 
органів держави, бо будується, виходячи з алгоритмічної, парадигмальної 
та функціональної характеристики останніх.

Це обумовлено передусім тим, що, на думку Ю. О. Тихомирова, навряд 
чи в реальному житті знайдеться настільки ж важлива і гостра проблема, 
як компетенція24. Це, на нашу думку, детермінує суттєве праксеологічне 
значення цього управлінського та політико-правового феномена на різних 
рівнях його існування та застосування.

У феномені компетенції у його структурному розумінні досить часто 
конкуруючими поняттями є права та обов’язки, повноваження, функції і 
предмети відання, юрисдикція, підсудність і підвідомчість. На думку Ю.О. 
Тихомирова, визначити їх співвідношення між собою за обсягом і змістом 
складно, до того ж для різних видів суб’єктів25. Це в онтологічному сенсі 
показує багатоманітність, багатоаспектність,  складність та внутрішню 
суперечливість феномена компетенції. 

Це підтверджується тим, що, на думку О.І. Миколенка, до типових 
юридично визначених сфер і об’єктів впливу як елементів компетенції 
можна віднести: а) вплив на розвиток сфер державного і громадського 
життя, глузей економіки, соціально-культурного будівництва, на хід 
суспільних процесів (управлінська складова); б) сталий вид діяльності 
(статична складова); в) юридичні дії (динамічна складова); г) матеріальні 
об’єкти (економічна складова); г’) фінансово-грошові кошти (фінансова 
складова); д) державні та інші інститути, органи, організації (суб’єктно-
об’єктна складова); е) керівники і посадові особи (суб’єктна складова); 

24 ТихомировЮ.А.Теория компетенции //  Журнал российского права, 2000. URL: http://
www.juristlib.ru/book_1909.html

25 Там само.
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є) правові акти (нормативна складова). Саме різні комбінації цих сфер і 
об’єктів впливу і вирізняють компетенції різних суб’єктів права26.

Продовжуючи дослідження архітектоніки феномена компетенції, 
можна послатися на доктринальну позицію Б.М. Лазарєва, який розглядає 
компетенцію органу управління як його право і обов’язок здійснювати 
конкретні управлінські функції в певній сфері. Останні, а саме інформація, 
прогнозування, координація, контроль, планування, не є, на його думку, 
юридичними явищами, «задані ззовні», так само, як і предмети ведення в 
якості зовнішніх керованих об’єктів. До того ж «розлучаються» права і 
обов’язки, оскільки рухливість перших врівноважується стійкістю других, 
як обов’язків перед державою27.

На думку авторського колективу підручника «Адміністративне право 
України» (за редакцією В.Б. Авер’янова), в органах державної влади, ОМСВ  
адміністративна правосуб’єктність виявляється у нормативно закріпленій 
за ними компетенції, тобто у сукупності їх юридично-владних повноважень 
(прав і обов’язків), що надаються їм для виконання відповідних завдань і 
функцій28.

Водночас компетенція МСВ та його органів має відповідні відмінні 
характеристики, що дає змогу виокремлювати таку компетенцію та говорити 
про неї як про самостійну правову категорію, що має  статичні та динамічні 
характеристики.

У загальному розумінні, відповідно до положень українського національного 
законодавства та пконституційно-проектних робіт29, компетенція МСВ – це 
встановлена нормами Конституції, законів, підзаконних актів сукупність 
прав, обов’язків і предметів відання громадян муніципального утворення 
(територіальної громади. – Авт.), ОМСВ, посадових осіб МСВ для здійснення 
функцій і завдань МСВ30.

Системний аналіз такого доктринального підходу дає змогу зробити 
наголос: а) на нормативній базі компетенції МСВ – вона встановлена 
нормами Конституції, законів, підзаконних актів; б) на змістовно-структурній 
базі компетенції МСВ – сукупність прав, обов’язків і предметів відання;                              
в) на суб’єктній базі (носіях) компетенції МСВ – громадяни муніципального 
утворення (у широкому розумінні члени територіальної громади. – Авт.), 
ОМСВ, посадові особи МСВ; г) на телеологічній базі компетенції МСВ – 
здійснення функцій і завдань МСВ.

Особливий інтерес у нас викликають архітектоніка такої компетенції 
та склад її носіів. Щодо архітектоніки (структури) компетенції МСВ слід 

26 МиколенкоО.І.Компетенція // Адміністративне право України : словник термінів / за заг. 
ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова; Державний вищий навчальний заклад «Запорізький 
національний університет». Київ: Ін Юре, 2014. С. 178.

27 ЛазаревБ.М. Компетенция органов управления. Москва: Юрид. лит., 1972. С. 11 - 87.
28 Адміністративне право України. Академічний курс: підруч. У двох томах: Т. 1. Загальна 

частина / Ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). Київ: Видавництво «Юридична думка», 2004.  
С. 191.

29 Зміни до Конституції України щодо децентралізації: текст документу.URL: http://dt.ua/
POLITICS/zmini-do-konstituciyi-schodo-decentralizaciyi-tekst-dokumentu-177103_. html    

30  Постовой И. В. Муниципальное право России: Вопросы и ответы. Москва: Юриспруденция, 
2000. URL: http://www.pravo.vuzlib.su/book_z505_page_11.html 
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зазначити, що її першим складовим елементом виступають права і обов’язки, 
або повноваження, за допомогою яких реалізуються функції і завдання МСВ. 
Права та обов’язки в основному знаходяться в тісному діалектичному зв’язку, 
єдності, взаємозалежності.

Відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» всі суб’єкти, що здійснюють МСВ, наділені 
правами і обов’язками. У ст. 140 Конституції України зафіксовано, що МСВ є 
правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у 
сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати 
питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. МСВ 
здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, 
як безпосередньо, так і через ОМСВ – сільські, селищні, міські ради та їх 
виконавчі органи.

При цьому слід мати на увазі, що повноважний суб’єкт правовідносин у 
системі МСВ – це не тільки уповноважений, тобто той, що володіє певним 
правом суб’єкт (орган, посадова виборна особа, громадяни), а й суб’єкт, 
зобов’язаний до вчинення певних владних дій. Відтак  його право  є майже 
завжди його обов’язком, і навпаки. Таким чином, і права та обов’язки 
перебувають у певному поєднанні та корепондують один одному.

Другою складовою е компетенції є предмети відання. Термін «предмет» 
означає все те, що може знаходитися у відношенні або володіє будь-якою 
властивістю. Так, О.О. Кутафін та В.І. Фадєєв вважають, що «під предметами 
відання ОМСВ слід розуміти сфери місцевого життя, в яких діє даний 
юридично компетентний в них орган»31. Водночас К.Ф. Шеремет32 розуміє під 
предметами відання суспільні відносини, в яких орган держави є юридично 
компетентним. С. А. Авак’ян під предметами відання розуміє ті сфери 
господарського, соціально-культурного, адміністративно-політичного життя, 
в яких відповідний орган діє (тобто вправі діяти) відповідно до свого статусу, 
призначення33. Крім того, фахівець наголошує на тому, що компетенція 
органу складається тільки в поєднанні його предметів відання і повноважень. 
Інакше кажучи, не можна уявити орган без сфер його діяльності, предметів 
відання. Але й не можна його уявити без прав і обов’язків, які він здійснює 
для досягнення своїх цілей34 (фактор оптимальності структури компетенції).

Більш того, на питання, чи можна застосувати загальне поняття компетенції 
органів до МСВ, він відповідає: безумовно, якщо мову вести про ОМСВ35  
(фактор пріоритетності належності компетенції).

Однак, розглядаючи феномен  «компетенція МСВ» у його доктринальному 
та нормативному розумінні, С.А. Авак’ян застережує, що є два моменти, які 

31 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации: учебник. 
Москва: Юристъ, 2004. С. 167.

32 ШереметК.Ф. Вопросы компетенции местных Советов // Советское государство и право. 
1965. № 4. С. 18-27.

33 Муниципальное право России: учебник / С. А. Авакьян, В. Л. Лютцер, Н. Л. Пешин,                     
В. А. Сивицкий, Н. С. Тимофеев (отв. ред. С. А. Авакьян). Москва: Проспект, 2010. – С. 167.

34 Там же.
35 Муниципальное право России: учебник / С. А. Авакьян, В. Л. Лютцер, Н. Л. Пешин,                    

В. А. Сивицкий, Н. С. Тимофеев (отв. ред. С. А. Авакьян).
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не можна не враховувати при характеристиці компетенції стосовно до МСВ36  
(тобто до компетенції його органів).

По-перше, ОМСВ можуть бути передані окремі державні повноваження 
(повноваження державної виконавчої влади /ч. 3 ст. 43 Конституції України/), 
на період здійснення вони стають частиною компетенції відповідних ОМСВ. 

Крім того, використовуючи метод виключення та системний аналіз 
принципів МСВ, що закріплені у ст. 4 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», зокрема, принципів народовладдя, законності, 
поєднання місцевих і державних інтересів, а також правової, організаційної 
та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених 
цим та іншими законами, можна стверджувати, що ОМСВ можуть вирішувати 
й інші питання, що не віднесені до компетенції ОМСВ інших рівнів, органів 
державної влади і не виключені з компетенції вказаних суб’єктів законами 
України. 

Таким чином, повноваження ОМСВ складаються з трьох груп:
1) щодо вирішення питань місцевого значення;
2) передані (делеговані) повноваження виконавчої влади;
3) повноваження, не віднесені до відання інших органів публічної влади.
Своєрідність полягає в тому, що по першій групі є і повноваження, і 

предмети відання (питання місцевого значення); по другій групі – предмети 
відання в цілому залишаються сферами «державного значення», хоча вони у 
більшості випадків збігаються зі сферами відання, де діє ОМСВ, бо тільки 
він реалізує відповідні повноваження на локальному рівні функціонування 
соціуму, тобто в межах територіальної громади; по третій групі взагалі важко 
зрозуміти, до якої сфери належать відповідні питання, які дозволили собі 
вирішувати ОМСВ.

По-друге, специфіка МСВ полягає у формі здійснення народовладдя37. 
Слід зазначити, що такий методологічний підхід насамперед дає можливість 
легалізувати термін «компетенція МСВ». Отже, завдання МСВ досягаються 
зусиллями не тільки ОМСВ, а й безпосередньо населення – зусиллями членів 
територіальної громади. Звідси має право на існування категорія компетенція 
МСВ, бо вона охоплює як повноваження ОМСВ, так і повноваження, що 
здійснюються для досягнення завдань МСВ самим населенням, тобто членами 
територіальної громади. Крім того, такий підхід виокремлює компетенцію 
ОМСВ як невід’ємну та органічну частину компетенції МСВ, а також дає 
змогу зробити висновок про цільовий та предметний характер компетенції 
ОМСВ.

По-третє, слід визначитися з предметами відання ОМСВ та ЮС ОМСВ. 
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (розділ II) досить 
чітко закріплює сфери соціального життя, в яких ефективно функціонує 
ОМСВ та вирішує відповідні завдання шляхом реалізації своїх повноважень: 
у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та 
обліку; щодо управління комунальною власністю; в галузі житлово-
комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, 

36 Там же. 
37 Там же.
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громадського харчування, транспорту і зв’язку; в галузях будівництва; освіти, 
охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту;  регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища; соціального 
захисту населення; зовнішньоекономічної діяльності; оборонної роботи; 
вирішення питань адміністративно-територіального устрою; забезпечення 
законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів 
громадян; відзначення державними нагородами України; інших повноважень 
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. 

Виходячи із завдань ЮС ОМСВ її предметами відання на загальному 
рівні є ті ж самі сфери діяльності, вони аналогічні предметам відання 
ОМСВ, тобто тим сферам суспільного життя, де функціонує ОМСВ і де його 
ЮС крізь призму своїх телеологічних домінант, завдань, організаційних і 
організаційно-правових форм діяльності здійснює свої повноваження.

Для визначення компетенції ЮС ОМСВ слід зробити декілька зауважень, 
що мають методологічний характер:

- по-перше, правовий статус та компетенція власне ЮС в ОМСВ у 
законодавстві України не є визначеними;

- по-друге, правовий статус та компетенція ЮС в ОМСВ визначаються з 
урахуванням феноменології аналогії закону Постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 листопада 2008 року № 1040 «Про затвердження Загального 
положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої 
влади, державного підприємства, установи та організації» із змінами, 
внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 536 від                   
13 червня 2012 року38;

- по-третє, при затвердженні цього Загального положення про юридичну 
службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного 
підприємства, установи та організації фактично була закріплена основна 
функція ЮС – міністерствам, іншим центральним і місцевим органам 
виконавчої влади, державним підприємствам, установам та організаціям 
вказувалося на необхідність розробки та затвердження комплексу заходів, 
спрямованих на підвищення якості роботи юридичних служб, зокрема щодо 
проведення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів та їх 
ґрунтовного редакційного опрацювання;

- по-четверте,  було встановлено, що роз’яснення стосовно застосування 
Положення здійснює Міністерство юстиції;

- по-п’яте, враховуючи, що Типове положення про  юридичну службу 
в ОМСВ відсутнє, багато з них пішли по шляху розробки та прийняття 
відповідних положень в рамках локальної нормотворчості;

- по-шосте, виходячи з того, що роз’яснення стосовно застосування 
Положення здійснює Міністерство юстиції, останнє (його регіональні 
структури) та ОМСВ пішли по шляху розробки відповідних нормативних 

38 Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого 
органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації ;: Постанова 
Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 (із змінами, внесеними згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів України № 536 від 13 червня 2012 року). URL: http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/1040-2008-%D0%BF
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документів про юридичну службу ОМСВ на рівні локальної нормотворчості, 
в яких запозичено багато норм цього Положення та інтерпретовано відносно 
ЮС МСВ; 

- по-сьоме, таке поширення зроблено на основі аналогії закону, бо в 
нормативному блоці, що регулює правовий статус МСВ, його органів та 
суб’єктів, відсутній такий документ профільного характеру;  

- по-восьме, поширення дії Положення на ЮС ОМСВ раціонально 
детерміноване,  позаяк у ньому містяться повноваження ЮС органу 
виконавчої влади, що фактично є стереотипними в контексті повноважень 
та співпадають у своїй парадигмальності та алгоритмічності з предметами 
відання і діяльністю виконавчих ОМСВ.

Не зважаючи на те, що зазначене Положення регулює питання діяльності 
ЮС міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та 
їх територіальних органів, місцевих держадміністрацій, державного 
підприємства, установи та організації, а також його дія поширюється на 
діяльність ЮС державного господарського об’єднання, системний аналіз 
повноважень та сфер діяльності їх ЮС дає можливість визначити нормативну 
модель, що використовується в процесі регламентації діяльності ЮС в ОМСВ.

Насамперед слід підкреслити нормативно-правовий характер діяльності 
ЮС, яка у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 
указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 
Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а 
також іншими нормативно-правовими актами. Крім того, з питань організації 
та проведення правової роботи ЮС керується актами Мін’юсту.

Відносно повноважень ЮС слід зазначити, що вони викладені у Положенні 
у вигляді відповідних організаційно-правових блоків, що співпадають з 
функціями ЮС.

По-перше, ЮС представляє інтереси держави в судах під час розгляду 
справ, стороною або третьою особою в яких є органи виконавчої влади 
(представницька функція). Більше того, для цього у складі ЮС утворюється 
відповідний підрозділ або такі повноваження надаються окремій посадовій 
особі.

По-друге, основним завданням ЮС є організація правової роботи, 
спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та 
запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів 
органом виконавчої влади, підприємством, їх керівниками та працівниками 
під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків 
(функція організації та здійснення правової роботи), а також представлення 
інтересів органу виконавчої влади, підприємства в судах.

По-третє, ЮС відіграє важливу роль у процесі видання нормативно-
правового акта, включаючи розробку його проекту. Такі дії, включаючи 
подання проекту такого акту органу виконавчої влади для його прийняття чи 
погодження без попереднього розгляду та погодження з юридичною службою, 
не допускаються (функція організації та контролю за нормопроектною 
діяльністю органу).
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По-четверте, пропозиції ЮС щодо приведення нормативно-правових 
актів та інших документів органу виконавчої влади, а також актів 
підприємств, що належать до сфери його управління, у відповідність із 
законодавством є обов’язковими для розгляду керівником органу виконавчої 
влади, підприємства. У разі неврахування пропозицій ЮС або часткового їх 
врахування служба подає керівникові органу виконавчої влади, підприємства 
письмовий висновок до проекту актау (контрольно-експертна функція).

Вказані вище повноваження-функції ЮС знаходять деталізацію і 
конкретизацію у повноваженнях-завданнях ЮС органу виконавчої влади, 
шляхом закріплення відповідних конкретних організаційних та організаційно-
правових форм її діяльності. 

Так, ЮС: 1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації 
державної правової політики у відповідній сфері, правильному застосуванні 
законодавства в органі виконавчої влади, на підприємстві, що належить до 
сфери його управління, у представленні інтересів органу виконавчої влади 
в судах; 2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-
правових актів з питань, що належать до компетенції органу виконавчої 
влади; 3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам 
України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівника 
органу виконавчої влади, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників 
заінтересованих структурних підрозділів; 4) проводить юридичну експертизу 
проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними 
підрозділами органу виконавчої влади, за результатами якої готує висновки 
за формою, що затверджується Мін’юстом, погоджує (візує) їх за наявності 
віз керівників заінтересованих структурних підрозділів; 5) переглядає разом 
із структурними підрозділами органу виконавчої влади нормативно-правові 
акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою 
приведення їх у відповідність із законодавством; 6) інформує керівника 
органу виконавчої влади про необхідність вжиття заходів для внесення змін 
до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що 
втратили чинність, або скасування; 7) вносить керівникові органу виконавчої 
влади пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну 
реєстрацію в порядку, визначеному Мін’юстом; 8) разом із заінтересованими 
структурними підрозділами органу виконавчої влади узагальнює практику 
застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його 
вдосконалення, подає їх на розгляд керівника органу виконавчої влади для 
вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів 
та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного 
органу, уповноваженого приймати такі акти; 9) розглядає проекти нормативно-
правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що 
належать до компетенції органу виконавчої влади, та готує пропозиції до них; 
10) здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу; 11) організовує роботу, 
пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці 
та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, 
забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів органу виконавчої 
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влади, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження 
(візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів; 12) організовує 
претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;                 
13) проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз 
результатів господарської діяльності органу виконавчої влади, вивчає умови 
і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних 
зобов’язань,  а  також  стан   дебіторської  та   кредиторської  заборгованості; 
14) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих 
органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами 
перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що 
характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, 
готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в 
організації роботи з відшкодування збитків; 15) подає пропозиції керівникові 
органу виконавчої влади про притягнення до відповідальності працівників, 
з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого 
структурного підрозділу); 16) сприяє правильному застосуванню актів 
законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає 
керівникові органу виконавчої влади письмовий висновок з пропозиціями 
щодо усунення таких порушень; 17) здійснює методичне керівництво 
правовою роботою в органі виконавчої влади, на підприємстві, що належить 
до сфери його управління, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції 
на розгляд керівника органу виконавчої влади щодо її поліпшення, усунення 
недоліків у правовому забезпеченні діяльності органу, вживає заходів до 
впровадження новітніх форм і методів діяльності ЮС, виконання актів 
Мін’юсту та його територіальних органів; 18) веде облік актів законодавства 
і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному 
стані та зберігання; 19) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів 
законодавства в друкованих виданнях; 20) визначає разом із заінтересованими 
структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах підприємства, 
що належить до сфери управління органу виконавчої влади; 21) погоджує 
кандидатуру претендента на посаду керівника ЮС територіального органу 
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і підприємств, 
що належать до сфери управління органу виконавчої влади; 22) організовує 
і проводить роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації працівників 
ЮС органу виконавчої влади та підприємства, що належить до сфери його 
управління, роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації 
з питань, що належать до компетенції органу виконавчої влади, а також за 
дорученням його керівника розглядає звернення громадян, звернення та 
запити народних депутатів України; 23) здійснює заходи, спрямовані на 
підвищення рівня правових знань працівників органу виконавчої влади; 
24) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів органу 
виконавчої влади в судах та інших органах.

Слід зазначити, що наведені повноваження-завдання ЮС органу виконавчої 
влади, які транспоновані на рівень МСВ, дають не тільки позитивний 
управлінський ефект, а й досить чітко вибудовують систему повноважень 
ЮС ОМСВ і парадигму їх здійснення.
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Так, у Положенні про юридичний департамент Одеської міської ради (нова 
редакція, внесено зміни та доповнення рішенням міської ради № 513-VI від 
08 квітня 2011 року)39 наведені вище повноваження розподілені залежно від 
функціональних напрямів діяльності ЮС та здійснюються в таких сферах: 
а) з питань роботи з актами міської ради, міського голови та виконавчого 
комітету; б) з питань аналітичної та інформаційно-довідкової роботи із 
законодавством; в) з питань договірної роботи; г) з питань претензійної 
та судової роботи; д) з питань взаємодії з правоохоронними органами; е) з 
питань методичної роботи та взаємодії з фізичними і юридичними особами. 

Отже, у розумінні компетенції ЮС ОМСВ виникає процесуальний 
ланцюжок, що функціонує в сфері загальних координат локальної демократії, 
а саме: її абсцисою є ОМСВ, що реалізує свою компетенцію через свої 
повноваження, які встановлені законом у відповідних сферах соціального 
життя, формуючи таким чином коло своїх предметів відання, а ординатою 
виступає ЮС ОМСВ, що допомагає йому здійснювати вказані повноваження 
в тих же сферах соціального життя (предметах відання) шляхом застосування 
своїх специфічних телеологічних домінант, завдань, організаційних і 
організаційно-правових форм діяльності, через здійснення своїх повноважень

Резюмуючи, можна дійти таких  висновків:
- поняття компетенції в національному законодавстві України та 

вітчизняній юридичній літературі застосовується, як правило, для 
характеристики сукупності юридичних, тобто таких, які визначені законом, 
предметів відання, прав та обов’язків органу публічної влади;

- у тлумаченні компетенції ОМСВ спостерігаються різні підходи, водночас 
слід мати на увазі, що у загальному розумінні така компетенція має єдині 
онтологічні та гносеологічні підходи з компетенцією органів держави, бо 
будується, виходячи з алгоритмічної, парадигмальної та функціональної 
характеристики останніх. Одночасно компетенція МСВ та його органів 
має відповідні відмінні характеристики, що дає змогу виокремлювати таку 
компетенцію та говорити про неї як про самостійну правову категорію, що 
має  статичні та динамічні характеристики;

- виходячи із завдань ЮС ОМСВ, можна констатувати, що її предметами 
відання на загальному рівні є ті ж самі сфери діяльності – вони аналогічні 
предметам відання ОМСВ, тобто тим сферам суспільного життя, де 
функціонує ОМСВ і де його ЮС крізь призму своїх телеологічних домінант, 
завдань, організаційних і організаційно-правових форм діяльності, здійснює 
свої повноваження;

- для визначення компетенції ЮС ОМСВ слід зробити декілька зауважень, 
що мають методологічний характер: а) правовий статус та компетенція 
власне ЮС в ОМСВ у законодавстві України не є визначеним; б) її правовий 
статус та компетенція визначаються з урахуванням феноменології аналогії 
закону Постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року 
№ 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу 

39 Положення про юридичний департамент Одеської міської ради (нова редакція, внесено 
зміни та доповнення рішенням міської ради № 513-VI від 08 квітня 2011 року). URL:  http://omr.
gov.ua/ru/acts/council/33449/
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міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, 
установи та організації» із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України № 536 від 13 червня 2012 року; в) при затвердженні 
цього Загального положення фактично була закріплена основна функція 
ЮС – міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої 
влади, державним підприємствам, установам та організаціям вказувалося 
на необхідність розробки та затвердження комплексу заходів, спрямованих 
на підвищення якості роботи юридичних служб, зокрема щодо проведення 
юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів та їх ґрунтовного 
редакційного опрацювання; г)  було встановлено, що роз’яснення стосовно 
застосування Положення здійснює Міністерство юстиції; д) враховуючи, 
що Типове положення про  юридичну службу в ОМСВ  відсутнє, багато з 
них пішли шляхом розробки та прийняття відповідних положень у рамках 
локальної нормотворчості; е) виходячи з того, що роз’яснення стосовно 
застосування Положення здійснює Міністерство юстиції, останнє (його 
регіональні структури) та ОМСВ пішли шляхом розробки відповідних 
нормативних документів про юридичну службу ОМСВ на рівні локальної 
нормотворчості, в яких запозичено багато норм цього Положення та 
інтерпретовано відносно ЮС МСВ; є) таке поширення зроблено на основі 
аналогії закону, бо в нормативному блоці, що регулює правовий статус МСВ, 
його органів та суб’єктів відсутній такий документ профільного характеру;  
ж) поширення дії Положення на юридичну службу ОМСВ раціонально 
детерміноване, насамперед тим, що в ньому містяться повноваження 
ЮС органу виконавчої влади, що фактично є стереотипними в контексті 
повноважень та співпадають у своїй парадигмальності та алгоритмічності з 
предметами відання і діяльністю виконавчих органів МСВ.

Kravets lexander. Powers of competence legal services in local government
The article deals with theoretical approaches to the definition of competence powers of legal 

service in local government.
The article states that the concept of competence in the national legislation of Ukraine and the 

domestic legal literature used tend to characterize the set of legal, ie, by law, of jurisdiction, rights 
and obligations of public authorities.

The author concludes that in the interpretation competence of local government, there are 
different approaches, however, it should be borne in mind that in a general sense this competence 
is the only ontological and epistemological approaches to the jurisdiction of the state, as 
constructed, based on algorithmic, paradigmatic and functional characteristics of the latter. At the 
same time, the competence of local government and its agencies have corresponding excellent 
characteristics, which enables to isolate such competence and talk about it as a separate legal 
category that has static and dynamic characteristics.

It is noted that based on the objectives of legal department of the local government and 
its subjects of globally have the same field of activity – they are similar to subjects of local 
government, ie the areas of public life, where there are such bodies and where their legal service 
in the light its teleological landmarks, tasks, organizational and legal forms of activity, exercise 
its powers.

The author believes that the competence to determine the legal service of the local 
government should make a few observations that are methodological in nature: a) the legal 
status and competence of its own legal service in local government in the current legislation of 
Ukraine is not defined; b) its legal status and competence determined by the phenomenology 
analogy Law Cabinet of Ministers of Ukraine of November 26, 2008 № 1040 “On approval 
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of the general provisions of the legal service of the Ministry, another executive body of state 
enterprises, institutions and organizations” as amended according to the Cabinet of Ministers of 
Ukraine number 536 of 13 June 2012; c) the approval of this common position was actually fixed 
the main function of legal services - ministries, other central and local executive bodies, state 
enterprises, institutions and organizations necessitated the development and adoption of a set of 
measures aimed at improving the quality of legal services, including the legal review of draft legal 
acts and their thorough editorial processing; d) found that clarify the application of provisions of 
the Ministry of Justice; e ) whereas the typical situation of legal service in local government is 
missing a lot of them went towards the development and adoption of appropriate regulations under 
local law-making; f) based on the fact that clarify the application of provisions of the Ministry of 
Justice, the latter (its regional structure. - Ed.) and local authorities have gone towards developing 
appropriate regulations of the legal service in local government at the local law-making in which 
borrowed many of the provisions of this Regulation and interpreted regarding the legal services 
of the local government; g) a distribution is made based on the analogy of the law, because the 
regulatory unit, which regulates the legal status of the EOM, its organs and entities are missing a 
document profile character; h) extension of provisions of the legal service of the local government 
is rationally determined primarily by the fact that it contains the powers of the legal service of the 
executive power, which is actually a stereotyped in the context of the powers and consistent in its 
paradyhmalnosti and alhorytmichnosti of Competence and the executive body Local Government.

Key words: local government, legal service, competence, powers of competence, local 
community.
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Недопустимість повторної участі судді у 
кримінальному провадженні як підстава для 

його самовідводу та відводу

Г. В. Денісова, 
кандидат юридических наук,
доцент кафедры специальных
юридических дисциплин
Ровенского института права
Киевского университета права
Национальной академии наук Украины
В. П. Денісов, 
суддя Апеляційного суду
Волинської області

Досліджено правову сутність недопустимості повторної участі судді у
кримінальномупровадженні.Проаналізованонауковіпідходидоцієїзаборониякпідстави
длясамовідводутавідводусудді.Сформульованопропозиціїзїїудосконалення.

Ключові слова: повторнаучасть,самовідвід,відвід,суддя,кримінальнепровадження.

Денисова Г. В., Денисов В. П. недопустимость повторного участия судьи в 
уголовном производстве как основание для его самоотвода и отвода

Исследованаправоваясущностьнедопустимостиповторногоучастиясудьивуголовном
производстве. Проанализированы научные подходы к запрету повторного участия как
основаниядлясамоотвода,отводасудьи.Внесеныпредложенияпоегоусовершенствованию.

Ключевые слова: повторноеучастие,самоотвод,отвод,судья,уголовноепроизводство.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСС
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Denisova Galina, Denisov Vitaliy. The Prohibition of the Judge Re-Participation in a 
Criminal Proceeding as a Reason for its Rejection and Removal

Thepaperstudiestheessenceofthelegalprohibitionofrepeatedparticipationofajudge
incriminalproceedings,analyzedscientificapproachestotheprohibitionofre-engagementas
groundsforrecusal,disqualification,madesuggestionsforitsimprovement.

Key words: the inadmissibility of re-participation, rejection, withdrawal, the judge, the
criminalproceedings.

 У сучасних умовах реформування кримінального судочинства 
першочерговими є завдання щодо впровадження європейських стандартів 
доступу до правосуддя і забезпечення права на справедливий суд. Діяльність 
службових осіб, які ведуть кримінальне провадження, підпорядкована 
виконанню його завдань, серед яких ухвалення законного, обґрунтованого 
і вмотивованого судового рішення є ключовим. І це прямо пов’язано з 
об’єктивністю та неупередженістю слідчого судді, судді, формуванням 
законного складу суду.

Для забезпечення вимог процесуальної форми щодо недопущення 
сторонніх впливів на прийняття процесуальних рішень у кримінальному 
процесі України законодавцем закріплено інститут самовідводу, відводу, 
який передбачає інструменти для усунення упередженої службової особи від 
здійснення розслідування та судового розгляду кримінального провадження, 
сприяє підвищенню рівня довіри громадськості до суду та винесених 
ним рішень. До обставин, що виключають участь судді (слідчого судді) в 
кримінальному провадженні, включено недопустимість його повторної участі 
у ньому. В рамках нової кримінально-процесуальної форми ця підстава є 
недостатньо дослідженою, чим і пояснюється актуальність даної теми.

Дана тематика висвітлювалась у наукових працях В.Б. Алєксеєва,                               
В.Г.   Білоусенка,    В.Г.   Гончаренка,   А.Я.    Груна,   А.Я.   Дубинського,
М.Я. Колоколова, В.І. Кононенко, В.М. Лєбедєва, Х.А. Мамедової, І.І. Мухіна, 
В.В. Назарова, В.Т. Нора, Г.М. Омельяненко, І.Д. Перлова, А.В. Побєдкіна, 
В.М. Савицького, М.Т. Самаєва, М.І. Сірого, М.С. Строговича, О.С. Ткачук, 
Н.Я. Шило, М.Є. Шумила, Ю.К. Якімовіч, В.М. Яшина. Однак її оновлене 
регулювання у КПК 2012 р. потребує подальшого наукового дослідження у 
контексті системних змін кримінального процесульного законодавства.

Забезпеченню неупередженості суддів підпорядкована така підстава для 
самовідводу, відводу, як недопустимість їх повторної участі у кримінальному 
провадженні (ст. 76 КПК України 2012 р.). Закріплена в даній статті 
недопустимість повторної участі судді у кримінальному провадженні 
спрямована на те, щоб запобігти можливій необ’єктивності та упередженості 
судді, пов’язаній з тим, що він під час своєї попередньої участі у кримінальному 
провадженні прямо чи побічно висловив свою позицію щодо винуватості 
підозрюваного чи обвинуваченого (засудженого, виправданого) у вчиненні 
кримінального правопорушення1.  

 Зважаючи на тривале існування такого підходу в кримінальному 
процесуальному законодавстві нашої держави, можна зробити висновок 

1 Кримінальниий процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг.              
ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. Київ: Юстініан, 2012.  С. 213.
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про традиційність вказаної підстави для вітчизняного кримінального 
процесу.

Сприйняття такого підходу науковцями пояснюється тим, що закон 
виходить з того, що суддя, який раніше брав участь у розгляді певної 
кримінальної справи і приймав по ній будь-яке процесуальне рішення, уже 
має свою думку щодо її оцінки, тому при повторному розгляді справи він 
буде зв’язаний попереднім рішенням2.

Пояснення існування недопустимості повторної участі судді у провадженні 
однієї справи, на нашу думку, насамперед має психологічну природу. 
Розглядаючи кримінальне провадження вперше, суддя, який перед тим 
ознайомився з матеріалами на стадії підготовчого провадження, спланував 
хід судового розгляду, приймаючи завершальне рішення, налаштований на 
те, що справу потрібно вирішити так, як вважає він, і що тільки це рішення є 
законним і правильним. Звичайно, якби в подальшому цьому ж судді довелося 
повторно вирішувати це провадження, то марно було б сподіватися, що він буде 
вільним від власного внутрішнього переконання, виробленого в ході першого 
судового розгляду. Воно йому далося непросто, цьому передувала копітка 
діяльність з перевірки та оцінці доказів. Крім того, співставляючи аргументи 
обвинувачення і захисту, він до прийняття остаточного рішення пройшов 
через певні сумніви і вагання. І лише обдумавши і зваживши всі докази в 
кримінальному провадженні, він ухвалив судове рішення. А тому рішення 
законодавця про недопустимість повторної участі судді є закономірним.

Недопустимість повторної участі судді у одному кримінальному 
провадженні також диктується логікою побудови системи судового 
контролю. За висновками Х.А. Мамедової, В.М. Лєбєдєва, В.Т. Маляренка, 
В.Г. Гончаренка, В.В. Назарова, Г.М. Омельяненко наведені правила 
заборони повторної участі судді обумовлені тим, що при розгляді однієї і 
тієї ж справи в різних інстанціях судді довелося б оцінювати свою власну 
роботу. Недопустимість повторної участі судді у розгляді справи в складі 
вищестоящої судової інстанції, що перевіряє законність і обґрунтованість 
вироку, винесеного з його участю, обумовлюється положенням про 
функціональний контроль у сфері кримінального судочинства3. Ми солідарні 
з такою думкою.

КПК України 1960 р. передбачав у якості підстави для відводу судді 
здійснення функції судового контролю на досудовому розслідуванні (п. 2-1, 
2-2 ч. 1 ст. 54). У ст. 75 КПК України 2012 року вона відсутня. Але ч. 1 ст. 76 
чинного КПК містить положення щодо заборони повторної участі судді, який 
брав участь у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, 

2 Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / 
Михеєнко М.М., Шибіко В.П., Дубинський А.Я. Київ: Юрінком, 1995. С. 99; Кримінально-
процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В.Т. Маляренка,          
В.Г. Гончаренка. Київ: Форум, 2003. С. 172.

3 Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. 
В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. С. 172; Мамедова Х. А. Институт отводов в уголовном 
судопроизводстве. Баку,1986. С. 37; Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / 
под ред. В.М. Лебедева. Москва: Спарк , 1995. С.94; Назаров В.В., Омельяненко Г.М. Кримінальний 
процес України. – Київ: Юридична думка, 2005. С.77.
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у цьому ж кримінальному провадженні в суді першої, апеляційної і касаційної 
інстанції, при перегляді судових рішень Верховним Судом України або за 
нововиявленими обставинами.

Термін «контроль» інтерпретується як перевірка діяльності кого- , чого-
небудь4. Термін «судовий контроль», як констатував М.Я. Колоколов, з’явився 
у науковому обігу одразу після введення судової перевірки законності й 
обґрунтованості арешту, продовження строку тримання обвинувачених під 
вартою5. Судовий контроль не належить до правосуддя і є специфічною 
діяльністю суду. Вона має контрольний характер і забезпечує охорону 
конституційних прав громадян від свавільного і невиправданого втручання 
та обмеження з боку органів державної влади6. Беручи до уваги те, що ці 
обставини можуть позначитися на об’єктивності й неупередженості судді 
при розгляді кримінального провадження по суті, законодавець включив 
зазначені дії до числа тих, що перешкоджають участі судді в його розгляді 
по суті7. На нашу думку, це правильна позиція. Адже, хоча діяльність судді із 
судовогоконтролю не має прямого відношення до вирішення кримінального 
провадження по суті, проте він знайомиться з матеріалами провадження, і у 
нього при цьому складається внутрішнє переконання щодо його обставин, 
особи підозрюваного. А тому, якби в майбутньому йому довелося розглядати 
цю справу по суті, він би не міг вважатися безстороннім. Нашу думку 
підтримують інші науковці, які вважають, що розгляд суддею процесуальних 
питань на досудовому розслідуванні повинен перешкоджати подальшій участі 
судді у справі, оскільки зв’язаність судді прийнятим рішенням не може не 
проявитися при розгляді кримінальної справи по суті8. Якщо суд санкціонує 
арешт, обшук, то він «стане заручником прийнятих ним же рішень»9.

У ч. 1 ст. 76 КПК України наявна прогалина, оскільки не передбачена 
недопустимість повторної участі слідчого судді у цьому ж кримінальному 
провадженні, рішення якого було скасовано. Адже ст. 309 чинного КПК 
України передбачає можливість оскарження під час досудового розслідування 
ухвал слідчого судді апеляційному порядку. Пропонуємо доповнити ч. 1 ст. 
76 КПК України таким реченням: «В разі скасування рішення слідчого судді, 
він не повинен брати подальшу участь у цьому кримінальному провадженні 
як слідчий суддя».

Розглядаючи недопустимість повторної участі судді у кримінальному 
провадженні, В.М. Савицький зазначає: саме тому, що суд здійснює 
процесуальну функцію вирішення справи, суддя, на відміну від прокурора, 
повинен бути усунутий від провадження по ній, якщо він раніше у будь-

4 Великий тлумачний словник сучасної української мови / кклад і голов. ред. В.Т. Бусел. – 
Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. С. 451; Російсько-український і українсько-російський 
тлумачний словник / за ред. Савченко Л.Г. Х.арків: Прапор, 1999. С. 369.

5 КолоколовН.Я.Судебный контроль в стадии предварительного расследования: реальность, 
перспективы // Государство и право. 1998. № 11. С. 31.

6 ТкачукО.С. Судовий контроль за слідчими та оперативно-розшуковими діями // Вісник 
Верховного Суду України. 2002. № 2 (30). С. 36; Кононенко В.І. Неупередженість суддів // 
Вісник Верховного Суду України. 2002. № 2 (30). С. 57.

7 КононенкоВ.І. Цит. праця.
8 ПобедкинА.В.,ЯшинВ.Н. Уголовный процесс: учебник. Москва Книжный мир, 2004. С.94.
9 ЯкимовичЮ.К. Избранные статьи (1985-1996 гг.). Томск, 1997. С.55.
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якій стадії процесу уже брав участь у винесенні рішення по цій справі й 
склав собі певну думку10.

Якщо висновок про причетність особи до злочину міститься в скасованому 
рішенні судді про закриття справи, то у випадку його скасування участь 
судді в новому розгляді справи повинна бути виключена з огляду на його 
зв’язаність цим висновком11.

На думку І.І. Мухіна, не можуть брати участі у розгляді справи судді, 
які брали участь у попередньому розгляді справи12. Думка І.І. Мухіна 
сформульована невдало і суперечить КПК, адже така заборона передбачена 
тільки для слідчого судді (ч.1 ст. 76 КПК). Щодо суддів, які вирішували 
кримінальне провадження по суті, то вони не можуть повторно брати 
участь у ньому не взагалі, а лише якщо ухвалене ними підсумкове рішення 
у провадженні було скасовано вищестоящим судом (ч. 2-4 ст. 76 КПК 
України).

Х.А. Мамедова слушно підкреслює, що не може брати участі в новому 
розгляді справи в суді першої інстанції і суддя, який залишився в меншості 
при ухваленні вироку, не зважаючи на те, що вирок був скасований з тих 
же мотивів, які вказані в його окремій думці13.

Скасування вищестоящим судом вироку, винесеного судом першої 
інстанції, і повернення справи на новий розгляд виключає повторну участь 
судді в новому розгляді справи, оскільки такий склад суду допустив суттєві 
порушення законодавства і тому є незаконним. Ці ж міркування стосуються 
участі суддів першої інстанції у розгляді цієї ж справи в суді другої інстанції14. 

На думку М.С. Строговича, І.Д. Перлова, необхідно, щоб повторний 
розгляд справи в суді другої інстанції завжди проводився в новому складі 
суддів, у зв’язку з відсутністю в них внутрішнього переконання по справі й 
можливістю об’єктивно її вирішити15.

За висновком А.Я. Груна, допустима повторна участь судді в розгляді 
справи в суді третьої інстанції. Він пояснює це тим, що справа може надійти на 
розгляд суду третьої інстанції повторно лише у випадку, якщо вона повернула 
справу на новий судовий розгляд. По більшості таких справ будуть зібрані 
нові матеріали і принаймні винесені нові судові рішення, в обговорення 
законності й обґрунтованості яких касаційна інстанція не входила16 [19, с. 
71-72]. В.Б. Алексеєв вважає дану думку А. Я. Груна хибною. Він підкреслив, 
що суддя, який один раз брав участь у розгляді справи в суді третьої інстанції, 

10 СавицкийВ.М.Государственное обвинение в суде. Москва: Наука, 1971. С. 79-80.
11 Кримінально-процесуальний кодекс Української РСР. Науково-практичний коментар / за 

ред. М.Т. Самаєва. Київ: Видавництво політ. літ., 1968. С.61.
12 Мухин И.И. Кассационное обжалование, опротестование и пересмотр приговоров. 

Москва: Государственное издательство юридической литературы, 1956. С. 121.
13 МамедоваХ.А.Цит. работа. С. 38.
14 Кримінально-процесуальний кодекс Української РСР. Науково-практичний коментар. За 

ред. М.Т. Самаєва. С. 60-61.
15 СтроговичМ.С.Проверка законности и обоснованности судебных приговоров. Москва: 

Издательство Академии наук СССР, 1956. С. 192-193; Перлов И.Д. Кассационное производство 
в советском уголовном процессе. Москва: Юридическая литература, 1968. С.250-251.

16 Грун А.Я. Пересмотр приговоров в порядке судебного надзора. Москва: Юридическая 
литература, 1969. С.71-72.
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в усіх випадках не може брати участі в повторному її розгляді  17[20, с. 111]. 
І.Д.   Перлов,   Н.Я.   Шило,    також    не   погоджуючись   з   думкою 
А.Я. Груна, вказали, що його аргументація здебільшого продиктована не 
стільки турботою про об’єктивність суддів при повторному розгляді ними 
справ, скільки міркуваннями практичної зручності18. Можна підтримати 
думку Х.А. Мамедової, що правило про відвід судді, який може проявити 
упередженість, є загальним і стосується суду третьої інстанції. Якщо 
встановлено, що у відповідному судовому документі суддя висловив у 
категоричній формі свою думку по справі, він не повинен брати участь у 
новому розгляді справи в тій же інстанції19.

В.Г. Білоусенко, Ю.М. Грошевий, А.Я. Дубинський, М.М. Михеєнко, 
В.П. Шибіко та інші вчені вказали, що суддя, який брав участь у суді другої 
інстанції, не може брати участі в розгляді тієї ж справи в суді третьої інстанції, 
навіть щодо тих осіб, які не оскаржували вирок у суду другої інстанції20.

Щодо провадження за нововиявленими обставинами, то за чинним КПК 
також діє заборона повторної участі, й це положення закріплено в ч. 1-4 ст. 76 
КПК України. А ч. 1 ст. 464 КПК передбачає, що у розгляді заяви та перегляді 
судового рішення за нововиявленими обставинами не має права брати участь 
суддя, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого 
порушується питання21.  

У практиці виникає питання, чи правомочний суддя після вирішення 
одного кримінального провадження розглядати інше, в якому як сторона 
беруть участь ті ж особи. Висновки суддів по одній справі можуть не вплинути 
на об’єктивність розгляду ними іншої справи, оскільки обставини справ не є 
однаковими, а отже, і внутрішнє переконання суддів буде різне22 [9, с. 14-15]. 

Ми згідні з цим судженням, тому що правильною є логіка. До того ж 
заборона повторної участі згідно із ст. 76 КПК України 2012 р. розрахована 
на одне і те саме кримінальне провадження. Водночас, якщо між суддею та 
вказаними особами виникла конфліктна ситуація в результаті вирішення 
попереднього кримінального провадження, то відвід може бути заявлено з 
посиланням на обставини, які викликають сумніви у неупередженості судді 
(п. 4 ч. 1 ст. 75 КПК України). 

Як приклад можемо навести витяг з ухвали Апеляційного суду Вінницької 
області, у якій, зокрема, вказано, що адвокатом був заявлений відвід суддям 
Н. і Д., посилаючись на їхню участь у іншому кримінальному провадженні, де 

17 Алексеев В.Б. Оценка доказательств в стадии надзорного производства. Москва: 
Юридическая литература, 1971. С. 111.

18 Перлов И.Д. Надзорное производство в уголовном процессе. Москва: Юридическая 
литература, 1974. С. 208; Шило Н.Я. Охрана прав личности судами надзорной инстанции. 
Ашгабад: Ылым, 1988. С. 52-53.

19 МамедоваХ.А. Цит. работа. С. 40.
20 Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР. Научно-практический комментарий / 

В.Г. Белоусенко, Ю.М. Грошевой, А.Я. Дубинский, М.М. Михеенко; под. ред. П.Г. Цупренко. 
Киев: Издательство политической литературы Украины, 1984.  С. 93; Науково-практичний 
коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / Михеєнко М.М., Шибіко В.П., 
Дубинський А.Я. С. 99.

21 Кримінальниий процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. 
В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. С. 952.

22 КолоколовН.Я. Цит. работа. С. 14-15.

Денісова Г. В., Денісов В. П. Недопустимість повторної участі судді...                            



52

№
 3

 (4
4

), 
2

0
1

6

він захищав інтереси підсудної, апеляція у інтересах якої не була задоволена. 
Відвід визнаний необгрунованим і клопотання про відвід суддям залишено 
без задоволення23.

У теорії кримінального процесу було запропоновано більш вдалий та 
лаконічний виклад заборони повторної участі судді у одному кримінальному 
провадженні: «Суддя, який брав участь у розгляді справи в суді першої, 
другої чи третьої інстанції, не може брати участі в розгляді цієї справи 
після скасування вироку, ухвали чи постанови, винесених з його участю»24. 
Очевидно, що він потребує адаптації до чинного КПК України. 

Отже, повторна участь судді не дозволяє йому брати участь у кримінальному 
провадженні через психологічні особливості оцінки доказів та прийняття 
рішення по ньому, а також через специфіку здійснення судового контролю. 
Адже у результаті проведених у судовому засіданні процесуальних дій у 
судді складається внутрішнє переконання щодо обставин кримінального 
провадження. Цей стан переконаності, впевненості судді у законності та 
обгрунтованості прийнятого рішення при повторному вирішенні тих же 
самих питань стає перешкодою до їх об’єктивного пізнання і оцінки. Тому при 
повторному розгляді кримінальних проваджень тим же суддею встановлення 
об’єктивної істини може бути ускладнене природною психологічною 
зв’язаністю судді своїми попередніми висновками.

Надання судді можливості повторно розглядати одне і те ж кримінальне 
провадження в судах різних інстанцій загрожувало б нездатністю 
здійснювати судовий контроль. Адже допущені судом помилки є підставою 
для відповідальності – і юридичної, і моральної. До того ж складалася б 
нелогічна ситуація, коли один і той же суб’єкт приймав владне рішення і 
потім давав оцінку його законності, обґрунтованості, справедливості.

Не суперечить недопустимості повторної участі судді у одному 
провадженні здійснення ним різних проваджень, які стосуються інтересів 
одних і тих же суб’єктів.

Пропонуємо доповнити ч. 1 ст. 76 КПК України таким реченням: «В разі 
скасування рішення слідчого судді, він не повинен брати подальшу участь у 
цьому кримінальному провадженні як слідчий суддя».

Також пропонуємо ч. 2-4 ст. 76 КПК України 2012 р. узагальнити, 
об’єднавши в ч. 2 ст. 76 і викласти у зміненій редакції: «Суддя, який брав 
участь у судовому розгляді, апеляційному або касаційному провадженні 
або за нововиявленими обставинами, не може брати участі в розгляді цього 
провадження після скасування вироку, ухвали, винесених з його участю».

Denisova Galina, Denisov Vitaliy. The Prohibition of the Judge Re-Participation in a 
Criminal Proceeding as a Reason for its Rejection and Removal

ImplementingEuropeanstandardsofaccesstojusticeandtotherightofafairtrialisapriority
taskinmodernconditionsofreformingthecriminaljusticesystem.Theactivityofofficialswho

23 Ухвалаапеляційного суду Вінницької області від 16.03.2010 року / Реєстр судових рішень. 
URL:  http://www.reyestr.gov.ua .

24 Уголовно-процессуальное законодательство СССР и РСФСР. Теоретическая модель. 
Основы Уголовно-процессуального законодательства СССР и союзных республик. Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР. Москва: АН СССР, 1990. С. 80.
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conductcriminalproceedingsissubjecttothefulfillmentofitstasks,includingthemainofthem
suchasadoptionoflegal,reasonableandreasonedjudicialdecisions.Itrelatestotheobjectivity
andimpartialityoftheinvestigatingjudgeandlegalformationofthecourt.

Toprovidetherequirementsofproceduralformwiththeaimofpreventingoutsideinfluences
ontheadoptionofproceduraldecisionsincriminalproceedingsofUkrainelegislatorenshrined
Instituteofrejection,challenge,whichallowstoolstoremovepreconceivedofficialfromcarrying
out an investigation and trial proceedings and to increase public trust in the court and its
adjudication.Aninadmissibilityofjudge’s(theinvestigatingjudge’s)reparticipationincriminal
proceedingsisincludedtothecircumstances,whichexcludehispartinit.Inthenewcriminal
proceduralformthisoptionisnotinvestigated,thatexplainstherelevanceofthetopic.

The existence of the judges’ re-participation in the case proceedings prohibition, to our
opinion, has a psychological nature. Considering the criminal proceedings for the first time,
the judge,who before acquaintedwith thematerials at the stage of preparatory proceedings,
plannedthecourseofthetrial,takingafinaldecision,setoutthatthejudgment,andthatonly
thisjudgmentislawfulandright.Andofcourse,ifinthefuturethesamejudgehadtorepeatedly
decidetheseproceedings,itwouldbevaintohopethathewillberequiredfreeofhisowninner
conviction produced during the first trial. It was difficult given to him, this was preceded by
painstakingworkontheevidencestestingandevaluating.Secondly,comparingtheargumentsof
prosecutionanddefense,beforeafinaldecisionhehavebeenthroughsomedoubtandhesitation.
Thinkingthoroughlyandweighingalltheevidenceincriminalproceedings,hepassedjudgment.
Thatiswhyalegislator’sdecisionontheinadmissibilityofre-involvementisanaturaljudge.

Theprohibitionofthejudgere-participationinacriminalproceedingisalsodictatedbythe
logicofthejudicialreviewstructure.

Theprohibitionofthejudgere-participationinacriminalproceedingasapartofthesuperior
court,which examines the legality and validity of the sentence imposed for his participation,
drivenbytheprovisionoffunctionalcontrolinthecriminaljustice.

In practice, the questionariseswhether competent judgeafter the judgment in a criminal
proceeding to consider other,which the same person is a party in court. Conclusions judges
in one casemay not affect the objectivity of their consideration of another case because the
circumstancesarenotthesame,andthereforetheinnerconvictionofjudgesmightbedifferent.

Agoodandconcisestatementoftheprohibitionofthejudgereparticipationinacriminal
proceedingwasofferedinthetheoryofcriminalproceeding,“thejudgewhoparticipatedinthe
trialofthefirst,secondorthirdinstance,cannotparticipateinconsiderationofthecaseafter
cancellationofthesentence,rulingordecision,madewithhisparticipation.”

Repeatedparticipationjudgedidnotallowhimtoparticipateincriminalproceedingsthrough
psychologicalcharacteristicsevaluationof theevidenceandhisdecisionon itanddue to the
natureofjudicialcontrol.Afterallcourtproceedingsthejudgehashisowninnerconvictionas
tothecircumstancesofthecriminalproceedings.Thisbelief,judge’sconfidenceofthelegality
andvalidityofhisdecisionduringthesecondaddressingthesameissuesisanobstaclefortheir
knowledgeandobjectiveevaluation.Therefore,thereconsiderationofcriminalproceedingsby
thesamejudgeandestablishmentsof theobjectivetruthcanbedifficultnaturalpsychological
connectivityofthejudgeandhispreliminaryfindings.

Giving judges thepossibility tore-examine thesamecriminalproceedings in thecourtsof
different instances might threaten the inability to exercise judicial control. Indeed, the court
mistakesisthegroundsforlegalandmoralliability.Besides,itwouldconsistofillogicalsituation
wherethesamesubjectwithauthoritytookadecisionandthengavehisassessmentofitslegality,
validity,fairness.

Keywords: the inadmissibility of re-participation, rejection, withdrawal, the judge, the
criminalproceedings.

Денісова Г. В., Денісов В. П. Недопустимість повторної участі судді...                            
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УДК 35.746.1

Мотивація злочинів у сфері охорони державної 
таємниці та її детермінанти

О. Г. Семенюк,  
кандидат юридичних наук,
заступник начальника Управління
Служби безпеки України

Розглянуто основні мотиви злочинів у сфері охорони державної таємниці: політичні,
корисливіталегковажно-безвідповідальні.Доводено,щопричини,якіпороджуютьполітичну
мотивацію цих злочинів, мають характер: 1) інформаційно-ідеологічного впливу; 2)
незадоволенняособижиттєвимиобставинами;3)незгодизофіційноюдержавноюполітикою
вціломуабощодоокремихпитань;4)необхідностізабезпеченнязовнішньополітичногокурсу
суб’єктівміжнароднихвідносин.Аналізуютьсядетермінантизазначенихмотивів.

Ключові слова: мотивація злочинів, державна таємниця, політична мотивація,
корислива мотивація, легковажно-безвідповідальна мотивація, злочинна недбалість,
злочиннасамовпевненість.

Семенюк А. Г. мотивация преступлений в сфере охраны государственной тайны 
и ее детерминанты

Рассмотрены основные мотивы преступлений в сфере охраны государственной
тайны:политические,корыстныеилегкомысленно-безответственные.Доказывается,
что причины, порождающие политическую мотивацию, имеют характер: 1)
информационно-идеологического воздействия, 2) неудовлетворенности личности
сложившимися жизненными обстоятельствами, 3) несогласия с официальной
государственной политикой в целом или по отдельным вопросам; 4) необходимости
обеспечения внешнеполитического курса субъектом международных отношений.
Анализируютсядетерминантыуказанныхмотивов.

Ключевые слова: мотивация преступлений, политическая мотивация, корыстная
мотивация, легкомысленно-безответственная мотивация, преступная небрежность,
преступнаясамонадеянность.

Semenyuk Oleksandr. The motivation of crimes in the sphere of state secrets
Thearticledescribesthemainreasonsofcrimesinthesphereofprotectionofstatesecrets,

namely:political,selfishandthoughtless,irresponsible;provesthatthecausesthatgiveriseto
thesepoliticallymotivatedcrimeshaveanature:1)informationandideologicalinfluence;2)
individuallifedissatisfactioncircumstances;3)disagreementwithofficialgovernmentpolicy
in general or on specific issues; 4) need to ensure foreignpolicy of international relations;
analyzesthedeterminantsofthesereasons.

Keywords: motivated crimes, a state secret, political motivation, selfish motivation,
thoughtlessandirresponsiblemotivation,criminalnegligence,criminalarrogance.

Кримінальне процесуальне законодавство містить пряму вказівку щодо 
необхідності встановлення мотивів та мети вчиненого злочину. Так, згідно 

© Семенюк Олександр Георгійович – кандидат юридичних наук, заступник начальника 
Управління Служби безпеки України
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з пунктом 2 частини першої статті 91 Кримінального процесуального 
кодексу України мотив і мета вчинення кримінального правопорушення 
підлягають доведенню у кримінальному провадженні. Мотиви вчиненого 
злочину також повинні бути зазначені судом у мотивувальній частині 
вироку (пункт 2 частини третьої статті 374 КПК)1. Їхня конкретність має 
виключне значення для засудженої особи, оскільки безпосередньо впливає 
на формування у неї уявлення про справедливість чи несправедливість 
вироку і призначеного покарання, що в підсумку визначає її ставлення до 
всієї системи судочинства. 

Крім цього, знання щодо мотивації злочинної поведінки полегшує 
планування заходів індивідуальної профілактики та прогнозування майбутньої 
поведінки злочинця. Зазначена специфіка визначається тим, що мотивація, 
як динамічний процес, пов’язана з усіма елементами злочинної поведінки: 
актуалізацією потреби, виникненням і формуванням мотиву, цілеутворенням, 
вибором шляхів досягнення мети, прогнозуванням можливих результатів, 
прийняттям рішення, контролем і корекцією дій, аналізом наслідків, що 
настали, каяттям або виробленням захисного мотиву2.

Дослідженням мотивації злочинної поведінки займалися Ю. Антонян, А. 
Асмолов, М. Волошин, В. Гульдан, А. Зелінський, К. Ігошев, В. Кудрявцев, 
В. Лунєєв, М. Коржанський, Н. Кузнєцова, С. Рубінштейн, С. Тарарухін, 
А.Тузов та ін. Незважаючи на значну наукову увагу до цього питання, 
мотивація злочинів у сфері охорони державної таємниці залишилася за 
межами наукових розвідок.  

Проведене нами дослідження дозволяє виокремити тригрупимотивації
злочинів у сфері охорони державноїтаємниці: 1) політична, 2) корислива,
3)легковажно-безвідповідальна.

З кримінологічної точки зору, злочини із зазначеними мотиваціями 
являють собою  відносно самостійні різновиди злочинної поведінки. 
Кожному виду притаманний свій зміст мотивації, який генетично пов’язаний 
із відповідним типом особистості злочинця та соціальними умовами його 
життя, побуту, діяльності, а врешті – з конкретними причинами злочинної 
поведінки. 

1. Політичнамотивація. Політично мотивована злочинність являє собою 
суспільно небезпечну форму боротьби правлячої або опозиційних політичних 
еліт, інших політичних сил або окремих громадян за владу або її незаконне 
утримання3. Виходячи з цього, до політично мотивованих злочинів у сфері 
охорони державної таємниці можуть бути віднесені не лише державна зрада 
у формі шпигунства (ст.111 КК) та шпигунство (ст.114), а й розголошення 
державної таємниці (ст.328 КК), якщо такі дії були вчинені умисно з метою 
дискредитації (підриву авторитету) правлячої політичної еліти та окремих 
представників органів державної влади.

1 Кримінальний процесуальний кодекс України // ВВР України. 2013. № 9-10; № 11-12,                   
№ 13. Ст. 88.    

2 Криминальная мотивация / Антонян Ю.М., Гульдан В.В., Кудрявцев В.Н., Лунеев В.В.,                   
и др.; отв. ред.: Кудрявцев В.Н. Москва: Наука, 1986. С. 21-22.

3 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: ученик: в 2 т. Т.ІІ. Особенная. 
Москва: Издательство Юрайт, 2011. С. 42.
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Причинний комплекс, який породжує політичну мотивацію, діє у двох 
вимірах. На рівні загальнодержавному він вписується в характер причин, що 
генерують злочинність у цілому. На рівні політично мотивованої злочинності 
йому притаманні специфічні риси, характерні саме для цих злочинів. Зв’язок 
загальних причин з причинами, що безпосередньо викликають досліджувану 
нами категорію злочинів, має складний характер, оскільки загальне 
відбивається  в окремому нерівномірно і специфічно, що зумовлює характер 
самих злочинів. 

Аналіз політичної мотивації злочинів у сфері охорони державної таємниці 
дозволяє стверджувати, що причини, які її породжують, мають характер: 
1) інформаційно-ідеологічного впливу; 2) незадоволення особи життєвими 
обставинами; 3) незгоди з офіційною державною політикою в цілому або 
щодо окремих питань; 4) необхідності забезпечення зовнішньополітичного 
курсу суб’єктів міжнародних відносин.
Информаційно-ідеологічна причина була найбільш поширена в 

останні роки існування СРСР. За узагальненими даними кримінальних 
і оперативно-розшукових справ кінця 80-х років ХХ століття, на частку 
цієї причини припадало 85% загального обсягу детермінантів учинення 
політично мотивованих злочинів4. Особливістю даної причини було те, 
що вона безпосередньо відображала результат спеціальних інформаційно-
ідеологічних операцій, які здійснювалися через засоби масової інформації, 
а також індивідуальної цілеспрямованої ідеологічної обробки окремих 
громадян представниками спецслужб іноземних держав. 

Факт скоєння політично мотивованого злочину є наслідком серйозного 
й нерідко тривалого переосмислення ціннісних категорій, способу життя, 
особистих перспектив, основних мотивів. Рушійна сила цієї причини полягає 
в тому, що цілеспрямований інформаційний вплив на людину відбувається 
непомітно, миттєвих результатів, як правило, не дає, але поступово 
призводить до стійкого засвоєння та сприйняття свідомістю інформації, що 
нав’язуюється, і формування криміногенної установки, тобто внутрішньої 
готовності до здійснення конкретного злочину. 

Діє зазначена причина і в сучасних умовах інформаційно-психологічної 
експансії проти України, основною метою якої є деструктивний вплив на 
духовно-ідеологічну сферу життя суспільства. 

Механізм дії інформаційної причини багато в чому залежить від того, 
наскільки особистість виявляється підготовленою для сприйняття інформації. 
Людина може критично оцінювати почуте, внутрішньо засуджувати 
отриману інформацію. Тоді йдеться про сильну, стійку, непохитну щодо 
ціннісних орієнтацій особистість. У такому випадку взаємодія об’єктивного 
процесу отримання інформації з її впливом на особистість не відбувається.                   
Причина – ідеологічний вплив «не спрацьовує».

Якщо ж інформація сприймається людиною як близька, правдива і 
співзвучна його ідеям, думкам і почуттям, то причинний механізм починає 
функціонувати з усіма можливими наслідками – конкретними злочинами. 

4 Криминология: учебник / под общ. Ред. А.И.Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: 
Норма: Инфра-М, 2010.  С. 787.
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Незадоволеність обставинами особистого життя стає причиною 
політичної мотивації лише в тому випадку, коли настає процес заміщення 
незадоволеності в особистій сфері незадоволеністю в суспільно-економічному 
житті або в державній сфері: економічною політикою, конституційними 
вимогами і політичними інститутами тощо. У психології такий процес 
називається сублімацією, тобто перетворенням і перемиканням енергії на 
цілі творчої або соціальної (в даному випадку антисоціальної) діяльності.

Факт учинення особою політично мотивованого злочину на основі 
незадоволеності особистим життям виступає яскравим свідченням соціально-
патологічної форми переходу особи від стану незадоволеності до стану 
злочинно досягнутої задоволеності.

Особливістю механізму дії розглянутого причинного фактора є те, що 
він породжує політичну мотивацію під впливом інших причин, у тому числі 
інформаційно-ідеологічних. Таким чином, незадоволеність обставинами 
особистого життя виступає специфічною причиною також через механізм 
перетворення особистого в суспільне, коли ступінь невдоволення досягає 
критичної точки у взаємодії з інтересами суспільства, держави і встановленими 
нормами суспільного буття.
Незгода з офіційноюдержавноюполітикою в цілому абощодо окремих

питань може бути дуже різноманітною за змістом і сферами дії: в галузі 
економічної політики, політичного курсу щодо деяких держав, у сфері 
національних відносин, а також трактування інших питань суспільних 
відносин.

Сама по собі незгода людини з чимось не утворює не тільки політично 
мотивованого злочину, а й будь-якого іншого злочину взагалі. Бачити у факті 
самої незгоди генетичну, рушійну силу причини було б спрощенням. Незгода 
виступає інтегруючою ланкою причинних зв’язків, навколо якої розкручується 
ланцюг інших незгод. Ця суб’єктивна причина більш широка та рухлива, 
ніж причини об’єктивного порядку. В особистості, зачепивши одне, можна 
вийти на больові точки іншого. Тому, пізнаючи природу незгод конкретної 
особистості, треба оцінювати їх у контексті із загальним моральним станом 
особистості, її установками. Вчинення будь-якого злочину базується на 
незгоді суб’єкта із встановленими правилами суспільного буття. Проте суть 
даної причини полягає не просто в незгоді особи з чимось, а в тому, що за 
нею стоїть політична мотивація індивіда, що досягла того чи іншого рівня і 
звернена через позицію даної особистості до різних сфер життєдіяльності.

Незгода як причинний фактор у такому розумінні може створити 
у особистості вузол суперечностей, що досягають рівня конфлікту. 
Конфлікт, образно кажучи, – це «оголений нерв», через який надходить 
«робота» причини. Оскільки вирішення конфлікту може реалізовуватися в 
протиправний спосіб, то із самого початку до нього має бути прикута увага 
правоохоронних органів і спецслужб.
Необхідність забезпечення зовнішньополітичного курсу суб’єктів

міжнародних відносин. Відстоювання власних інтересів суб’єктами 
міжнародних відносин, бажання отримати важелі впливу на поведінку 
керівництва нашої держави в міжнародних відносинах, у тому числі на шкоду 
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національним інтересам, безпосередньо обумовлює потребу зарубіжних 
держав у особі їх спецслужб у здобутті інформації про директиви, плани, 
вказівки делегаціям та посадовим особам із питань зовнішньополітичної і 
зовнішньоекономічної діяльності України, про військове, науково-технічне 
та інше співробітництво України з іншими країнами, про зміст стратегічних і 
оперативних планів та інших документів бойового управління, про напрями 
розвитку окремих видів озброєння тощо.

При цьому діяльність іноземних спецслужб щодо здобуття секретної 
інформації, залежно від зовнішньополітичної ситуації, може лише змінювати 
свою інтенсивність та спрямованість. Проте вона ніколи не припиняється 
та залишається постійною реальною загрозою в цій сфері, що в черговий 
раз знайшло своє підтвердження в оприлюднених фактах прослуховування 
американською спецслужбою лідерів європейських країн, з якими США 
знаходиться у військових та політичних союзах.

На індивідуальному рівні внутрішнім рушієм професійної розвіддіяльності 
виступає насамперед патріотизм, який посідає важливе місце у складовій 
світогляду таких осіб та формується під впливом державної ідеології. 

Слід зазначити, що політична мотивація в чистому вигляді зустрічається 
досить рідко. Як правило, до неї домішується мотив корисливої або іншої 
особистої зацікавленості. В окремих випадках, як зауважує С. Іншаков, 
політична мотивація об’єднує й ідеологічні, і релігійні, і корисливі установки. 
Ця єдність буває органічною, оскільки в кожній справі й у будь-якому 
спонуканні людини присутній особистий інтерес5. 

2. Корислива мотивація. Аналіз кримінальних справ за ознаками 
скоєння злочину, передбаченого ст. 111 КК України (державна зрада у формі 
шпигунства) вказує, що основний чинник, який спонукає наших громадян до 
ініціативного шпигунства, – матеріальний.

Будь-яка актуальна потреба перетворюється на мотив і стає джерелом 
цілеспрямованої активності після того, як вона зустріне свій предмет – те 
благо, яке задовольняє потребу. «Наявність блага, – пише В. Магун, – знищує 
або зменшує відповідну потребу, а наявність потреби – відповіднеблаго»6. 
Особливістю корисливої мотивації є те, що таким благом – предметом 
актуальної потреби – виступає чужа матеріальна цінність, заволодіння 
якою відбувається аморально і (або) у протиправний спосіб.

У науковій літературі розрізняють кримінально-правове поняття 
предмета злочину та предмета потреби, що обумовила виникнення мотиву 
злочинної діяльності. Під предметом злочину розуміються матеріальні 
та віртуальні предмети об’єктивного світу (які людина може сприймати 
органами чуття чи фіксувати спеціальними технічними засобами), діючи 
на які, суб’єкт посягає на об’єкт злочину та з певними властивостями 
яких закон про кримінальну відповідальність пов’язує наявність у діяннях 
особи конкретного складу злочину. Предмет потреби – одна зі складових                 
мотиву дії.

5 ИншаковС.М. Криминология: учебное пособие. Москва: Юриспруденция, 2002. С. 229.
6 Магун В.С.Понятие потребности и его теоретико-психологический аспект // Вопросы 

психологии. 1985. №2. С.118
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Особливістю державної таємниці є те, що вона може виступати і як 
предмет злочину, і як предмет потреби. У першому випадку в якості 
предмета злочину вона виступає для особи, для якої секретна інформація 
представляє інтерес, лише як предмет обміну на ті матеріальні блага, що є 
для неї предметом потреби або продажу з подальшим придбанням предмета 
потреби. Мотивоутворювальна потреба в цьому випадку задовольняється не 
в момент доступу до цієї інформації або заволодіння її матеріальним носієм, 
а в результаті наступних дій (обміну, продажу). Якщо метою протиправного 
заволодіння державною таємницею є її використання у власних інтересах 
(наприклад, застосування секретних технологій для виробництва певної 
продукції), то в цьому випадку йдеться про предмет потреби.

Слід зазначити, що майже всі особи, які були викриті при спробі 
«ініціативного шпигунства», обґрунтовували свою поведінку низьким 
грошовим утриманням, незадоволеністю матеріальним становищем сім’ї, 
відсутністю впорядкованого житла, будь-яких перспектив кар’єрного росту, 
бажанням виїхати за кордон на постійне місце проживання, отриманням 
гідної (високооплачуваної) роботи за кордоном тощо. Водночас матеріальна 
потреба відносно рідко спонукає до вчинення корисливих злочинів. 

Прагнення сучасної людини навіть на рівні вітально-органічному                   
не обмежуються лише «шматком хліба». Поняття «матеріальна пот-           
реба» – категорія не стільки біологічна, скільки соціальна. Злиденним себе 
відчуває кожний, хто не може задовольнити свої духовні й тілесні потреби 
на середньостатистичному рівні тієї групи, до якої належить особа або 
прагне належати7. При цьому, як зауважує Ю. Антонян, ані пожадливість, 
пожерливість, доведені до скопідомства, ні постійне жадібне прагнення до 
матеріальної вигоди й орієнтація в житті тільки на неї, ні пристрасть до 
накопичення самі по собі однозначно не породжують злочинну поведінку. 
В більшості випадків особа стає на злочинний шлях із метою «утвердження 
себе в очах найближчого оточення або самоствердження в разі заволодіння 
матеріальними цінностями, тим самим забезпечення своєї соціальної 
безпеки... коли людина може не побоюватися зовнішніх загроз, хоча б і 
тимчасово»8. 

Як слушно зазначив ще на початку ХХ ст. Л. Владіміров, функціональне 
значення побутових речей нерідко витісняється престижними міркуваннями 
й обивательським страхом виглядати «гірше за інших». Позначається 
не тільки економічна, а й моральна криза нашого хворого суспільства. 
Духовний розвиток людей явно відстає від технічного прогресу, що створює 
нові споживчі спокуси, у зв’язку з чим «одурманювальна дія сучасного 
життя на людину становить найбільшу небезпеку для морального порядку і 
спокою суспільства»9. Отже, корислива мотивація безпосередньо пов’язана 
із суперечністю між матеріальними потребами, що визначаються залежно 

7 Зелінський А.Ф., Коржанський М.Й.  Корислива злочинна діяльність. Київ: Генеза,               
1998. С. 54.

8 АнтонянЮ.М.Почему люди совершают преступления. Причины преступности. Москва: 
ИД «Камерон», 2006. С. 134.

9 Владимиров Л.Е. Уголовный законодатель как воспитатель народа. Москва: Т-во 
Скоропечатня А. А. Левенсон, 1903. С. 23.
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від уявлень про необхідний рівень матеріальної забезпеченості соціальної 
групи, до якої належить особа, та її духовними засадами. Під духовністю 
людини слід розуміти вміння відмежовуватися від речового й одержувати 
повноту світовідчуття за допомогою інтелектуальної, естетичної, емоційної 
діяльності, що значною мірою абстрагована від матеріальної основи. 
Баланс між духовним і матеріальним формується та коригується як на 
загальносоціальному (макро) рівні, так і в безпосередньому оточенні 
(середньому) та індивідуальному (мікро) рівні. 

На соціальному рівні відтворення корисливої злочинності заслуговують 
на увагу такі явища, як соціальна неоднорідність населення, недостатня 
матеріальна забезпеченість основних потреб людини навіть за умови 
повної трудової зайнятості, розбіжності між соціальними приписами 
та реальною ситуацією тощо. Однак вплив усіх цих явищ на злочинну 
поведінку значною мірою визначається сімейною сферою, оскільки саме 
в ній переважно відбувається споживання матеріальних і духовних благ. 
Йдеться про родини, у яких розвинуті потреби в особистому комфорті 
та добробуті не врівноважені почуттям обов’язку, звичкою працювати. 
Така сім’я детермінує корисливу спрямованість більшою мірою, якщо 
зрушення цінностей у бік накопичення є не в окремих її членів, а в сімейній 
мікрогрупі в цілому, тобто за умови корисливої ураженості сімейної 
групової свідомості.

3. Легковажно-безвідповідальна мотивація. Для легковажно-безвід-
повідальної мотивації характерні злочинна недбалість та злочинна 
самовпевненість, у результаті яких правопорушник або не передбачає 
можливості витоку секретної інформації внаслідок її розголошення чи 
втрати матеріальних носіїв відомостей, що становлять державну таємницю, 
або легковажно розраховує попередити такий виток власними засобами. 
Порушуючи встановлені правила поводження з державною таємницею, такі 
особи знають про можливість настання суспільно небезпечних наслідків у 
вигляді несанкціонованого витоку секретної інформації та її потрапляння до 
сторонніх осіб, але сподіваються на щасливий кінець, не маючи для цього 
достатніх підстав. 

Слід зазначити, що легковажно-безвідповідальна мотивація притаманна не 
лише необережному розголошенню державної таємниці (ст.328 КК) та втраті 
її матеріальних носіїв (ст.329 КК), а й адміністративним правопорушенням 
законодавства про державну таємницю (с.212-2 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення). Єдиною відмінністю між злочинно-
караними діяннями та адміністративними правопорушеннями у вигляді 
умисного або необережного порушення правил поводження з державною 
таємницею є суспільно небезпечні наслідки – виток секретної інформації. 
Ця відмінність має не психологічний, а нормативний характер. Отже, 
детермінанти, які породжують легковажно-безвідповідальну мотивацію 
злочинних діянь та адміністративних правопорушень у сфері охорони 
державної таємниці, тотожні.

Сутність легковажно-безвідповідальної мотивації, як зазначає В. Лунєєв, 
полягає у тому, що в ній не проглядається прагнення суб’єктів до суспільно 
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небезпечних наслідків. Їхні мотиви й цілі лежать за межами складу злочину. 
А шляхи їх задоволення та досягнення завжди стелються в обхід запобіжних 
заходів. Суб’єкт, переслідуючи власні або службові цілі, обирає ризиковані 
або прямо заборонені шляхи їх досягнення, передбачаючи можливість 
настання небажаних результатів, допускає прогностичні помилки. На всьому 
процесі мотивації позначається поверхневе відображення суб’єктом реальної 
дійсності, викривлене передбачення майбутніх подій10.

Будь-яка поведінка пов’язана з ризиком, але якщо ймовірність небажаного 
наслідку значна, то таку поведінку називають ризикованою. А чи стане 
вона злочином, залежить від випадку. Як кажуть англійці, «кинутий камінь 
належить дияволу».

Функцію вихідних спонукань даної мотивації виконують різні види потреб, 
інтересів, почуттів, звичок та інших детермінантів. Однак конкретний зміст 
мотивів елементарний: бажання швидше виконати поставлене завдання, 
полегшити справу, виграти час, небажання викликати невдоволення з боку 
колег по роботі через дотримання всіх формальностей при передачі секретних 
документів тощо. В даному випадку цілепокладання суб’єкта суто ситуативне 
і практично не має необхідних зв’язків із дійсними настановами особистості. 
Абсолютна більшість цілей може бути досягнута правомірним шляхом, хоча 
й може зажадати для цього додаткового часу.

Легковажно-безвідповідальна мотивація злочинної поведінки, як правило, 
ситуативна. Вона часто має місце в умовах, що змінюються при дефіциті 
часу та інформації, що справляє негативний вплив на зміст прогнозу та 
сприяє прийняттю помилкового рішення. У цих випадках істотно впливає 
на сприйняття складної обстановки попередній індивідуальний досвід, 
оскільки, порушуючи ті чи інші заборони при сприятливому збігу обставин, 
людина свідомо чи підсвідомо фіксує в пам’яті, що жодних  негативних 
наслідків не відбулося: витоку секретної інформації не сталося, а порушник 
залишився непокараним. Цей негативний досвід формує впевненість у 
власній невразливості, яка відіграє криміногенну роль та є визначальною при 
прийнятті помилкового рішення.

Основною рисою цієї мотиваційної сфери правопорушників у плані 
ставлення суб’єкта до дійсності є не наявність антисоціальної спрямованості, 
як ми це бачили при дослідженні корисливої мотивації, а відсутність 
належної позитивної спрямованості на найсуворіше виконання конкретних 
правил режиму секретності. Це не виключає домінування в суб’єкта мотивів 
будь-якого іншого змісту. Криміногенна роль спонукання легковажно-
безвідповідальної мотивації полягає не в лінійній орієнтації суб’єкта на 
досягнення злочинних наслідків, а у відверненні, витісненні необхідних у 
даній ситуації позитивних мотивів діяльності, чим і обумовлюється помилкове 
рішення суб’єкта щодо шляхів вирішення поставлених перед ним завдань. 
Цьому сприяють: 1) пряме нехтування правилами поводження з державною 
таємницею і дотримання режиму секретності; 2) слабкі (поверхневі) 
спеціальні знання правил поводження з державною таємницею (правове 

10 Лунеев В.В. Преступное поведение: мотивация, прогнозирование, профилактика. – 
Москва, 1980. С. 65-66.
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невігластво); 3) відсутність належного контролю з боку уповноважених на це 
посадових осіб; 3) перевтома; 4) стан алкогольного сп’яніння.

Підсумовуючи аналіз злочинної мотивації у сфері охорони державної 
таємниці, зазначимо, що при вчиненні  злочинних дій одночасно можуть 
діяти декілька мотивів, які взаємно доповнюють та підсилюють один одного, 
надаючи поведінці цілеспрямованого, стійкого характеру, суттєво підвищуючи 
його суспільну небезпеку. Внаслідок цього суб’єктивний вектор злочинної 
поведінки нерідко буває полімотивованим, тобто обумовлюється не одним, а 
кількома мотивами, які перебувають один з одним у ієрархічних зв’язках. 

Виявлення інтересів і потреб, які можуть бути задоволені за допомогою 
злочину, змісту злочинної мотивації, суб’єктивної значущості протиправних 
вчинків та інших пов’язаних із ними дій є складним, але важливим завданням, 
що стоїть перед слідством і судом. Злочинець нерідко прагне приховати свої 
справжні потреби та їх особистісний зміст. Навіть зізнавшись у скоєнні 
злочину, злочинці нерідко відмовляються називати справжні мотиви, 
приховуючи їх від слідства та суду більш привабливими, на їхню думку, або 
менш караними спонуканнями. З цього приводу Д. Карнегі цілком слушно 
зауважив, що в людини буває два мотиви для того чи іншого вчинку: один, 
який красиво виглядає, і другий – справжній. Тому всебічно оцінити мотиви 
злочину можна, глибоко дослідивши основні підструктури його особистості, 
а також результати іі протиправної діяльності.

Semenyuk Oleksandr. The motivation of crimes in the sphere of state secrets
Based on the research three groups of motivation of crimes in the sphere of state secrets are 

singled out: 1) political, 2) selfish, 3) thoughtless and irresponsible.
In its turn, analysis of the political motivation of crimes in the sphere of state secrets suggests 

that the causes that give rise to it have its character: 1) information and ideological influence; 2) 
individual life dissatisfaction circumstances; 3) disagreement with official government policy in 
general or on specific issues; 4) need to ensure foreign policy of international relations.

Information and ideological reason directly reflects the result of specific information 
and ideological operations that were carried out through the media, and individual targeted 
indoctrination of individuals by the special services of foreign states. Its driving force is that 
purposeful information influence on people is seamless, usually it doesn’t make instant results, 
but gradually leads to a steady strengthening in perception and awareness of information imposed, 
and the formation of criminal installation, ie internal readiness to commit a specific crime. 

Dissatisfaction with the reasons of privacy causes political motivation only when the 
replacement process of dissatisfaction occurs in personal dissatisfaction in the field of socio-
economic life or in the public sphere: economic way of life, constitutional requirements and 
political institutions of public order, etc. 

Disagreement with official state policy in general or in specific issues can be very diverse 
in content and scope, in economic policy, the political course for some countries in the area of 
national relations and interpretation of other relations.

Defending their interests with subjects of international relations, the desire to get leverage on 
the behavior of the leadership of our country in international relations, including the detriment 
of national interests, directly determines the need for foreign states through their intelligence 
services in the pursuit of information constituting state secrets to other countries. Thus the 
activities of foreign secret services on obtaining classified information, according to the foreign 
policy situation, can only change their intensity and focus. Instead, it never stops and constant real 
threat in this area remains.

Keywords: motivated crimes, a state secret, political motivation, selfish motivation, thoughtless 
and irresponsible motivation, criminal negligence, criminal arrogance.
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УДК 343.627

Кримінально-правові засади протидії трудовій 
експлуатації дітей в Україні

О. О. Оропай,  
аспірант кафедри кримінально-правових 
дисциплінФакультету №2 Національної  
академії внутрішніх справ,
головний спеціаліст відділу судової статистики, 
узагальнення судової практики та систематизації 
законодавства Апеляційного суду міста Києва

Дослідженокримінально-правовізасадипротидіїтрудовійексплуатаціїдітейвУкраїні.
Проаналізовано поняття експлуатації дітей та трудової експлуатації дітей. Розглянуто
міжнароднітанаціональнінормативно-правовіакти,якірегулюютьтрудовуексплуатацію
дітейвУкраїні.Запропонованоавторськевизначенняпоняттятрудовоїексплуатаціїдітей
тапропозиціїщодовдосконаленнязаконодавстваУкраїни.

Ключові слова: трудова експлуатація, протидія, праця, дитина, кримінальна
відповідальність.

Оропай О. А. уголовно-правовые основы противодействия трудовой эксплуатации 
детей в украине

Исследованыуголовно-правовыеосновыпротиводействиятрудовойэксплуатациидетей
вУкраине.Проанализированопонятиеэксплуатациидетейитрудовойэксплуатациидетей.
Рассмотрены международные и национальные нормативно-правовые акты, регулирующие
трудовую эксплуатацию детей в Украине. Предложено авторское определение понятия
трудовой эксплуатации детей и рекомендации по совершенствованию законодательства
Украины.

Ключевые слова:трудоваяэксплуатация,противодействие,работа,ребенок,уголовная
ответственность.


Oropay Olga. Criminal legal basis combating labor exploitation of children in Ukraine
The article investigates criminal law principles combating labor exploitation of children in

Ukraine.Thenotionofchildexploitationandlaborexploitationofchildren.Weconsiderinternational
andnationalregulationsgoverninglaborexploitationofchildreninUkraine.Courtesyownvision
oftheconceptoflaborexploitationofchildrenandsuggestionsforimprovingthecurrentlegislation
ofUkraine.

Keywords:laborexploitation,opposition,labor,child,criminalliability.

За останні роки досить поширеною проблемою для України стало 
зростання використання праці дітей, зокрема її найгірших форм. Це зумовлено 
насамперед економічними, політичними та соціальними чинниками, які 

©ОропайОльгаОлександрівна–аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін Фа-
культету №2 Національної  академії внутрішніх справ, головний спеціаліст відділу судової ста-
тистики, узагальнення судової практики та систематизації законодавства Апеляційного суду 
міста Києва
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негативно впливають на менш захищенні верстви населення, зокрема 
дітей. Діти працюють у небезпечних умовах, без належного контролю, що 
призводить до негативних наслідків для здоров’я, а у деяких випадках вони 
навіть потерпають від моральних та фізичних знущань. Тому одним з головних 
завдань, які стоять перед державою, її органами та науковцями, є утвердження 
дієвих засад протидії злочинам, в тому числі трудовій експлуатації дітей.

Питанням запобігання та протидії трудовій експлуатації дітей присвятили 
свої праці Ю. М. Антонян, М.Л. Бажанов, В.І. Борисов, Т.В. Варфоломеева, 
М.Й. Коржанський, В.А. Козак, В.О. Корнієнко, А.М. Орлеан, І.Г. 
Поплавський, С.І. Селецький, О.С. Сотула, Є.Л. Стрельцов, С.Д. Шапченко, 
О.П. Шем’яков, М.І. Хавронюк, І.В. Хохлова та ін.

Проблеми кримінально-правового захисту та попередження злочинів 
щодо дітей були предметом аналізу  низки науковців. І.М. Доляновська 
дослідила кримінальну відповідальність за експлуатацію дітей (склад 
злочину); С.Г.Кириченко – проблеми захисту прав неповнолітніх 
кримінальним законодавством України; Л.В.Левицька – проблеми запобігання 
насильницьким злочинам щодо неповнолітніх в Україні; О.В. Паньчук 
здійснила кримінологічну характеристику експлуатації дітей. Комплексний 
аналіз кримінально-правових засад протидії трудовій експлуатації дітей не 
проводився. Тому ми розглянемо передбачені законодавством України засади 
протидії трудовій експлуатації дітей в Україні.

Експлуатація дітей - злочин, передбачений ст. 150 Кримінального 
кодексу України. Експлуатація (від франц. exploitation - використання, 
одержання вигоди) - привласнення результатів чужої праці власником засобів 
виробництва1. Ч.1 примітки до ст.149 КК України дає таке роз’яснення 
експлуатації: “під експлуатацією людини слід розуміти всі форми сексуальної 
експлуатації, використання в порнобізнесі, примусову працю або примусове 
надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, 
залучення в боргову кабалу, вилучення органів, проведення дослідів над 
людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) з метою наживи, примусову 
вагітність, втягнення у злочинну діяльність, використання у збройних 
конфліктах тощо”2. 

Із ст.150 КК України “Експлуатація дітей” випливає, що під експлуатацією 
дитини  розуміється привласнення не будь-яких матеріальних результатів 
(продуктів) її праці (доходу у вигляді матеріальних благ), а лише прибутку як 
різниці між доходами і виробничими витратами.  Проте якщо особа не несе 
виробничих витрат у зв’язку з використанням праці дитини, отримані нею доходи 
і є фактичним прибутком3. На думку А. Орлеана, під трудовою експлуатацією 
слід розуміти протиправне корисливе використання праці іншої людини4.  

1 Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України                                                  
Ю.С. Шемшученка. Київ: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2007. С. 235

2Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-14. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/
laws/show/2341-14/page5

3 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України/ pа ред. М.І. Мельника, 
М.І. Хавронюка. 7-е вид., переробл. та допов. Київ: Юридична думка, 2010. С. 363.

4 ОрлеанА.М. Експлуатація людини: поняття та класифікація основних видів (кримінально-
правовий аспект) // Вісник Національної академії прокуратури України. 2011. №4. С. 52–55.
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Досить вдалим є визначення експлуатації дітей, запропоноване у 
дисертаційному досліджені О.В. Паньчук: “Експлуатація дітей (кримінальна 
експлуатація дітей) - передбачене КК суспільно небезпечне, винне діяння щодо 
неповнолітньої особи, пов’язане з використанням її праці для досягнення 
матеріальної користі або задоволення інших потреб із застосуванням 
фізичного або психічного насильства, обману або зловживання довірою, чи 
використання безпорадного стану, обумовленого малоліттям”5.

Водночас чіткого визначення терміна “трудова експлуатація дітей” 
національне законодавство не містить. Можливо, це пов’язано з тим, що 
сам термін «трудова експлуатація дітей», як один із різновидів експлуатації, 
з’явився досить недавно. До неї належать: використання неповнолітніх 
на роботах із шкідливими умовами, підземних роботах; залучення дітей 
до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні; зайняття жебрацтвом; 
дискримінація неповнолітніх в оплаті праці тощо.

На нашу думку, під трудовою експлуатацією дітей необхідно розуміти 
суспільно небезпечне, протиправне, винне діяння, яке полягає у використанні 
праці дітей, котрі не досягли віку, з якого законодавством дозволяється 
працевлаштування, шляхом введення їх в оману, із застосуванням насильства, 
за допомогою обіцянок чи будь-яких інших дій з метою отримання прибутку 
чи задоволення інших потреб. 

Історично склалося так, що одним із основних аспектів протидії злочинам, 
у тому числі трудовій експлуатації дітей, є правове забезпечення, яке потребує 
не лише постійного вдосконалення, а й правильного застосування.

Принцип заборони експлуатації праці дитини зафіксований у Декларації 
прав дитини. Він набув подальшого розвитку в Конвенції про права дитини, а 
також у національному законодавстві (ч. 2 ст.52 Конституції, ст. 188 Кодексу 
законів про працю України тощо)6.

Конституція України (ст. 52) закріпила положення про те, що будь-яке 
насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом7. Охороні 
прав дітей присвячене і міжнародне законодавство: нормативно-правові акти 
Організації Об’єднаних Націй (ООН), Міжнародної організації праці (МОП), 
Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) та ін.  

За висновками Міжнародної організації праці: у 2016 році дитяча праця, 
як і раніше, викликає серйозне занепокоєння із значним числом дітей, які 
працюють на потенційно небезпечних роботах. Неможливо точно підрахувати 
кількість дітей, які працюють, позаяк відсутня дієва система контролю за 
використанням дитячої праці.   

З 2012 р. діє Інтернет-сайт «Робота для школярів» (є українська і російська 
версії – http://teenjobs.com.ua/ua/), який містить інформацію про вакансії 
та резюме дітей від 10 років. На даному сайті діти розмішують резюме, 
пропонуючи виконання будь-якого виду робіт, із середньою зарплатнею               

5 ПаньчукО.В. Кримінологічна характеристика експлуатації дітей: автореферат дис. … канд. 
юрид. наук. Львів, 2008. С. 5.

6 Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю.С. 
Шемшученка.  С. 235.

7 Конституція України станом на 30.09.2016, № 254к/96-вр. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/
laws/show/254к/96-вр
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30-50 грн. за день. Також на сайті діти скаржаться на те, що їм не виплачують 
обіцяних грошей. На вимоги громадських організацій, у тому числі Центру 
«Ла Страда-Україна» (на основі даного центру діє Національна дитяча 
«гаряча лінія»), правоохоронними органами ще у 2013 році було розпочато 
перевірку даних. Проте станом на 2016 р. сайт працює, діти пропонують свої 
послуги, роботодавці розміщують пропозиції. 

Слід  визнати той факт, що більшість українських підлітків хотіла б мати 
можливість заробляти, наприклад під час канікул. І це, на нашу думку, є досить 
позитивною рисою. Адже на сьогодні праця - один із провідних чинників 
усебічного розвитку громадян, в тому числі дітей. Однак цим користуються 
роботодавці й беруть неповнолітніх на роботу нелегально, порушуючи при 
цьому їх права. Це ще раз підтверджує той факт, що в Україні відсутня дієва 
система контролю за використанням дитячої праці.

Ст. 34 Конвенції про права дитини передбачає захист дітей від усіх 
форм сексуальної експлуатації та сексуальних розбещень. А у статті 36 
Конвенції зазначається: «Держави-учасниці захищають дитину від усіх форм 
експлуатації, що завдають шкоди будь-якому аспекту добробуту дитини»8. 
Тобто “захист від усіх форм експлуатації” і включає в себе захист від трудової 
експлуатації. 

Україна, як держава-учасниця даної Конвенції, також здійснює захист 
дітей від усіх форм експлуатації, в тому числі трудової. Встановлення 
кримінальної відповідальності за експлуатацію дітей є імплементацією                                              
ст. 34, 36 Конвенції про права дитини9.

КК України у ч.1 ст. 150 “Експлуатація дітей” передбачає відповідальність 
за використання дитячої праці: “Експлуатація дитини, яка не досягла віку, з 
якого законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання 
її праці карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі 
на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк до трьох років”10.

Закон (ч. 2, 3 ст. 150 КК України) фіксує низку обставин, які роблять злочин 
більш небезпечним (кваліфікованим). Йдеться про: дії, які вчинені щодо 
кількох дітей; дії, які спричинили істотну шкоду; дії, поєднані з використанням 
дитячої праці в шкідливому виробництві; дії, вчинені організованою групою.

Проаналізувавши ст. 150 КК України, можна дійти до висновку, що дана 
стаття регулює питання, які стосуються саме трудової експлуатації дітей. 
Тому вважаємо, що дана стаття має називатися не “експлуатація дітей”, 
а “трудова експлуатація дітей” позаяк дана назва буде цілком розкривати 
сутність і зміст ст.150 КК України. 

Потребує уваги і те, що у диспозиції ч.1 ст. 150 КК України вживається 
слово “дитини”, а назва звучить у множині “дітей”. Тобто необхідно привести 
у відповідність диспозицію з назвою статті.

8 Конвенція про права дитини: схвалена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від                      
21 грудня 1995 року. №995_021. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_021

9 Мультимедійний навчальний посібник: “Кримінальне право. Особлива частина”. URL:  
http://www.naiau.kiev.ua/books/mnp_krum_pravo_osob/Files/Lekc/T4/T4_P6.html

10 Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-14. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/
laws/show/2341-14/page5
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В Україні є ціла низка законодавчих актів, які покликані тією чи іншою 
мірою вирішувати проблеми протидії експлуатації дітей. Серед них можна 
виділити закони України «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу 
з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей», Концепцію запобігання та викоренення 
найгірших форм праці дітей та багато інших. 

Необхідно звернути увагу на Закон України “Про охорону дитинства”, 
в якому передбачено захист дитини від усіх форм фізичного і психічного 
насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, 
включаючи сексуальні зловживання, у тому числі з боку батьків або осіб, 
які їх замінюють (ст. 10). Забороняється залучення дітей до найгірших 
форм дитячої праці, участі у важких роботах і роботах із шкідливими або 
небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах та до праці понад 
встановлений законодавством скорочений робочий час (ст. 21)11.

Антивізуються громадські організації, які спрямовують свою діяльність на 
попередження, запобігання та виявлення трудової експлуатації дітей. Однак 
необхідно пам’ятати, що не тільки держава і громадські організації повинні 
боротися з експлуатацією дітей. Це насамперед обов’язок батьків. Адже 
досить часто саме тяжкі умови у сім’ї та бідність змушують дітей працювати 
«за копійки», завдаючи шкоди своєму здоров’ю. 

Проаналізовані нормативно-правові акти ще раз підтверджують 
спрямованість держави на недопущення вчинення злочинів, пов’язаних 
із трудовою експлуатацією дітей. Однак, як показує практика, українське 
законодавство потребує вдосконалення, оскільки даний вид злочину 
залишається досить поширеним в Україні. 

Отже, головним завданням протидії трудовій експлуатації дітей є 
здійснення заходів, спрямованих на попередження цього злочину. Завдяки 
ефективній діяльності щодо попередження злочинних посягань на дітей 
ми не тільки захистимо суспільні відносини від небезпечних посягань, а й 
забезпечимо захист найменш захищеної  соціальної верстви – дітей.

Oropay Olga. Criminal legal basis combating labor exploitation of children in Ukraine
Ukraine, as a State Party to the Convention on the Rights of the Child protects children from 

all forms of exploitation, including labor. Establishing criminal responsibility for the exploitation 
of children is the implementation of Articles 34 and 36 of the Convention. Having established 
the criminal responsibility of the legislator was trying to protect children from the worst forms 
of labor. However, today the human rights of children is a concern. According to Press Secretary 
IOM Ukraine Zhluktenko Varvara “in 2010, cases of human trafficking for forced labor than 
sexual exploitation.” However, regardless of the actual existence of labor exploitation of children 
in Ukraine, the criminal legislation governing this issue is rarely used. This once again confirms 
the fact that there are certain difficulties in the proof of evidence of the crime and to identify the 
relevant facts.

Exploitation of child understood not assigning any tangible results (products) of labor (income 
from wealth), but only profit as the difference between revenues and production costs. However, 
if the person does not bear the production costs due to the use of child labor, it obtained income 
and the actual income.

11 ЗаконУкраїни “Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001, № 2402-14. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14/page2

Оропай О. О. Кримінально-правові засади протидії трудовій експлуатації...   
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Labour exploitation of children is one of the varieties of exploitation of children. This includes: 
the use of minors in hazardous work conditions, underground work; involving children in the 
night, overtime work and work on weekends; Minors discrimination in pay and so on.

Criminal Code of Ukraine in Article 150 “Exploitation of children” includes responsibility 
for child labor, exploitation of a child who has not reached the age at which the legislation 
allowed employment through his labor is punishable by imprisonment for up to six months or 
imprisonment for up to three years, with disqualification to hold certain positions or engage in 
certain activities for up to three years.

Aggravating circumstances of child exploitation are: actions that are committed against some 
children; actions that caused significant damage to health, physical development or education of 
the child; action combined with the use of child labor in hazardous work; actions committed by 
an organized group.

The main objective of preventing the exploitation of children is to implement measures to 
prevent the crime. Through effective activities to prevent crimes on children, we not only protect 
the public relations of dangerous attacks, but also to ensure the protection of the most vulnerable 
categories of our society - children.

Keywords: labor exploitation, opposition, labor, child, criminal liability.
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УДК 347.91/.95

Судові процедури в різних видах 
цивільного судочинства

С. О. Короєд, 
доктор юридичних наук

Розглядаютьсякритеріїподілуцивільногосудочинстванавидивиходячиякзматеріально-
правових характеристик справ,так й предмета судової діяльності. Вивчається питання
внутрішньої диференціації на судові процедури в межах виду цивільного судочинства.
Констатується відсутність у позовному провадженні таких судових процедур, які б
встановлювалиматеріально-правові особливості розгляду цивільних, сімейних,житлових,
земельних, трудових справ. Окреслено напрями розвитку цивільного судочинства щодо
диференціації судовихпроцедур залежновідматеріально-правовихособливостейрозгляду
певних груп справ, із визначенням додаткових вимог щодо змісту позовної заяви та
доказів,необхіднихдлясправи,суб’єктногоскладу,додатковихвимогдозмістурішення і
особливостеййоговиконання.

Ключові слова:цивільнесудочинство,видисудочинства,позовнепровадження,наказне
провадження,окремепровадження,судовіпроцедури.

Короед С. А. Судебные процедуры в разных видах гражданского судопроизводства
Рассматриваются критерии деления гражданского судопроизводства на виды исходя

какизматериально-правовыххарактеристикдел,такипредметасудебнойдеятельности.
Изучается вопрос внутренней дифференциации на судебные процедуры в пределах вида
гражданского судопроизводства. Констатируется отсутствие в исковом производстве
такихсудебныхпроцедур,которыебыустанавливалиматериально-правовыеособенности
рассмотрения гражданских, семейных, жилищных, земельных, трудовых дел. Очерчены
направления развития гражданского судопроизводства для направлении дифференциации
судебныхпроцедурв зависимостиотматериально-правовыхособенностейрассмотрения
определенных групп дел, с определением дополнительных требований относительно
содержания искового заявления и доказательств, необходимых для дела, субъектного
состава,дополнительныхтребованийксодержаниюрешенияиособенностейегоисполнения.

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, виды судопроизводства, исковое
производство,наказноепроизводство,отдельноепроизводство,судебныепроцедуры.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВА І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

©КороєдСергійОлександрович–доктор юридичних наук
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Koroed Sergii. Legal procedures in different types of civil proceedings
Itisreviewedthecriteriaforthedivisionofcivilproceedingsbasedontheviewsofboth

thesubstantivecharacteristicsof thecases,and thesubjectof judicialactivity.Westudy the
problemofinternaldifferentiationoftheproceedingswithinaformofcivilproceedings.Itis
statedtheabsenceinadversaryproceedingsofcourtproceedings,whichwouldestablishthe
substantivefeaturesofconsiderationofcivil,family,housing,land,laborcases.Itisoutlined
directions of development of civil proceedings in the direction of differentiation of judicial
procedures,dependingonthesubstantivefeaturesofthereviewofcertaingroupsofcases,with
certainadditionalrequirementsregardingthecontentofclaimandtheevidencenecessaryfor
thecase,thesubjectcomposition,additionalrequirementstothecontentofthejudgmentand
thepeculiaritiesofitsexecution.

Keywords: civil proceedings, types of proceedings, claims implementation, writ
implementation,separateimplementation,judicialprocedures.

Цивільне судочинство та цивільна процесуальна форма характеризуються 
єдністю змісту, водночас передбачають процедурні особливості – різні 
правила розгляду певних груп справ, які втілюються в різних видах цивільного 
судочинства при розгляді й вирішенні справ у суді першої інстанції. Такими 
видами цивільного судочинства згідно із ст. 15 ЦПК України є позовне, 
наказне та окреме провадження, за правилами яких розглядаються справи 
щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 
інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, 
трудових відносин; інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких 
справ проводиться за правилами іншого судочинства.

Вид цивільного судочинства зазвичай визначається як врегульований 
нормами цивільного процесуального права порядок здійснення 
правосуддя у цивільних справах, подібних за своєю матеріально-правовою 
природою, що зумовлює певні процесуальні особливості їх судового 
розгляду і вирішення1. Він є порядком розгляду передбачених у законі та 
поєднаних у певні групи цивільних справ у суді першої інстанції, який 
обумовлюється матеріально-правовою природою справ, що входять до 
групи, і характеризується самостійними засобами і способами захисту 
прав та інтересів, а також особливостями судової процедури, що 
випливають із цього2. Особливості (специфіка) в порядку розгляду тієї 
чи іншої категорії справ завжди обумовлені їх матеріально-правовою 
природою3.

Учені-процесуалісти зазвичай визнають, що поділ цивільного процесу 
на три види судових проваджень пов’язаний зі специфікою матеріально-
правового характеру справ, які розглядаються у кожному з видів проваджень, 
і ця специфіка обумовлює процесуальні особливості їх розгляду. Види 
проваджень, які існують у цивільному процесі, відрізняються один від одного 
за об’єктом процесуальних правовідносин, що виникають у кожному з видів 

1 ЕфимоваЮ.В.Специализация гражданско-процессуальной деятельности : дисс. … канд. 
юрид. наук: спец. 12.00.15. Саратов, 2005. С. 42.

2 Юридическая процессуальная форма: теория и практика / под общ. ред. П. Е. Недбайло и 
В. М. Горшенева. Москва: «Юрид. лит.», 1976. С. 197;  Гражданский процесс: учебник / под ред. 
В. А. Мусина, Н. А. Чечиной, Д. М. Чечота. Москва: Проспект, 1997. С. 11.

3 Осокина Г. Л. Гражданский процесс. Общая часть. 2-е изд., перераб.  М.осква: Норма,  
2008. С. 92.
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проваджень, за суб’єктами цих процесуальних правовідносин, за змістом 
процесуальних правовідносин та за іншими ознаками4.

Виходячи з того, що кожен вид цивільного судочинства характеризується 
самостійними засобами захисту права, а це, в свою чергу, зумовлює 
застосування специфічних способів захисту і побудови особливої процедури, 
проблема критерію може бути успішно вирішена, як раніше зазначали окремі 
науковці, в тому випадку, якщо будуть знайдені та пояснені деякі суттєві 
ознаки, які характеризують кожний із засобів захисту права. Відтак йдеться 
про визначення та розмежування понять «позов», «скарга», «заява»5.

Традиційно критерій вбачався в предметі процесу – матеріально-
правовій природі справ, яка й впливає на процесуальний порядок їх 
розгляду і вирішення. Саме існування видів проваджень пояснюється 
впливом регулятивного (матеріального) права на механізм захисту. Даний 
підхід розвиває відомий у науці цивільного процесуального права погляд 
на розуміння виду провадження як процесуальної категорії, похідної від 
природи розглядуваних судом цивільних справ. Обґрунтування тези про 
те, що онтологічно існування видів провадження обумовлено матеріально-
правовою природою розглядуваних судом цивільних справ, дав Д.М. Чечот у 
1969 р. Це визнана позиція6. Існує й думка про те, що визначальною ознакою 
видової кваліфікації цивільної справи має виступати предмет судової 
діяльності7.

Як слушно зауважує С.Л. Дегтярьов, у більшості випадків виділені 
критерії не витримують серйозної критики, тому що не дозволяють 
встановити дійсні критерії розмежування самої процесуальної діяльності та 
її особливостей, в іншому випадку для кожної категорії спорів була б потрібна 
своя процедура їх розгляду – хоча б за галузями права (адміністративні, 
сімейні, житлові, трудові і тощо)8. Інші вчені-процесуалісти вважають, 
що, встановлюючи певні процесуальні особливості розгляду для різних, 
але однотипних категорій справ, об’єднаних одним видом судочинства, 
законодавець виходив не з характеру матеріальних правовідносин, а з 
якихось інших міркувань9.

При виділенні таких критеріїв не можна не враховувати думку Т.В. Сахнової 
про те, що диференціація цивільної процесуальної форми виражається зовні 
в двох аспектах: зовнішньому (види проваджень у цивільному процесі та 
стадії цивільного процесу) і внутрішньому (судові процедури в межах виду 
провадження і в межах тієї чи іншої стадії процесу)10.

4 Цивільний процес України: підручник /  за ред Ю. С. Червоного. Київ: Істина, 2007. 392 с.
5 Юридическая процессуальная форма: теория и практика / под общ. ред. П. Е. Недбайло и 

В. М. Горшенева. Москва: «Юрид. лит.», 1976. С. 197.
6 СахноваТ.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные институты. – 

Москва: Волтерс Клувер, 2008. 696 с.
7 Власенко И. В.Предмет судебной деятельности: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.15 ; 

Саратовский государственный социально-экономический университет. Саратов, 2014. С. 3.
8 Дегтярев С. Л. Реализация судебной власти в гражданском судопроизводстве (теоретико-

прикладные проблемы): автореф. дисс. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.15. Екатеринбург, 2008. 51 с.
9 Гражданский процесс России: учебник / под ред. доктора юридических наук, профессора 

М. А. Викут. М.: Юристъ, 2005. 734 с.
10 СахноваТ.В. Цит. работа.

Короєд С. О. Судові процедури в різних видах цивільного судочинствадітей...             



72

№
 3

 (4
4

), 
2

0
1

6

Не заперечуючи зовнішньої диференціації цивільного процесу на види 
цивільного судочинства, ми виступаємо за внутрішню диференціацію на 
судові процедури в межах виду цивільного судочинства та вважаємо, що 
регламентація процесуальної діяльності не може обмежуватися визначенням 
загального (єдиного) порядку цивільного судочинства для всіх без винятку 
категорій справ у межах того чи іншого виду цивільного судочинства під 
час провадження в суді першої інстанції. Адже особливість правового 
регулювання цивільних процесуальних правовідносин полягає в тому, щоб 
правовою регламентацією охоплювалася кожна процесуальна дія суду та 
кожна процесуальна дія учасника процесу, в тому числі з урахуванням 
характеру спору.

Усе це об’єктивно зумовлює постановку низки питань. Наскільки 
ефективно види цивільного судочинства захищають матеріальні права й 
інтереси громадян? Чи є наведені критерії поділу цивільного судочинства 
на такі види виправданими з практичної точки зору? Чи дійсно такий поділ 
охоплює матеріально-правові й процесуальні особливості розгляду справ 
щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 
інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, 
трудових та інших відносин? Чи є правильним, з точки зору процесуальної 
економії і ефективності цивільного судочинства поширювати правила 
того чи іншого виду цивільного судочинства на всі справи щодо захисту 
порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, 
що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових 
відносин, без урахування винятків і доповнень у частині підсудності, 
суб’єктного складу сторін, особливостей доказування і виконання рішення 
тощо?

Це вимагає, на нашу думку, розгляду питання про можливі судові 
процедури в межах різних видів цивільного судочинства. Як слушно зауважує 
Т.В. Сахнова, постановка проблеми судових процедур можлива в різних 
аспектах. По-перше, принциповий методологічний аспект: процедура як 
засіб, що дозволяє в самій тканині процесу досягти оптимуму співвідношення 
приватного і публічного в методах захисту. Це головне. Автор виходить з 
доведеного в теорії діяльності постулату, що сутність діяльності не може бути 
розкрита аналізом відносин “суб’єкт – об’єкт”; важлива функція діяльності у 
відповідній соціальній системі. По-друге, процедура може бути розглянута як 
критерій внутрішньої диференціації (і гармонізації) процесу. По-третє, саме 
процедура здатна виступити робочим інструментарієм зовнішньої гармонізації 
процесуального права, забезпечуючи майбутнє судового захисту11.

Оскільки ми будемо вести мову про судові процедури не як самостійні 
процесуальні правила, а як відповідні доповнення (особливості) щодо 
загального порядку провадження, встановленого щодо того чи іншого виду 
цивільного судочинства, то для встановлення предметних характеристик 
таких судових процедур необхідно визначити властивості виду цивільного 
судочинства, в межах яких такі процедури отримують своє вираження. 

11 СахноваТ.Судебные процедуры (о будущем цивилистического процесса) // Арбитражный 
и гражданский процесс. 2009. № 2. С. 9–14.
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Так, загальновизнаною є позиція, згідно з якою поділ судового порядку 
розгляду цивільних справ на види здійснюється залежно від таких критеріїв: 
предмет судового захисту; мета судової діяльності; спосіб захисту. Поширена 
думка про те, що матеріально-правовий характер вимоги зумовлює порядок 
розгляду цивільної справи, тобто слугує критерієм розмежування видів 
цивільного судочинства12. При цьому вид цивільного судочинства визначає 
найменування осіб, які беруть участь у справі, та їх правове становище, 
специфіку порушення провадження, можливість використання окремих 
засобів захисту, строки, розподіл обов’язків з доказування, особливості 
ухвалення і виконання підсумкового судового акта.

Згідно із поширеною в юридичній літературі думкою будь-який вид 
цивільного судочинства характеризується тим, що він: 1) зумовлений 
особливим предметом судового розгляду, щодо якого суд повинен винести 
постанову (зумовлений особливою групою матеріальних правовідносин, 
що є предметом судового розгляду); 2) будується тільки відповідно до тих 
процесуальних принципів, які найбільш адекватно підкреслюють специфіку 
судової діяльності залежно від характеру тих справ, які передаються на 
розгляд суду; 3) розрахований на застосування тільки судом першої інстанції; 
4) складається з відокремленої групи (сукупності) цивільно-процесуальних 
норм, що характеризуються якісною однорідністю, включені до розділів, 
підрозділів або глав ЦПК та спеціально пристосовані для розгляду відповідних 
категорій цивільних справ (являє собою особливу процесуальну форму 
розгляду і вирішення цивільних справ); 5) встановлює особливі правила 
розгляду і вирішення певних категорій цивільних справ; 6) переслідує 
певну мету, яку повинен досягти суд при розгляді справ, віднесених законом 
до даного виду судочинства (переслідують мету забезпечити найкращим 
чином судовий захист матеріальних прав і інтересів, які виступають в якості 
предмета судового розгляду). Тобто види судочинства – це різні структурні 
диференціації, які становлять міні-процеси в рамках єдиної цивільної 
процесуальної форми13.

Вид цивільного судочинства, як слушно зазначає Т.В. Сахнова, характеризує 
диференціацію цивільного процесу «по горизонталі»14, розрізняючи предмет 
судової діяльності в кожному виді судочинства і за цією ознакою і за 
допомогою загальних правил юрисдикції зумовлює належність цивільних 
справ до відповідного виду судочинства15. Ці провадження диференціюються 
на види саме залежно від певних правил, що визначають особливості розгляду 

12 ВласенкоИ.В. Цит. работа. С. 32.
13 Поляков И. Н. Новые виды судопроизводства по ГПК РФ // АПК и ГПК 2002 г. : 

сравнительный анализ и актуальные проблемы правоприменения : материалы Всероссийской 
научно-практической конференции (г. Москва, 2-4 апреля 2003 г.). Москва: Российская академия 
правосудия, 2004. С. 90-96;  Поляков И. Н. Доступность и эффективность гражданського 
судопроизводства: насущне проблемы и пути их решения // Проблемы доступности и 
эффективности правосудия в арбитражном и гражданском судопроизводстве: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции, 31 января – 1 февраля 2001 г. Москва, 2001. 
URL:  http://www.legist.ru/conf/_Polyakov.htm.

14 СахноваТ.В. Цит. работа.
15ВасильевС.В. Гражданский процесс: учеб. пособ. Изд. 2-е, дополненное. – Харьков: ООО 

«Одиссей», 2007. С. 22-23.
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тієї чи іншої групи справ16, хоча такі особливості розгляду цивільних справ не 
можуть створити самостійного порядку їх розгляду в межах єдиної цивільної 
процесуальної форми17.

Отже, саме групи справ мають формувати спеціальні судові процедури 
особливостей їх розгляду в межах певного виду цивільного судочинства. 

При характеристиці правової природи судових процедур в цивілістичному 
процесі вважаємо за необхідне звернутися до напрацювань Т.В. Сахнової, 
яка вважає судові процедури  найважливішою закономірністю розвитку 
сучасного цивілістичного процесу. Це той  універсальний за природою  шлях, 
який дозволить досягти баланс приватного і публічного в методах судового 
захисту. Саме процедура дозволяє, з одного боку, здолати жорсткість систем 
права, що історично склалися, а з іншого – зробити це коректно і делікатно, 
не нівелюючи особливостей національного права (одночасно сприяючи 
універсалізації механізму судового захисту). Саме процедура, з одного боку, 
здатна стати ефективним критерієм внутрішньої диференціації цивілістичного 
процесу – без загрози його диверсифікації, а з іншого – звідіграти роль 
“сполучного моста” між різними формами і способами захисту, забезпечення 
реалізації прав, свобод, законних інтересів18.

Загальновизнаним серед науковців, і це випливає з положень ЦПК України, 
є виділення трьох видів цивільного судочинства: позовного, наказного 
і окремого провадження. І якщо в окремому провадженні (розділ IV ЦПК 
України) містяться як загальні положення (глава 1), так і судові процедури 
розгляду судом різних категорій справ (глави 2-12), що визначають як 
процесуальні, так й матеріально-правові особливості їх розгляду, то в 
межах позовного провадження такі судові процедури, які б встановлювали 
матеріально-правові особливості розгляду справ, взагалі не виділяються, а до 
процесуальних, як слушно зауважує Т.В. Сахнова, можна віднести заочний 
розгляд19, а також провадження у справах за участю іноземних осіб та 
особливості позовного провадження у справах про визнання необґрунтованих 
активів та їх витребування.

Такі провадження цивільного процесу В.В. Комаров визначає специфічною 
конструкцією, морфологічною моделлю розгляду цивільної справи, що 
відображає предметну характеристику цивільного судочинства з точки 
зору матеріально-правової природи справ, що розглядаються, специфіку 
доказування фактів як юридико-фактологічної основи справи та результатів 
розгляду справи, які відображаються в процесуальних актах – документах20.

Наразі в межах позовного провадження передбачено окремі судові 
процедури, що визначають, наприклад, особливості доказування у справах про 

16 БобрикВ.І. Теоретико-методологічні засади співвідношення змісту понять “вид і порядок 
судочинства” та “правила провадження” в цивільному і господарському процесах // Науковий 
вісник Академії муніципального управління. 2014. Вип. 1. С. 147-151.

17 Цивільнепроцесуальне право України: підруч. для юрид. вузів і фак. / В. В. Комаров,               
В. А. Бігун, П. І. Радченко та ін.; за ред. В. В. Комарова. Харків: Основа, 1992. С. 17.

18 СахноваТ.Судебные процедуры (о будущем цивилистического процесса). С. 9-14.
19 СахноваТ.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные институты. 

696 с.
20 Комаров В. В.Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці 

Верховного Суду України . Х.арків: Право, 2012. C. 52.
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дискримінацію та у справах щодо застосування керівником або роботодавцем 
чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача 
(ч. 1 ст. 60 ЦПК України). Тобто містяться окремі судові процедури розгляду 
трудових спорів. Водночас стосовно інших категорій цивільних справ щодо 
захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, 
що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних відносин тощо, 
такі особливі судові процедури в ЦПК України відсутні.

Для прикладу, у ЦПК 1963 р. в межах провадження по справах, що 
виникають з адміністративно-правових відносин, були передбачені 
судові процедури, які встановлювали особливості розгляду: 1) скарг на 
неправильності в списках виборців та в списках громадян, які мають право 
брати участь у референдумі; 2) скарг на рішення і дії територіальної, окружної 
(територіальної) виборчої комісії по виборах депутатів і голів сільських, 
селищних, районних, міських, районних у містах, обласних рад і заяви про 
скасування рішень виборчої комісії; 3) скарг на рішення, дії чи бездіяльність, 
що стосуються виборів народних депутатів України; 4) скарг на дії органів і 
службових осіб у зв’язку з накладенням адміністративних стягнень; 5) скарг 
на рішення, дії або бездіяльність органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службових осіб; 6) заяв прокурора про визнання 
незаконним правового акта органу, рішення чи дії службової особи.

Подібні судові процедури на рівні окремих статей збереглися в КАС 
України.

Що ж стосується справ позовного провадження, то ЦПК 1963 р. теж 
встановлював певні судові процедури щодо окремих категорій справ. Так, 
у ЦПК 1963 р.: ст. 220 – врегульовано питання стягнення аліментів до 
постановлення рішення; ст. 205 ЦПК 1963 р. – визначено зміст рішення 
про стягнення грошових сум з юридичних осіб; ст. 206 – зміст рішення про 
присудження майна або його вартості; ст. 207 – зміст рішення, що зобов’язує 
відповідача виконати певну дію; ст. 174 – наслідки неявки відповідача в 
справі про стягнення аліментів.

Аналіз окремих положень чинного ЦПК України, а також ЦПК 1963 р. дає 
підстави для висновку, що вищенаведені судові процедури – це зумовлені 
предметом судового розгляду і закріплені в ЦПК особливі процесуальні 
правила, які діють з урахуванням загальних правил того чи іншого виду 
цивільного судочинства, що визначають матеріально-правові та процесуальні 
особливості порушення та розгляду певних категорій справ судом першої 
інстанції з метою правильного розгляду справи й оптимального захисту 
матеріальних прав та інтересів заінтересованих осіб. 

Такі процедури підвищують ефективність цивільної процесуальної 
діяльності, спрямовані на забезпечення повного з’ясування обставин справи, 
врахування думки всіх заінтересованих осіб, визначення в рішенні порядку 
і способу його виконання, виходячи з матеріально-правових характеристик 
тієї чи іншої категорії справ. 

Звісно, такі судові процедури мають реалізовуватися з урахуванням 
загальних правил того чи іншого виду цивільного судочинства; на них 
має поширюватися дія більшості процесуальних принципів і основних 

Короєд С. О. Судові процедури в різних видах цивільного судочинствадітей...             
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процесуальних інститутів; мають передбачатися рівні процесуальні 
права і обов’язки учасників процесу; мають включати єдині стадії під час 
провадження в суді першої інстанції. 

Викладене вище дає підстави для висновку, що види цивільного судочинства, 
зокрема позовне провадження, мають розвиватися в напрямку диференціації 
судових процедур залежно від матеріально-правових особливостей розгляду 
певних груп справ, визначаючи додаткові вимоги щодо змісту позовної заяви 
та доказів, необхідних для справи, суб’єктний склад, додаткові вимоги до 
змісту рішення і особливостей його виконання. 

Наприклад, що стосується земельних справ, то ЦПК України доцільно 
доповнити статтею, в якій закріпити особливості доказування в певних 
категоріях земельних справ: про встановлення порядку користування 
земельною ділянкою співвласників житлового будинку; про надання земельної 
ділянки для ведення фермерського господарства; про відшкодування збитків 
або шкоди (як це закріплено у п. 25 постанови Пленуму Верховного Суду 
України від 16.04.2004 № 7 «Про практику застосування судами земельного 
законодавства при розгляді цивільних справ»).

Koroed Sergii. Legal procedures in different types of civil proceedings
The article presents the characteristics of civil process division criteria on three types 

of proceedings, due to the specific substantive nature of cases which are dealt in each of the 
proceedings, and this specificity provides the procedural peculiarities of their consideration. It is 
established that proceedings that exist in the civil process, differ from one another on the object of 
legal proceedings that are arising in each type of proceedings on the subject of legal proceedings 
within the meaning of legal proceedings and other grounds. Based on the fact that each type of 
civil proceedings is characterized by independent remedies, and this in turn entails the use of 
specific ways of protection and builds special procedure, this issue of criteria can be successfully 
resolved, as previously noted by some scientists, only in case if it will be found and explained 
some essential features that characterize each of remedies. Traditionally criterion was seen from 
subject in the process - the substantive nature of the cases, which also affects the procedural order 
of consideration and decision. The very existence of categories of cases is due to the influence of 
regulatory (substantive) right on mechanism of remedy. 

It is proved, that in most cases, selected criteria not withstand serious criticism because it does 
not allow us to establish valid criteria for differentiation of the procedural activity and its features, 
otherwise, each category of disputes would need its own procedure for their consideration - at 
least for existing branches of legislation (administrative, family, housing, labor, etc.). Without 
denying the external differentiation of civil procedure on the types of civil proceedings, we 
support the internal differentiation on judicial procedures within a category of civil proceedings 
and we believe that regulation of procedural activities can not be limited to the definition of 
common (single) civil proceedings for any and all types of cases within a particular type of civil 
proceedings in the proceedings in the trial of first instance, as a feature of legal regulation of civil 
legal proceedings consists of fact that legal regulations must cover every procedural action of 
court and every procedural action of the party, including with regard to the nature of the dispute.

Analysis of some provisions of the current Civil Procedural Code of Ukraine and the CCP from 
1963 leads to the conclusion that the above stated court proceedings – is, caused by the subject 
of litigation and established in the CPC, special procedural rules that apply with the general rules 
for a particular type of civil proceedings that determine the substantive and procedural features 
of consideration of certain categories of cases at first instance to ensure proper proceedings and 
optimal protection of substantive rights and interests of parties. Such procedures increase the 
efficiency of civil procedural activities aimed at ensuring full clarification of the circumstances of 
the case, taking into account the views of all interested parties, determination in the judgment of 
procedure and method of its execution on the basis of the substantive characteristics of a particular 

Цивільне право і цивільний процес
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category of cases. Of course, such judicial procedures must be implemented with the general 
rules of a particular type of civil proceedings; they should be subject to applicable procedural 
principles and the most basic procedural institutions; must provide equal procedural rights and 
responsibilities of parties; should include unified stages during the proceedings at first instance.

The above leads to the conclusion that the existing types of civil proceedings, including 
adversary proceedings, must evolve towards differentiation of court procedures based on 
substantive peculiarities of the specific groups of cases, identifying additional requirements on 
the content of the claim and evidence required for the case, subjective composition additional 
requirements for content of judgment and features in its implementation.

Keywords: civil proceedings, types of proceedings, claims implementation, writ 
implementation, separate implementation, judicial procedures.

УДК 342.734

Трудові права та їх захист – складова 
інституту прав людини

О. С. Боєва, 
кандидат юридичних наук,
суддя господарського суду
Запорізької області

Розглядаютьсяпитаннязахистутрудовихправ.Трудовіправатаїхзахистаналізуяк
складова інституту основних прав людини. Досліджено практику Європейського суду з
правлюдиниусправахзазаявамипрозахисттрудовихправ.Наголошенонанеобхідності
збільшеннятрудовихправйгарантій,розширенняпідставдлязверненняпрацівникадосуду
ізпозовомпрозахистсвоїхтрудовихправ.

Ключові слова:правалюдини,трудовіправа,судовийзахист,судоваюрисдикція,рішення
Європейськогосудузправлюдини.

Боева Е. С. трудовые права и их защита –  составляющая института прав человека
Рассматриваются вопросы защиты трудовых прав. Трудовые права и их защита

анализируются как составляющая института основных прав человека. Исследована
практикаЕвропейскогосудапоправамчеловекавделахпозаявлениямозащитетрудовых
прав.Сделанакцентнанеобходимостьувеличениятрудовыхправигарантий,расширение
основанийдляобращенияработникавсудсискомозащитесвоихтрудовыхправ.

Ключевые слова: права человека, трудовые права, судебная защита, судебная
юрисдикция,решениеЕвропейскогосудапоправамчеловека.

InmodernconditionsofUkraine’s transition toacivilizedmarket,attempts to integrate into
theworldeconomyandtoimprovethehumanrightsprotection,includinglaborrights,isgaining
importanceandrelevance,and,thus,thelaborlegislationreformisurgent.

Inthearticle,theauthornotesthatguaranteeingofallhumanrightsandfreedomsimplementation
involves the possibility of judicial protection of those rights. In our state, being developed as
democraticand law-basedone,allhumanrightsand freedomshaveequal legal status,because
theArticle55oftheConstitutionprovidesthateveryonehastherighttoappealagainstdecisions,

© Боєва Олена Сергіївна – кандидат юридичних наук, суддя господарського суду                     
Запорізької області
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actionsoromissionsofpublicauthorities,localauthorities,officialsandofficersincourt.Everyone
has the right, after pursuing all domestic legal remedies, to seek protection of their rights and
freedomsintherelevantinternationaljudicialinstitutionsorintherelevantbodiesofinternational
organizations,whichUkraineisthememberorparticipantof.

Key words: humanrights,laborrights,judicialprotection,courtjurisdiction,thedecisionof
theEuropeanCourtofHumanRights.

Загальновідомо, що гарантія реалізації будь-яких прав і свобод людини 
полягає в можливості судового захисту цих прав. У нашій державі, яка 
розбудовується як демократична та правова, всі без винятку права та свободи 
людини в Україні мають однаковий юридичний статус. Ст. 55 Конституції 
передбачено, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій 
чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
посадових і службових осіб. Кожен має право після використання всіх 
національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав 
і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 
органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна1. 

Ст. 124 Конституції України посилено гарантії захисту конституційних 
прав і свобод, у тому числі трудових, оскільки право громадян на працю є 
одним з головних у системі конституційних прав у нашій державі. Так, за 
змістом  цієї статті юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що 
виникають у державі.

Згідно з роз’ясненнями Постанови Пленуму Верховного Суду України від 
1 листопада 1996 р. «Про застосування Конституції України при здійсненні 
правосуддя» Конституція гарантує кожній людині право звернутися до суду 
для захисту своїх конституційних прав і свобод, у зв’язку з чим суд не вправі 
відмовити особі в прийнятті позовної заяви чи скарги лише з тієї підстави, 
що її вимоги можуть бути розглянуті в передбаченому законом досудовому 
порядку2. 

За умов переходу України до цивілізованого ринку, інтеграції у світову 
економіку поліпшення стану захисту прав людини, в тому числі,  трудових, 
набуває дедалі більшого значення та актуальності, а відтак реформа трудового 
законодавства є  невідкладною.

Питання правового регулювання, захисту прав і свобод людини і 
громадянина висвітлені, зокрема, в наукових працях М.Г. Александрова,                 
П.В. Анісімова, М.В. Лушникової, В.Ф. Погорілка, В.Я. Тація, О.В. Смирнової, 
Ю.С. Шемчушенка та ін.

Згідно із ч. 2 ст. 124 Конституції України3 юрисдикція судів поширюється на 
всі правовідносини, що виникають у державі. Тобто до компетенції судів входить 
вирішення всіх спорів про право та інших правових питань, що потребують 
юридичного вирішення, включаючи спори щодо захисту трудових прав, які 
входять до складу  загальновизнаних основних і невід’ємних прав людини. 

1 Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 
1996. № 30. Ст. 141.

2 Прозастосування Конституції України при здійсненні правосуддя : Постанова Пленуму 
Верховного Суду України  № 9 від 01.11.1996 р. // Право України. 1996. № 12. С. 91. Із змін. 

3 КонституціяУкраїни від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 
1996. № 30. Ст. 124.
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Питанням захисту трудових прав приділяли увагу Н. Б. Болотіна,                               
В. С. Венедиктов, В.В. Жернаков, І.В. Зуб, М. І. Іншин, І. П. Лаврінчук, 
Л.І. Лазор, О.М. Обушенко, П. Д. Пилипенко, С. М. Прилипко, В.Г. Ротань, 
Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева, В.І. Щербина, О. М. Ярошенко та ін. Проте 
відсутні будь-які фундаментальні дослідження стосовно питань, пов’язаних з 
визначенням трудових прав як складової інституту основних прав людини, та 
системи судового захисту трудових прав з урахуванням судової юрисдикції.

Період становлення інституту прав людини налічує не одну сотню 
років, а термін «права людини» вперше був оприлюднений у французькій 
Декларації прав людини і громадянина 1789 р.4 Спочатку під цим поняттям 
розумілися основні природні права, або цінності: життя, свобода, 
власність. Головною метою визнання цих прав було намагання захистити 
кожну людину від втручання держави (в особі певних державних органів 
та установ) у її життєдіяльність, на державу покладався обов’язок 
гарантувати  здійснення принципу рівності людей у правах і свободах 
та рівності перед законом та судом, а юридичним (суб’єктивним) правом 
визначалися лише ті вимоги людини, які мали бути захищені в судовому 
порядку.

Протягом ХІХ-ХХ століть у конституціях багатьох країн були закріплені 
гарантії рівності громадянських і політичних прав людини, проте в процесі 
індустріалізації, технічного прогресу виявилося, що не всі громадяни є 
рівними, а розмежування на бідних та багатих має тенденцію до розширення. 
Це сприяло формуванню нової філософії прав людини, оскільки нарівні з 
вищевказаними правами «першого покоління», до основних прав людини 
стали відносити соціально-економічні та соціально-культурні права, 
які отримали назву «права другого покоління»: на працю, на соціальне 
забезпечення, на освіту тощо. На законодавчому рівні ці права закріплено 
у Загальній декларації прав людини 1948 р.5, Міжнародному пакті про 
економічні, соціальні і культурні права 1966 р.6 та в конституціях більшості 
сучасних демократичних держав.  

Із середини ХХ ст. у працях європейських та пострадянських учених 
спостерігалася тенденція визнання економічних і соціальних прав людини 
такими ж суб’єктивними правами, якими визнавалися раніше громадянські 
та політичні права. Це призвело до того, що права «другого покоління» 
стали захищатися в судовому порядку, всі види прав людини були визнані 
невід’ємними, взаємообумовленими, взаємозалежними і рівнозначними, що 
дістало відображення в документах ООН. 

Міжнародні документи (Загальна декларація прав людини, Конвенція про 
захист прав людини і основоположних свобод (далі - Європейська Конвенція 

4 Деклараціїправ людини і громадянина, прийнята постановою Французьких Національних 
зборів 26 серпня 1789 року (фр. Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) URL: https://
uk.wikipedia.org/wiki/Декларація_прав_людини_і_громадянина

5 Всеобщая декларация прав человека принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.48 // 
Право и практика. 1998. № 12. С. 111-116. 

6 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (от 16.12.1966г.). 
Международное право в документах: учебное пособие / сост. Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. 
Москва: Юрид. лит., 2003. 880 с.
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з прав людини)7, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права) 
містять положення про те, що «кожен має право на судовий захист».

Україна як незалежна демократична, правова держава в Основному Законі 
(Розділ ІІ Конституції України – «Права, свободи та обов’язки людини і 
громадянина») закріпила права як «першого  покоління», так і «другого 
покоління». Згідно із ст. 21 усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. 
Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними8. 

Зокрема, серед закріплених і гарантованих Конституцією прав людини 
прямо вказано право людини на працю: на належні, безпечні й здорові умови 
праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом; заборонено 
використання примусової праці, праці жінок і неповнолітніх на небезпечних 
для їхнього здоров’я роботах; надано гарантії на захист від незаконного 
звільнення та щодо своєчасного одержання винагороди за працю та на 
відпочинок (ст. 43, 44, 45). Таким чином, Конституцією України прямо 
закріплені трудові права людини, які є невід’ємною складовою основних 
прав людини.

Крім того, у ч. 3 ст. 8 Основного Закону закріплено положення, відповідно 
до якого норми Конституції України є нормами прямої дії. Даний принцип 
означає, що звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод 
людини і громадянина гарантується державою. 

За спеціалізацією в нашій державі суди загальної юрисдикції мають 
таке розмежування юрисдикції: кримінальна, цивільна, господарська, 
адміністративна. Критеріями розмежування є: характер правовідносин; 
суб’єкт звернення; наявність чи відсутність спору про право. 

Захист прав людини, в тому числі трудових прав, який здійснюється в 
судовому порядку, не може бути ефективним без чіткого розподілу компетенції 
між судами загальної юрисдикції, спеціалізованими судами та судом 
конституційної юрисдикції. Розмежування юрисдикційних повноважень між 
судами та правильне визначення підвідомчості спору сприяє розглядові справи 
в розумні строки та є гарантією ефективного захисту трудових прав людини. 

На законодавчому рівні юрисдикція судів України визначена 
процесуальними кодексами: Цивільним процесуальним кодексом                        
України9 , Кримінальним процесуальним кодексом України10, Господарським 
процесуальними кодексом України11 та Кодексом адміністративного 
судочинства України12.

Ч. 3 ст. 55 Конституції України закріплено положення, відповідно до якого 
кожен має право після використання всіх національних засобів правового 

7 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Міжнародний документ від 
04 листопада 1950 року. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

8Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 
1996. № 30. Ст. 21.

9 Цивільнийпроцесуальний кодекс України. Харків: Одіссей, 2013. – 184 с.
10 Кримінальний процесуальний кодекс України № 4651-VI від 13.04.2012 року // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). 2013. № 9-10. № 11-12. № 13. Ст.88.
11 Господарський процесуальний кодекс України : станом на 03 вересня 2015 року. Х.арьків: 

Право, 2015. 100 с.
12 Кодекс Адміністративного судочинства України № 2747-IV від 06.07.2005 року // 

Відомості Верховної Ради України. 2005. №№ 35-37. Ст. 446. Із змін.  
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захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 
судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом 
або учасником яких є Україна.

Європейський Суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) є міжнародним судовим 
органом у системі міжнародного контролю за виконанням Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод 1950 року13 державами, які до 
неї приєдналися. Україна ратифікувала Європейську Конвенцію з прав людини  
17 липня 1997 р., але не менш важливе значення для забезпечення судового 
захисту прав і свобод громадян мала і ратифікація Україною Протоколів до неї. 

З аналізу статистичних даних останніх років, які оприлюднено 
Європейським судом з прав людини, вбачається неухильне збільшення 
кількості звернень громадян України з метою захисту своїх трудових прав: 
несвоєчасної виплати заробітної плати, незаконних звільнень тощо. 

Законом України «Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. встановлена 
обов’язковість виконання на території України, як учасниці Конвенції, рішень 
ЄСПЛ, а також використання практики цього суду14.

Вирішуючи справи, Європейський суд з прав людини керується 
відповідними статтями Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод та Протоколом № 1 до Конвенції, зі змісту яких вбачається, що вони 
захищають права і свободи так званого «першого покоління» і в них відсутні 
посилання щодо захисту економічних, соціальних і культурних прав.  

Вирішуючи на користь заявників справи про захист трудових прав, ЄСПЛ 
у своїх рішеннях не вказує на порушення саме трудових прав, а виходить 
з того, що національними судами були порушені положення Конвенції, 
що стосуються класичних прав людини, зокрема права власності або інші 
положення Конвенції. Частіше за все суд посилається на порушення ч. 1 ст. 
6 Конвенції, якою визначено право кожного на справедливий і відкритий 
розгляд упродовж розумного строку.

Показовою у цьому плані є справа «Богатова проти України»15. Зважаючи 
на обсяг статті, не зупинятимемось детально на всіх перипетіях цієї справи. 
Відзначимо головне: конституційне положення  (ч. 3 ст. 46 Конституції 
України), яке передбачає, що «пенсії, інші види соціальних витрат та допомоги, 
що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не 
нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом», було брутально 
проігнороване як органами соціального забезпечення, так і судами України, 
при тому, що докази, наведені пенсіонеркою Л. Богатовою в українських 
судах про порушення щодо неї зазначеного положення Основного Закону 
України, були беззаперечними.

Винесене Європейським судом рішення має обов’язковий характер, є 
остаточним і оскарженню не підлягає. Для виконання рішень ЄСПЛ держава 

13 Конвенціяпро захист прав людини і основоположних свобод : Міжнародний документ від 
04 листопада 1950 року. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

14 Провиконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон 
України від 23.02.2006 № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. 2006. № 30. Ст.260.

15 РішенняЄвропейського суду з прав людини. Справа «Богатова проти України», заява                
№ 5231/04, Страсбург, 7 жовтня 2010 року.  URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_670.
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має вжити заходів індивідуального характеру, спрямованих на усунення 
конкретного порушення, визначеного у відповідному рішенні, та заходів 
загального характеру, спрямованих на усунення підстав для аналогічних 
скарг проти України. І лише в разі ефективності вчинення такого комплексу 
дій рішення може вважатися виконаним16. 

Нагадаємо, що протягом майже століття Міжнародна організація 
праці (МОП) проводить всі можливі заходи щодо захисту трудових прав 
та виступає проти дискримінації найманих працівників. Законодавство 
більшості цивілізованих держав поступово розширює обсяг підстав на 
звернення працівників до суду, навіть посилаючись на те, що гарантування 
захисту працівників від дискримінації роботодавцем є обов’язком держави, 
який будується не лише на декларативних нормах, а й на реальних, прямих 
положеннях законодавства про можливість судового захисту прав працівників, 
які зазнали дискримінації17.

Отже, необхідною умовою розвитку соціальної, правової держави 
є створення умов для ефективного захисту прав та інтересів людини і 
громадянина, в тому числі трудових прав. Проте конституційне закріплення 
права на судовий захист, створення системи юрисдикційних органів та органів 
судової влади, які уповноважені вирішувати спори, в тому числі трудові, не 
означають, що в державі існує ефективний механізм захисту порушених чи 
оспорюваних прав. 

У деяких випадках трудові права не можуть бути захищені з причин 
відсутності чи недосконалості юридичних процедур. Механізм регулювання 
трудових спорів і конфліктів в Україні  містить низку недоліків, зокрема: 
1) інститути індивідуальних і колективних спорів і конфліктів у трудовому 
праві України розроблені недостатньо чітко; 2) неузгодженість понятійного 
апарату та  колізії окремих норм; 3) правові прогалини у порядку регулювання 
вирішення трудових спорів. 

Відтак реформування трудового законодавства України повинно 
відбуватися з урахуванням міжнародних стандартів, правового досвіду не 
тільки нашої держави, а й європейських країн. Прийняття нового Трудового 
кодексу повинно бути спрямоване насамперед на забезпечення трудових прав 
й гарантій, розширення підстав для звернення працівника до суду із позовом 
про захист своїх трудових прав, у протилежному випадку матимуть місце 
масові порушення трудових прав працівників, які не зможуть захищати свої 
трудові права в національних судах, зважаючи на відсутність таких підстав 
у законодавстві про працю. Отже, вдосконалення проекту Трудового кодексу 
України, а не його прийняття, є першочерговим питанням реформування 
трудового законодавства.

In modern conditions of Ukraine’s transition to a civilized market, attempts to integrate into 
the world economy andto improve the human rights protection, including labor rights, is gaining 
importance and relevance, and, thus, the labor legislation reform is urgent.

16 КожухЗ.Р. Международно-правовые основы судебной защиты прав и свобод личности // 
Государство и право. 2000. № 4. С. 45-57.

17 ФедоришинП.І. Конституційні засади захисту прав людини і громадянина та міжнародна 
практика // Право України. 2001.  № 3. С. 48.
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In the article, the author notes that guaranteeing of all human rights and freedoms 
implementation involves the possibility of judicial protection of those rights. In our state, being 
developed as democratic and law-based one, all human rights and freedoms have equal legal 
status, because the Article 55 of the Constitution provides that everyone has the right to appeal 
against decisions, actions or omissions of public authorities, local authorities, officials and officers 
in court. Everyone has the right, after pursuing all domestic legal remedies, to seek protection of 
their rights and freedoms in the relevant international judicial institutions or in the relevant bodies 
of international organizations, which Ukraine is the member or participant of.

It is emphasized that at the moment there is no basic research on issues related to the definition 
of labor rights as a component of the Institute of fundamental human rights and judicial system of 
the labor rights protection including the court jurisdiction. 

Statistical data released by the European Court of Human Rights were analyzed.
An example of a specific case, which was considered by the European Court of Human Rights, 

was provided.
It is noted that a necessary condition for the development of the social legal state is to create 

conditions for the effective protection of human and citizen’s rights and interests, including labor 
rights.

The attention is directed to the fact that nowadays the urgent problem is that in some cases, 
labor rights cannot be protected because of the absence or imperfection of the legal procedures. 
Regulation mechanism for labor disputes and conflicts in Ukraine contains a number of 
shortcomings.

It is cautioned that the reform of the labor legislation of Ukraine should take place in 
accordance with international standardsand legal experience not only of our country, but also 
the legal experience of European ones. The introduction of the new Labor Code should be 
directed primarily on the increase of labor rights and guarantees, the expansion of the grounds for 
employee’s filing to the court to protect their labor rights.

Key words: human rights, labor rights, judicial protection, court jurisdiction, the decision of 
the European Court of Human Rights.
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УДК 347.9 +341.9 

Забезпечувальні заходи в господарському 
процесі України та у міжнародному 

комерційному арбітражі 

Є. О. Ятченко,  
кандидат юридичних наук, 
доцент, доцент кафедри господарського права 
факультету підприємництва та права
Київського національного університету 
технологій та дизайну

Досліджуються запобіжні заходи та заходи забезпечення позову в господарському
процесі України та у міжнародному комерційному арбітражі як види забезпечувальних
заходів. Значна увага приділяється розгляду проблеми оптимізації процесу застосування
забезпечувальнихзаходів,зокремашляхомнаданняправаарбітражуприйматирішенняпро
вжиттязабезпечувальнихзаходів.

Ключові слова: забезпечувальні заходи, запобіжні заходи, забезпечення позову,
екзекватура.

Ятченко Е. А. обеспечительные меры в хозяйственном процессе украины и в 
международном коммерческом арбитраже 

Исследуются упреждающиемеры имеры обеспечения иска в хозяйственном процессе
Украины и в международном коммерческом арбитраже как виды обеспечительных мер.
Значительное внимание уделяется рассмотрению проблемы оптимизации процесса
применения обеспечительныхмер, в частностипутемпредоставления права арбитражу
приниматьрешениеопринятииобеспечительныхмер.

Ключевые слова: обеспечительные меры, упреждающие меры, обеспечение иска,
экзекватура.


Iatchenko Ievgen. Interim measures in the economic process in Ukraine and international 

commercial arbitration 
Investigates the precautions and measures to ensure the claim in the economic process in

Ukraineand international commercialarbitrationasakindof interimmeasures.  In thearticle
themuchattention ispaid toaddress theproblemofoptimizing theprocessofapplying interim
measures,includingthroughtherighttoarbitrationtodecideoninterimmeasures.

Key words:interimmeasures,precautions,ensuretheclaim,exequatur.

Активна інтеграція України до світової ринкової системи господарювання 
призвела до збільшення кількості господарських договорів з іноземними 
партнерами, зокрема з контрагентами із держав – членів Європейського 
Союзу. Невиконання або ж неналежне виконання однією із сторін умов 
господарського договору призводить до того, що суб’єкти господарювання 

©ЯтченкоЄвгенОлександрович–кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри госпо-
дарського права  факультету підприємництва та права Київського національного університету 
технологій та дизайну
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вимушені шукати захисту своїх прав як у міжнародному комерційному 
арбітражі, так і в господарських судах України. Однак при недостатній 
кількості доказів суди не можуть винести позитивне рішення на користь 
постраждалої сторони, оскільки діє принцип презумпції невинуватості 
контрагента, доки не доведено інше. Навіть винесення зазначеними судами 
позитивного рішення не є тотожним належному захисту прав суб’єктів 
господарювання. Саме забезпечення позову та витребування належних 
доказів виступають гарантіями захисту прав суб’єктів господарювання. 
Відтак існує потреба вдосконалення існуючих та впровадження нових 
забезпечувальних процедур у практику розгляду та вирішення господарських 
спорів.    

Питання, пов’язані із забезпеченням збереження та витребуванням 
доказів, забезпеченням позовних вимог суб’єктів господарювання, видами 
забезпечувальних заходів тощо, досліджували вітчизняні науковці:                          
М.О. Абрамов, В.Е. Беляневич, С.С. Боровик, О.М. Гончаренко, А.І. Гурова, 
А.О.   Добровольський,   С.О.   Іванова,   Н.В.   Іванюта,   М.Ю.   Картузов, 
В.В. Комаров, С.О. Кравцов, І.Г. Побірченко, Ю.Д. Притика, В.В. Резнікова, 
Є.А. Таликін, О.І. Харитонова, Г.А. Цірат, Ю.С. Червоний, В.Д. Чернадчук та ін. 
Однак питанню побудови єдиної та універсальної системи забезпечувальних 
заходів, дослідженню особливостей застосування забезпечувальних заходів у  
науці приділяється недостатня увага. 

Слід зазначити, що вітчизняний законодавець розмежовує процедури 
вжиття запобіжних заходів (розділ V-1 Господарського процесуального 
кодексу України – надалі ГПК України) та забезпечення позову (розділ Х ГПК 
України) попри подібність цих процедур. Звичайно, існують певні відмінності 
між процедурою вжиття запобіжних заходів та процедурою забезпечення 
позову, однак, на  нашу думку, це не є перешкодою розглядати ці процедури 
як види забезпечувальних процедур у господарському процесі. Фактично на 
подібність зазначених процедур звертають увагу й інші науковці, зокрема 
В.В. Резнікова, розглядаючи запобіжні заходи та забезпечення позову як 
питання однією теми в курсі господарського процесу1. 

Застосування забезпечувальних заходів у міжнародному комерційному 
арбітражі регламентується Законом України «Про міжнародний комерційний 
арбітраж» від  24.02.1994 року (надалі – Законом), а також Типовим 
законом ЮНСІТРАЛ про міжнародний комерційний арбітраж. При цьому, 
як підкреслює Ю.Д. Притика, принциповою відмінністю забезпечувальних 
заходів у міжнародному комерційному арбітражі є те, що через відсутність 
владних повноважень арбітражний суд не має можливості примусово 
виконати постановлений процесуальний акт про забезпечення позову2. Отже, 
центральною ланкою в застосуванні забезпечувальних заходів залишаються 
державний суд, а відтак удосконалення та уніфікація забезпечувальних заходів 
у господарському судочинстві дозволить підвищити й ефективність діяльності 

1 РезніковаВ.В.Господарсько-процесуальне право України : курс лекцій . Хмельницький, 
2011. С. 86-91.

2 ПритикаЮ.Д.Забезпечувальні заходи в міжнародному комерційному арбітражі // Право 
України. 2011. № 1. С. 140.
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міжнародного комерційного арбітражу, в якого саме забезпечувальні заходи є 
однією із слабких ланок.  

Для проведення подальшого дослідження варто зосередити певну 
увагу на спільних рисах та відмінностях таких правових інститутів, як 
інститут запобіжних заходів та інститут забезпечення позову. Як зазначає 
В.В. Резнікова, інститут запобіжних заходів слід відрізняти від інституту 
забезпечення позову в господарському суді, оскільки інститут запобіжних 
заходів створює умови, дає можливість у майбутньому всебічно, об’єктивно 
й повно розглянути справу по суті, а інститут забезпечення позову 
створює умови для належного виконання рішення господарського суду, яке 
набрало законної сили. Мета забезпечення позову – гарантувати належне 
і правильне виконання рішення господарського суду, запобіжні ж заходи є 
профілактичними, здійснюються з метою попередження порушень прав 
та усунення перешкод для здійснення цих прав3. Отже, зазначені правові 
інститути відрізняються метою їх застосування. Однак слід врахувати і 
той факт, що вжиття господарським судом запобіжних заходів, особливо 
накладення арешту на майно, не тільки створює умови для розгляду справи 
по суті та винесення справедливого рішення господарським судом, а й 
створює умови для належного виконання рішення господарського суду. На 
нашу думку, як мета інституту запобіжних заходів – усунути перешкоди для 
здійснення прав суб’єктів господарювання, так і мета забезпечення позову – 
гарантувати належне і правильне виконання рішення господарського суду, є 
проміжними (етапними) в досягненні основної мети – здійснити захист прав 
суб’єкта господарювання. Відтак інститут запобіжних заходів та інститут 
забезпечення позову слугують одній меті, яка й дає підстави для пошуку 
спільної процедури їх застосування.     

Як випливає із змісту ч.3 ст. 43-3 ГПК України, заява про вжиття запобіжних 
заходів подається до позовної заяви, а запобіжні заходи вживаються до відкриття 
провадження у господарській справі. Після подання позовної заяви запобіжні 
заходи діють як заходи забезпечення позову, що й підкреслює Т.В. Степанова4. 
Отже, до відкриття провадження в справі господарський суд застосовує лише 
запобіжні заходи, а після відкриття – засоби забезпечення позову. При цьому, 
як зазначає О.М. Роїна, вжиття заходів забезпечення позову допускається 
в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може 
ускладнити чи унеможливити виконання рішення господарського суду5. Слід 
зауважити, що господарський суд з метою збереження доказів має право 
витребувати докази або ж накласти арешт на майно і після подачі позовної 
заяви. Відтак попри певні особливості існує правовий зв’язок між запобіжними 
заходами та заходами забезпечення позову. Пропонується розглядати запобіжні 
заходи та заходи забезпечення позову як два види забезпечувальних заходів. 
При цьому метою застосування забезпечувальних заходів першого виду має 
бути створення умов для всебічного та об’єктивного розгляду справи по 

3 РезніковаВ.В. Цит. праця. С. 86-88.
4 СтепановаТ.В.Хозяйственный процесс Украины в схемах: учебное пособие. – изд. 4-е, 

обновл. и дополн.. Одесса: Атлант, 2012. С. 77. 
5 РоїнаО.М.Господарський процес: практичний посібник. Київ: Алерта; ЦУЛ, 2011. С. 74.
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суті, а метою забезпечувальних заходів другого виду – створення умов для 
належного виконання рішення господарського суду. 

Згідно із ст. 43-2 ГПК України законодавець до видів запобіжних 
заходів відносить: 1) витребування доказів; 2) огляд приміщень, в яких 
відбуваються дії, пов’язані з порушенням прав; 3) накладення арешту на 
майно, щодо якого вжито запобіжні заходи, і знаходиться у відповідача 
або в інших осіб. Відповідно до ст. 67 ГПК України заходами забезпечення 
позову є:  1) накладення арешту на майно або грошові суми, що належать 
відповідачу; 2) заборона відповідачу вчиняти певні дії; 3) заборона іншим 
особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору;  4) зупинення стягнення 
на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення 
здійснюється у безспірному порядку. Порівнявши ці два переліки, неважко 
помітити подібність зазначених заходів або їх часткове дублювання. Крім 
цього, слід звернути увагу й на той факт, що не всі речові, а іноді й письмові 
докази, які знаходяться у відповідача чи третіх осіб, можна витребувати, 
а відтак як запобіжні заходи або ж забезпечувальні заходи першого виду 
могли б слугувати й заборона відповідачу або іншим особам вчиняти певні 
дії, що стосуються предмета спору, які віднесені законодавцем лише до 
заходів забезпечення позову, і як запобіжні заходи, якщо виходити із вимог 
чинного ГПК України, не можуть бути застосовані. На практиці, як зазначає 
Н.В. Іванюта, перелік заходів забезпечення позову є дещо ширшим, ніж 
встановлені ГПК України, оскільки господарські суди застосовують також 
заходи, встановлені деякими законодавчими актами6. Ми підтримуємо 
пропозицію М.Ю. Картузова об’єднати зазначені заходи в одну категорію 
«забезпечувальні заходи»7 та пропонуємо єдиний список забезпечувальних 
заходів, до складу якого включити: 1) витребування доказів;  2) огляд 
приміщень,  в яких  відбуваються  дії,  пов’язані  з  порушенням  прав;
3) заборона відповідачу та іншим особам вчиняти дії, що стосуються 
предмета спору; 4) накладення арешту на майно або грошові суми, що 
належать відповідачу і знаходяться в нього або в інших осіб; 5) зупинення 
стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за 
яким стягнення здійснюється у безспірному порядку. Звичайно, цей перелік 
забезпечувальних заходів може бути розширений законодавцем, у тому 
числі шляхом запозичення із міжнародних правових норм, зокрема країн 
Європейського Союзу. Віднесення ж того чи іншого забезпечувального заходу 
до першого чи другого виду або до обох видів одночасно заслуговує, на нашу 
думку, на окреме дослідження, основним же критерієм поділу має стати 
мета його застосування, яку й визначатиме суд. Крім цього слід зазначити, 
що термін «забезпечувальний захід» вже тривалий час використовується 
не лише науковцями, а й у міжнародно-правових документах, зокрема в 
Арбітражному регламенті ЮНСІТРАЛ ООН від 15 червня 1976 року в 
редакції 2010 року та в Типовому законі ЮНСІТРАЛ в редакції 2006 року. 

6 ІванютаН.В. Забезпечення позову в господарському судочинстві: монографія. Донецьк: 
Юго-Восток, 2013. С. 69-71

7 КартузовМ.Ю.Запобіжні заходи в господарському процесі: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук: спец. 12.00.04. Одеса, 2010. С. 14
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Деякі держави світу вже імплементували у своє законодавство положення 
Типового закону ЮНСІТРАЛ8. 

Слід зазначити, що інститут забезпечення позову відомий ще з часів 
римського приватного права, постійно вдосконалювався відповідно до 
розвитку як матеріальних, так і процесуальних правовідносин. Інститут 
запобіжних заходів є досить новим, він запроваджений до господарського 
процесуального законодавства України лише в 2003 році, а відтак потребує 
вдосконалення ще протягом тривалого часу. На недосконалість процедури 
застосування забезпечувальних заходів неодноразово звертали увагу в 
своїх працях науковці, однак на окрему увагу заслуговує позиція Н.О. 
Абрамова. Порівнявши забезпечувальні заходи із заходами забезпечення 
позову, науковець дійшов висновку, що не потрібно було вводити у 
господарський процес додаткову стадію вжиття запобіжних заходів, оскільки 
це ускладнює, затягує та здорожчує процес, забезпечувальні ж заходи, які 
здійснюються до прийняття позовної заяви до провадження, отримують 
певну непроцесуальність. Відтак Н.О. Абрамов пропонував відмовитися 
від інституту запобіжних заходів, доопрацювавши при цьому інститут 
забезпечення позову9. На думку ж М.Ю. Картузова, інститут запобіжних 
заходів має величезний потенціал як із погляду забезпечення прав суб’єктів 
господарювання на судовий захист, так і з позиції медіаційної функції 
господарського процесу, хоча механізм застосування запобіжних заходів 
не досліджено з погляду його дієвості, ефективності та прогресивного                
значення 10. На  нашу думку, позиція зазначеного науковця щодо виконання 
запобіжними заходами медіаційної функції в господарському процесі є 
дискусійною, а з тим, що забезпечувальні заходи можуть надати додатковий 
судовий захист у забезпеченні прав суб’єктів господарювання, варто 
погодитися, тому не слід поспішати відмовлятися від інституту запобіжних 
заходів. При цьому доцільно мінімізувати негативні явища, на які цілком 
слушно звертає увагу Н.О. Абрамов, зокрема ускладнення та затягування 
господарського процесу. 

З метою надання запобіжним заходам належної процесуальності 
пропонується застосовувати їх у межах господарського процесу, після 
подання позовної заяви та відкриття провадження, тобто на стадії підготовки 
справи до судового розгляду. На нашу думку, не варто подавати окрему 
заяву про вжиття запобіжних заходів, регламентовану ст. 43-3 ГПК України, 
у разі потреби застосування запобіжних заходів вимога та необхідність їх 
застосування можуть бути обґрунтовані в самій позовній заяві. Якщо ж 
позивач відповідну позовну заяву у встановлений строк не подає, або ж 
позивачем не дотримуються інші вимоги, передбачені ст. 62 та ст. 63 ГПК 
України, то згідно із ст. 43-9 ГПК України запобіжні заходи припиняються. 
У випадку ж зазначення клопотання про застосування запобіжних заходів 
у позовній заяві відпадає потреба у її скасуванні із цих підстав. Винесення 

8 ГончаренкоО.М. Міжнародний комерційний арбітраж. Ніжин, 2014. С.102.
9 Абрамов Н.А. Обновленный Хозяйственный процесс Украины: Учебное пособие (курс 

лекций) Изд. 3-е, обнов. и допол. Харьков: Бурун книга, 2012. С. 95.
10 КартузовМ.Ю. Цит.  праця. С. 1.
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ж судом ухвали про вжиття запобіжних заходів можливе й після прийняття 
судом ухвали про відкриття провадження, тобто в межах господарського 
процесу. Слід зауважити, що у випадку обґрунтованої вимоги заявника про 
розгляд клопотання про вжиття запобіжних заходів без повідомлення особи, 
щодо якої просять вжити запобіжні заходи, є також можливим, при цьому 
суд, дійшовши такого висновку на стадії відкриття провадження, має про 
це зазначити в ухвалі про відкриття провадження та призначити розгляд 
клопотання заявника без повідомлення особи, щодо якої просять вжити 
запобіжні заходи. У випадку прийняти судом ухвали про вжиття запобіжних 
заходів відповідачу може бути надано її разом із ухвалою про відкриття 
провадження.        

Серед науковців точаться дискусії відносно повноважень Міжнародного 
комерційного арбітражного суду та Морської арбітражної комісії при 
Торгово-промисловій палаті України щодо примусового вжиття запобіжних 
заходів. Як зазначає Г.А. Цірат, існує два основних підходи щодо процедури 
вжиття запобіжних заходів міжнародним комерційним арбітражним судом: 
перший – рішення про вжиття примусових запобіжних заходів має право 
прийняти тільки державний суд, а у сторін спору, який розглядається або 
має бути розглянутий у комерційному арбітражі, є право звернутися до 
державного суду із заявою про вжиття забезпечувальних заходів; другий – 
третейським судам (міжнародному комерційному арбітражу) надається право 
застосовувати забезпечувальні заходи шляхом ухвалення відповідних актів, 
які можуть бути визнані та приведені до виконання шляхом звернення до 
державних судів і отримання від них екзекватури11. Аргументи прихильників 
першого підходу, що застосування запобіжних заходів має бути обмежене 
компетенцією державних судів, оскільки запобіжні заходи є такими, які мають 
публічний характер і пов’язані з установленням обмежень суб’єктивних прав 
осіб12. На нашу думку, правовідносини між суб’єктами господарювання 
є приватно-правовими, крім цього, в господарських правовідносинах 
допускаються обмеження суб’єктивних прав осіб, а відтак позиція про 
публічний характер запобіжних заходів є дискусійною. Слід зазначити, що 
існує два способи застосування забезпечувальних заходів у міжнародному 
комерційному арбітражі: диспозитивний та імперативний. Як зазначає          
Ю.Д. Притика, диспозитивний спосіб застосування забезпечувальних засобів 
характеризується тим, що арбітражний суд може застосовувати їх самостійно, 
але вони поширюються виключно на сторони арбітражного розгляду, не 
забезпечуються примусовою силою держави та добровільно виконуються 
сторонами13. Отже, у випадку відсутності застосування примусу державою 
міжнародний комерційний арбітраж в Україні наділяється правом приймати 
рішення про застосування запобіжних заходів. Крім цього, як підкреслює 
Г.А. Цірат на підставі аналізу статті 17Н Типового закону ЮНСІТРАЛ, 

11 Цірат Г.А. Забезпечувальні заходи в міжнародному комерційному арбітражі: стан та 
перспективи законодавчого врегулювання в Україні  // Міжнародний арбітраж в Україні та в 
світі: доктрина і практика: науково-практичний круглий стіл / за ред. О.Д. Крупчана. К.иїв, 2010. 
С. 46-47

12 КартузовМ.Ю. Цит.  праця. С. 14. 
13 ПритикаЮ.Д.Цит.  праця. С. 142.
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забезпечувальний захід, прийнятий третейським судом, є обов’язковим та має 
приводитися до виконання при зверненні до компетентного суду незалежно 
від держави14. Тобто спеціалізована в царині міжнародного комерційного 
арбітражу поважна світова організація рекомендує все ж таки надавати право 
міжнародному комерційному арбітражу приймати рішення про застосування 
забезпечувальних заходів. Як зазначає Ю.Д. Притика, у низці країн, зокрема 
в Великобританії та Нідерландах, арбітри наділені правом застосовувати 
забезпечувальні заходи15. Тобто існує перевірений роками досвід, коли арбітри 
наділені правом приймати рішення про застосування забезпечувальних 
заходів. На  нашу думку, в Україні арбітрам комерційного арбітражного суду 
варто надати право приймати рішення про вжиття забезпечувальних заходів 
із подальшою їх екзекватурою в державному суді, за умови, що будуть 
застосовуватися лише ті забезпечувальні заходи, які визначені господарським 
процесуальним законодавством України.

Виходячи із вищезазначеного, автор вважає за можливе зробити наступні 
висновки: 

1. Інститут запобіжних заходів та інститут забезпечення позову слугують 
одній меті – здійснення судом захисту прав суб’єкта господарювання, 
а тому слід підтримати позицію науковців щодо об’єднання зазначених 
заходів в одну категорію «забезпечувальні заходи». При цьому пропонується 
розглядати запобіжні заходи як забезпечувальні заходи першого виду, а 
заходи забезпечення позову – другого виду. 

2. З метою надання запобіжним заходам належної процесуальності 
пропонується застосовувати їх у межах господарського процесу, після подання 
позовної заяви та відкриття провадження, тобто на стадії підготовки справи 
до судового розгляду. У випадку наявності обґрунтованої вимоги заявника 
про розгляд клопотання про вжиття запобіжних заходів без повідомлення 
особи, щодо якої просять вжити запобіжні заходи, суддя господарського суду 
повинен зазначити про це в ухвалі про відкриття провадження та призначити 
розгляд клопотання заявника без повідомлення особи, щодо якої просять 
вжити запобіжні заходи.

3. Слід підтримати позицію науковців про надання в Україні арбітрам 
комерційного арбітражного суду права приймати рішення про вжиття 
забезпечувальних заходів із подальшою їх екзекватурою в державному 
суді.

 Iatchenko Ievgen. Interim measures in the economic process in Ukraine and international 
commercial arbitration 

No performance or improper performance of one of the parties conditions of a business 
agreement leads to what entities are forced to seek protection of their rights both in international 
commercial arbitration and economic courts in Ukraine. However, the lack of evidence courts can 
not make a positive decision in favor of the victim, even making a positive decision by the courts 
are not the proper protection of the rights identical entities. That claim and provide appropriate 
evidence reclamation act rights protection entities. Therefore, there is need for improvement of 
existing and introduction of new interim procedures and practice of resolving commercial disputes. 

14 ЦіратГ.А. Цит.  праця. С. 47.
15 ПритикаЮ.Д. Цит.  праця. С. 142.
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It should be noted that the domestic legislator delineates procedures to take precautions and 
secure a claim. Of course there are some differences between the procedure for taking precautions 
and procedures to ensure the claim, but it is not an obstacle to consider these procedures as the 
types of security procedures in the economic process. As the purpose of the institute preventive 
measures - to eliminate obstacles to the rights of economic entities and the goal of action - to 
ensure adequate and proper execution of economic court, is intermediate in achieving the main 
goal - to make the protection of human entity. In addition, after filing a claim precautionary 
measures act as measures of claim. The author supports the position of scientists to merge these 
activities into a single category of “interim measures”. It is proposed to consider the precautions 
and measures to ensure the claim as two types of security measures: preventive measures as 
interim measures first type, and measures to ensure the claim - the second type. 

In order to provide adequate safety measures processuality invited to apply them within 
the economic process, after filing a claim and discovery proceedings ie preparation of the case 
for trial. According to the author, it is not necessary to submit a separate application for taking 
precautionary measures when necessary preventive measures demand and the need for their use 
can be justified in the claim itself. Passing court is ruling on taking precautions possible after 
the court approval of the institution, ie within the economic process. It should be noted that in 
the case justified the applicant’s review request to take precautions without notice to the person 
against whom asked to take precautionary measures are also possible, and the court reached this 
conclusion on the stage of opening the proceedings should this be noted in the order of opening 
proceedings and appoint the applicant’s examination without notifying the person against whom 
asked to take precautions. If accepted by the court ruling on taking precautions defendant can be 
given along with its decision to open proceedings. 

Among scholars sustained discussion of the judges regarding international arbitration court 
to decide on taking precautions. There are two basic approaches to the procedure of taking 
precautions international commercial arbitration court: first - the decision to take enforcement 
safety precautions may accept only the state court and the parties to the dispute in question or to 
be considered in arbitration, there is a right to appeal to the state court the application for interim 
measures; the second - is that international commercial arbitration is entitled to apply interim 
measures by adopting appropriate regulations that can be found and brought to execution by an 
appeal to the state courts and getting them to exequatur. The author is a supporter of the second 
approach on this issue. 

Key words: interim measures, precautions, ensure the claim, exequatur.    
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УДК 347.441.142 

Оферта і акцент як самостійні елементи 
в процесі укладення договору: від теорії 

до судової практики

Т. О. Родоман, 
здобувач Науково-дослідного інституту 
приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака 
Національної академії правових наук України,
помічник судді Апеляційного суду Рівненської області

Дається характеристика положень ст. 638, 641, 642 Цивільного кодексу України,
зокремащодоелементівукладеннядоговору.Проаналізованопрактикузастосуваннясудами
положеньЦивільногокодексуУкраїнищодоукладеннядоговору.Визначеноознакиоферти
та акцепту, встановлено їх правову природу, зроблено висновок про те, що оферта та
акцептвиступаютьсамостійнимивольовимиелементамивпроцесіукладеннядоговору,які
привзаємодіїпороджуютьдоговірніправовідносини.

Ключові слова: договір, правовідносини, оферта, акцепт, істотні умови, судова
практика.


Родоман Т. А. оферта и акцепт как самостоятельные элементы в процессе зак-

лючении договора: от теории до судебной практики
Охарактеризованы положения ст. 638, 641, 642 Гражданского кодекса Украины, в

частности относительно элементов заключения договора. Проанализирована практика
применения судами положений Гражданского кодекса Украины о заключении договора.
Определеныпризнакиофертыиакцепта,установленаихправоваяприрода,сделанвывод
о том, что оферта и акцепт выступают самостоятельными волевыми элементами в
процессе заключения договора, которые при взаимодействии порождают договорные
правоотношения.

Ключевые слова: договор, правоотношения, оферта, акцепт, существенные условия,
судебнаяпрактика.

Rodoman Tetiana. An Offer and An Acceptance as Autonomy Elements in the Contract 
Concluding Process: from Theory to the Court Practice 

TheprovisionsofArticles638,641,642oftheCivilCodeofUkraine,inparticularthecontract
elements, are characterized in this scientific article. The court practice on application of the
CivilCodeofUkrainenormsonentering into thecontract isanalyzedand it isalsosupported
by the appropriate judicial decisions. An offer and an acceptance signs and its legal nature
are determined in this article too, and it is concluded that an offer and an acceptance are an
independentwilledelementsonthewaytoagreementconcluding,whichatinteractiongenerate
contractualrelationship.

Key words:contract,legalrelationships,offer,acceptance,essentialconditions,litigation.

©РодоманТетянаОлександрівна–здобувач Науково-дослідного інституту приватного пра-
ва і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 
помічник судді Апеляційного суду Рівненської області
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Питання укладення договору не втрачають своєї актуальності. Адже 
формування умов майбутнього договору пропонуючої сторони (оферента) 
має надзвичайно важливе значення, оскільки саме від правильно сформованої 
пропозиції (оферти) залежить досягнення бажаного результату – отримання 
повної та безумовної відповіді від контрагента і як наслідок – укладення договору. 
Відповідь особи (акцепт) також відіграє важливу роль, адже лише безумовне 
погодження акцептантом умов запропонованої моделі договору дає можливість 
стверджувати про наявність підстав для застосування положень ст.638 ЦК. 

Інститут укладення договору в цілому та окремі його аспекти досліджували 
М.І. Брагінський, В.В. Вітрянський, В.В. Васильєва, В.В. Денисюк та 
інші дослідники, які зробили вагомий внесок у розробку даного питання, 
констатуючи при цьому необхідність його подальшого вивчення. 

Стаття 628 ЦК визначає, що зміст договору становлять умови (пункти), 
визначені на розсуд сторін і погоджені ними та умови, які є обов’язковими 
відповідно до актів цивільного законодавства1. Мається на увазі, що цивільно-
правовий договір може включати як узгоджені сторонами умови відповідно 
до визначеного у ст.627 ЦК принципу свободи договору, так звані «випадкові 
умови», так і імперативні (обов’язкові) умови в силу чинного цивільного 
законодавства. 

Відповідно до ст. 638 ЦК договір є укладеним, якщо сторони в належній 
формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами 
договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як 
істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, 
щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Договір 
укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) 
і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною. Так, ухвалою судді 
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 18 грудня 2015 року було відмовлено у відкритті касаційного 
провадження на рішення Сихівського районного суду м. Львова від 14 вересня                                        
2015 року та на ухвалу Апеляційного  суду Львівської області від 23 листопада                                 
2015 року, в якій зазначено, що « … вирішуючи спір, суд першої інстанції, 
з висновком якого погодився апеляційний суд, правильно виходив з того, 
що укладення договору на постачання електричної енергії можливе шляхом 
пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції 
(акцепту) другою стороною, а не шляхом приєднання. Встановивши, що 
позивач не зверталася до відповідача з пропозицією укласти договір про 
користування електричною енергією, суди дійшли обґрунтованого висновку 
про відмову в задоволенні позову про визнання укладеним договору про 
користування електричною енергією … »2. У даній правовій ситуації суди 
першої та апеляційної інстанції дійшли висновку про відмову в задоволенні 
заявлених позивачем позовних вимог через відсутність правових підстав для 
застосування положень ст.638 ЦК. 

1 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/435-15.

2 УхвалаВищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
від 18 грудня 2015 року. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/54594787.
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Сутність укладення договорів зумовлена природою конструкції договору 
як угоди і тому передбачає вираження волі кожної із сторін. При цьому правове 
регулювання договірних відносин починається із стадії вираження стороною 
волі укласти договір. Все, що передує цій стадії, створити договір не може, 
за винятком зобов’язань з попереднього договору, якому законодавець надає 
правового значення окремого договору. Тому переписка сторін, протокол про 
наміри, інші акти, що виражають бажання кожної із сторін укласти договір, не 
мають юридичного значення, якщо ці документи не підпадають під поняття 
оферти та (або) акцепту3.   

Згідно із ст.641 ЦК пропозицію укласти договір (оферту) може зробити 
кожна із сторін майбутнього договору. Пропозиція укласти договір має містити 
істотні умови договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе 
зобов’язаною в разі її прийняття. У ст.14 Конвенції Організації Об’єднаних 
Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 
року4, до якої Україна приєдналася згідно з Указом Президії Верховної Ради 
Української РСР «Про приєднання Української Радянської Соціалістичної 
Республіки до Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу 
товарів» №7978-ХІ від 23 серпня 1989 року5, визначено, що пропозиція 
про укладення договору, адресована одній чи кільком конкретним особам, 
є офертою, якщо вона досить виразна й висловлює намір оферента вважати 
себе зв’язаним у разі акцепту. Такі ж вимоги щодо оферти містяться в ст.2.2. 
Принципів міжнародних комерційних договорів (принципи УНІДРУА)6. 

Оферта може бути здійснена в усній чи письмовій формі, а також у формі 
конклюдентних дій. Оферта в усній формі може бути здійснена під час 
безпосереднього спілкування сторін, у тому числі по телефону, відеотелефону 
(«скайп») тощо. Перелік способів оферти в усній формі є невичерпним, 
що також підтверджує судова практика, зокрема постанова Вищого 
господарського суду України від 05 серпня 2015 року в справі за позовом 
товариства з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) «Імпел Гріффін Груп» до 
додержавного підприємства (ДП) «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» про 
стягнення боргу з оплати наданих послуг з прибирання, якою було залишено 
без задоволення касаційну скаргу ДП «Міжнародний аеропорт Бориспіль», 
а постанову Київського апеляційного господарського суду від 10 червня 
2015 року та рішення господарського суду Київської області від 23 квітня 
2015 року залишено без змін. Погоджуючись із висновками судів попередніх 
інстанцій, суд касаційної інстанції із покликанням на положення ст.638 ЦК 
вказав: « ... сторони не позбавлені права на підтвердження факту наявності 
зобов’язальних правовідносин посилатися на інші докази, ніж договір, який 

3 БрагинскийМ.И.,ВитрянскийВ.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения. Москва: 
Статут, 2001. С. 194.

4 Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу 
товарів від 11 квітня 1980 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_003.

5 ПроприєднанняУкраїнської Радянської соціалістичної Республіки до Конвенції ООН про 
договори міжнародної купівлі-продажу товарів:  від 23 серпня 1989 року: Указ Президії 
Верховної Ради Української Радянської соціалістичної Республіки. URL: http://zakon5.rada.gov.
ua/laws/show/7978-11.

6 Принципиміжнародних комерційних договорів (Принципи УНІДРУА) від 01 січня 1994 
року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_920.     
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укладений у письмовій формі. Договір про надання послуг з прибирання 
приміщень та території терміналу «F» аеропорту сторонами укладено не 
у формі єдиного документа, а в спрощений спосіб, що підтверджується: 
оформленням перепусток і допуском відповідачем працівників позивача 
на територію аеропорту; листом компанії «Міжнародні авіалінії України» 
(щодо прибирання позивачем її приміщень); листом ТзОВ «Керхер» (щодо 
постачання обладнання для прибирання); договором підряду від 08 травня 
2012 року, укладеним позивачем з ТзОВ «Сільськогосподарське підприємство 
«Парк» (щодо виконання робіт з капітального ремонту зелених насаджень та 
озеленення території терміналу «F» аеропорту); електронним листуванням. 
Крім того, на підставі Положення про роботу комісії з перевірки якості 
прибирання аеровокзального комплексу, об’єктів аеропорту та прилеглої 
території від 16 грудня 2011 року, уповноваженими представниками сторін 
підписані акти визначення відсотку відрахування якості наданих послуг. 
Відповідач, підписавши та затвердивши вказані акти, підтвердив виконання, 
прийняття та належну якість виконаних позивачем робіт, що свідчить про 
наявність усної домовленості між сторонами про надання позивачем послуг 
з прибирання»7. 

Щодо письмової оферти, то її форма також може бути досить різноманітною: 
проект договору, лист, телеграма тощо. В цьому питанні судова практика 
теж демонструє різноманітність форм письмової оферти. Наприклад, 
постановою Вищого господарського суду України від 23 листопада 2015 року  
у справі за позовом ТзОВ «ГК «Інтерметалбуд» до приватного підприємства 
«Айрон-Трейд» про стягнення 85 338 гривень 32 коп. було залишено без 
задоволення касаційну скаргу ТзОВ «ГК «Інтерметалбуд», а постанову 
Київського апеляційного господарського суду від 29 вересня 2015 року та 
рішення господарського суду Київської області від 13 серпня 2015 року, 
якими у задоволенні позовних вимог було відмовлено, – залишено без змін. 
Господарськими судами попередніх інстанцій встановлено, що 10 квітня 
2015 року позивач перерахував на рахунок відповідача кошти в сумі 85 338 
гривень 32 коп., що підтверджується відповідною банківською випискою, 
а в призначенні платежу позивач зазначив: «Оплата за профнастил згідно 
рахунку-фактури №СФ-0000353 від 10 квітня 2015 року». Однак надалі, 23 
квітня 2015 року, позивач направив на адресу відповідача лист з вимогою 
повернути грошові кошти в сумі 85 338 гривень 32 коп., як такі, що помилково 
сплачені, проте відповідач таку вимогу щодо повернення грошових коштів не 
виконав. Залишаючи без змін судові рішення господарських судів попередніх 
інстанцій, суд касаційної інстанції із покликанням на положення ч.2 ст.638, 
ст. 641, 642 ЦК, вказав, що « ... відповідач запропонував позивачу укласти 
договір купівлі-продажу шляхом виставлення відповідного рахунку на оплату 
товару. В свою чергу, позивач оплатив наведений у рахунку товар у вказаній 
сумі, тобто прийняв відповідну пропозицію відповідача… »8. 

7 Постанова Вищого господарського суду України від 05 серпня 2015 року. URL: http://reye-
str.court.gov.ua/Review/47956829.

8 Постанова Вищого господарського суду України від 23 листопада 2015 року. URL:  http://
reyestr.court.gov.ua/Review/53893343.
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Пропозиція укласти договір може вбачатися також із поведінки сторін 
(конклюдентних дій). Як приклад, можна навести подачу трамвая чи 
тролейбуса на зупинку за умови, що вартість проїзду та маршрут наперед 
відомі або візуально вбачаються. Укладення договору конклюдентними діями 
слід визнати припустимими, якщо дії оферента включають всі істотні умови9.     

Із врахуванням положень ЦК, які регулюють зміст договору в цілому та 
поняття оферти, можна виділити наступні її ознаки. По-перше, оферта має 
бути достатньо виразною. Виразність оферти передбачає, що з її змісту 
адресат може зробити правильний висновок про волю оферента. Будь-яка 
невизначеність, зокрема щодо правової природи майбутнього договору, не дає 
права називати пропозицію офертою. У випадку невизначеності оферти, що 
викликає можливість різного розуміння змісту оферти, така невизначеність 
повинна бути витлумачена на користь акцептанта (того, хто отримав оферту), 
виходячи із загального принципу, в силу якого насамперед враховуються 
інтереси сторони, яка прийняла виявлення волі, що потребує тлумачення10.  

По-друге, вона має містити істотні умови майбутнього договору – як 
імперативні, передбачені законом, так і  «випадкові», самостійно визначені 
оферентом. Обов’язково мають бути визначені умови, визнані істотними в 
силу закону, а зазначений в оферті набір умов визначається для акцептанта 
максимальним. Відповідно після того, як адресат прийме пропозицію, не 
запропонувавши зі свого боку жодних змін або доповнень до оферти, оферент 
не зможе змінювати набір умов, які містяться в оферті11. Зміст цієї важливої 
вимоги до оферти полягає в тому, що вона повинна бути настільки визначеною, 
щоб можна було шляхом її прийняття досягти домовленості про весь договір. 
Наприклад, постановою Вищого Господарського суду України від 11 січня 
2016 року в справі за позовом Банку «Чеська експортні банка, а.с.» (Ceska 
Exportni Banka, a.s.) до ТзОВ «Кузьминецький цегляний завод» про визнання 
додаткового договору дійсним, було залишено без задоволення касаційну 
скаргу ТзОВ «Кузьминецький цегляний завод», а рішення Господарського суду 
Київської області від 13 липня 2015 року та постанову Київського апеляційного 
господарського суду від 07 жовтня 2015 року, якими позовні вимоги було 
задоволено, – залишено без змін, і зазначено: « …Позивачем направлено 
відповідачу проект Додаткового договору №1 до Іпотечного договору, який 
містить усі істотні умови, необхідні для укладення такого договору відповідно 
до вимог закону, та не містить протизаконних умов. Отримавши проект 
Додаткового договору №1 до Іпотечного договору, відповідач рішенням 
загальних зборів учасників товариства, які є вищим органом товариства з 
обмеженою відповідальністю, висловив безумовну згоду щодо укладення 
цього додаткового договору в запропонованій позивачем редакції із наданням 
повноважень на його укладення та підписання директору товариства. Тобто 
між сторонами у справі досягнуто домовленості щодо істотних умов спірного 

9 Денисюк В.В. Оферта як стадія укладення цивільно-правового договору // Часопис 
цивілістики: науково-практичний журнал. 2013. Вип. 14. С. 92.

10 БрагинскийМ.И.,ВитрянскийВ.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения. Москва: 
Статут, 2001. С. 196.

11 БрагинскийМ.И.,ВитрянскийВ.В. Цит. праця. С. 197.
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додаткового договору шляхом прийняття відповідачем пропозиції позивача 
про його укладення у відповідній редакції, що є достатньою підставою для 
висновку про укладення сторонами відповідного договору»12.  

По-третє, надіслана оферта повинна виражати намір оферента вважати себе 
зобов’язаним у разі прийняття пропозиції укласти договір, що свідчить про 
остаточне рішення оферента укласти договір. Тобто зі змісту оферти акцептант 
повинен зробити висновок про те, що для укладення договору достатньо вираження 
ним волі, яка збігається з офертою. Саме з моменту отримання оферти конкретним 
адресатом/адресатами оферент стає зобов’язаним умовами своєї пропозиції, яка 
вже не може бути відкликана, тобто є безвідкличною, що в теорії права дістало 
назву «теорія отримання». Проте в ст.15 Конвенції Організації Об’єднаних 
Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 
року визначено: оферта, навіть коли вона є невідкличною, може бути скасована 
оферентом, якщо повідомлення про скасування одержано адресатом оферти 
раніше, ніж сама оферта, чи одночасно з нею. Таке ж формулювання міститься в 
ст.2.3 Принципів міжнародних комерційних договорів (принципи УНІДРУА). 

По-четверте, оферта повинна бути спрямована конкретному адресату чи 
адресатам  («адресність оферти»), з якої повинно бути зрозуміло, до кого саме 
вона звернена. 

Щодо правової природи оферти, то вважаємо, що пропозиція укласти 
договір (оферта) є волевиявленням «пропонуючої» сторони (оферента), 
яка має намір укласти договір на визначених умовах. Оферта не відповідає 
положенням ст.202 ЦК, що регулює поняття правочину, оскільки надіслана 
пропозиція укласти договір не завжди може бути прийнята контрагентом, 
а тому в розумінні ст.202 ЦК така пропозиція не створить, не змінить і не 
припинить цивільні права та обов’язки. Правочин у своєму класичному 
вигляді визначає межі поведінки для кожної із сторін, тобто для кожного 
із контрагентів, які вже дійшли згоди щодо всіх істотних умов договору, 
а при оферті істотні умови є такими, що пропонуються протилежній 
стороні для вивчення та обговорення, які, можливо, у майбутньому будуть 
прийняті за основу. З врахуванням положень ч.3 ст.202 ЦК про те, що 
односторонній правочин може створювати обов’язки лише для особи, яка 
його вчинила (в даному випадку для оферента, який надіслав пропозицію 
щодо укладення договору) можна дійти висновку, що сама по собі оферта є 
лише односторонньою юридично значимою дією, оскільки існує вірогідність 
відхилення або доповнення оферти із протилежної сторони, що зменшує 
можливість отримання очікуваного оферентом результату (укладення 
договору саме на тих умовах, які були запропоновані першочергово). Крім 
того, оферта не є договором в розумінні ст.626 ЦК, оскільки для укладення 
договору необхідна домовленість, а оферта є лише пропозицією, своєрідним 
етапом, способом формування волевиявлення пропонуючої сторони в 
процесі отримання бажаного кінцевого результату – створення договірних 
правовідносин, а саме укладення договору певного виду, як єдиного взаємного 
вольового правового акту.           

12 ПостановаВищого господарського суду України від 11 січня 2016 року. URL:  http://reye-
str.court.gov.ua/Review/54981563.
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Відповідно до положень ст.642 ЦК відповідь особи, якій адресована 
пропозиція укласти договір, про її прийняття (акцепт) повинна бути повною 
і безумовною, що узгоджується зі ст.18 Конвенції Організації Об’єднаних 
Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 
1980 року: заява, чи інша поведінка адресата оферти, що висловлює згоду 
з офертою, є акцептом, – і також відповідає ст.2.6. Принципів міжнародних 
комерційних договорів (принципи УНІДРУА). Тобто акцептант погоджується 
з усіма умовами отриманої оферти і не має щодо них жодних застережень та 
зауважень. 

Ст. 646 ЦК встановлено, що відповідь про згоду укласти договір на 
інших, ніж було запропоновано, умовах є відмовою від одержаної пропозиції 
і водночас новою пропозицією особі, яка зробила попередню пропозицію. 
Згідно із ст.19 Конвенції Організації Об’єднаних Націй про договори 
міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року відповідь на 
оферту, яка має за мету бути акцептом, але містить доповнення, обмеження чи 
інші зміни, є відхиленням оферти і являє собою зустрічну оферту. Додаткові 
чи відмінні умови щодо, поряд з іншим, вартості, платежу, якості й кількості 
товару, місця й строку поставки, обсягу відповідальності однієї зі сторін 
перед іншою або вирішення спорів вважаються такими, що істотно змінюють 
умови оферти. 

У даному випадку факт того, що контрагент не погоджується з усіма умовами 
запропонованого оферентом  договору і бажає змінити його умови шляхом 
зміни формулювання деяких положень або шляхом виключення чи включення 
певних умов, свідчить про зацікавленість контрагента (в загальному) у 
досягненні правового результату, який зумовлений запропонованою моделлю 
договору. Проте в даному випадку первісний акцептант стає оферентом, а 
первісний оферент – акцептантом, тобто має місце зміна процесуального 
статусу сторін майбутнього правочину – договору. 

Безумовність акцепту означає, що відповідь про прийняття оферти в 
жодному випадку не може залежати від певних дій оферента, або ж подій, на 
які контрагент покликається у своїй відповіді на оферту, які можуть настати  
(або не настати) у майбутньому, тобто в даному випадку виключається 
причинно-наслідковий зв’язок (в розумінні «…якщо …то… ») між офертою 
та акцептом для досягнення домовленості. 

Акцепт виражає волю контрагента, а саме акцептанта, як і раніше 
направлена йому оферта (пропозиція укласти договір). Відповідь на оферту 
набуває юридичної сили тільки за умови повного схвалення акцептантом 
направлених оферентом умов без будь-яких додаткових умов чи пропозицій 
про зміну вже сформованих умов договору. А тому не може вважатися акцептом 
згода, яка супроводжується застереженнями та контрпропозиціями. Так, 
ухвалою Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 18 листопада 2015 року скасовано рішення Малиновського 
районного суду м. Одеси від 23 березня 2015 року, справу передано на новий 
розгляд до суду першої інстанції із зазначенням в ухвалі касаційної інстанції 
наступного: « …ПАТ «Фідобанк», з врахуванням вимог ст.777 ЦК України, 
надіслало директору ТзОВ «Смартлаб» лист з пропозицією розглянути 
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питання щодо купівлі спірних нежилих приміщень офісу, а відповідь ТзОВ 
«Смартлаб» не містить повної і безумовної згоди на прийняття пропозиції 
банку щодо купівлі належних йому приміщень, як того вимагають положення 
ст. 642, 646 ЦК України…а містять інші умови, ніж було запропоновано ПАТ 
«Фідобанк»13.  

Згідно з ч. 2 ст. 642 ЦК якщо особа, яка одержала пропозицію укласти 
договір, у межах строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у 
пропозиції умов договору (відвантажила товари, надала послуги, виконала 
роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо), яка засвідчує її бажання 
укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не вказане в 
пропозиції укласти договір або не встановлено законом. 

Судова практика йде тим шляхом, що воля особи виявляється в її діях 
(поведінці, мовчанні) та, враховуючи норми законодавства та звичаї ділового 
обороту, акцепт (прийняття пропозиції) вчиняється шляхом підписання 
особою запропонованих умов договору або шляхом відправлення листа, 
телеграми тощо з відповіддю про прийняття пропозиції, або вчинення 
конклюдентних дій чи мовчання, або шляхом вчинення особою, яка одержала 
оферту (пропозицію), дій на виконання оферти (наприклад, сплата належної 
суми грошей)14. Наприклад, постановою Вищого господарського суду 
України від 07 липня 2015 року в справі за позовом сільськогосподарського 
ТзОВ «Дружба» до ПрАТ «Медвежа Воля», якою касаційну скаргу ПрАТ 
«Медвежа Воля» залишено без задоволення, а постанову Львівського 
апеляційного господарського суду від 22 квітня 2015 року залишено без  
змін, встановлено, що « ...акцепт можливий і у вигляді конклюдентних дій, 
тобто здійснення особою, що отримала оферту, дій з виконання вказаних 
в ній умов. Для конклюдентних дій характерно, що їх здійснення свідчить 
про волевиявлення особи укласти договір. Суд апеляційної інстанції дійшов 
правильного висновку, що відповідно до норм ЦК, які підтверджують волю 
сторін на встановлення правовідносин, є направлена позивачем до відповідача 
пропозиція укласти договір та прийняття відповідачем пропозиції позивача, 
що свідчить про відсутність будь-яких застережень щодо умов оферти у 
відповіді на пропозицію (видатковій накладній). Таким чином, розбіжностей 
щодо умов, зазначених в оферті не було, відповідачем прийнято товар без 
зауважень та без застережень, частково оплачено. Непідписання договору 
у вигляді окремого документа не спростовує висновки судів про наявність 
договірних відносин у спрощеній формі, передбаченій ч. 1, 3 ст.181 ГК»15. 

Отже, оферта є різновидом юридично значимих односторонніх дій, що 
опосередковує процес здійснення правочинів, а саме укладення договорів. 
За аналогією з офертою (пропозиція укласти договір) відповідь на оферту 
(акцепт) не має ознаки автономності, яка є необхідною для правочину, оскільки 
є лише одним з етапів домовленості сторін на шляху до укладення договору. 

13 Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
від 18 листопада 2015 року. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/53813797.

14 Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
від 11  листопада 2015 року. URL:  http://reyestr.court.gov.ua/Review/53657837.

15 Постанова Вищого господарського суду України від 07 липня 2015 року. URL: http://reye-
str.court.gov.ua/Review/47105344.
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Оферта, як і акцепт, виступають лише взаємно логічними процедурними 
елементами, які в результаті породжують договірні правовідносин. 

Rodoman Tetiana. An Offer and An Acceptance as Autonomy Elements in the Contract 
Concluding Process: from Theory to the Court Practice 

The question of contract concluding has not lost its relevance because the conditions 
formation of the future contract of offering party (an offeror) is extremely important, because the 
achievement of the desired result depends of the well-formed proposal (an offer), namely – to 
obtain the complete and an unconditional response from the counterparty, and as a result – the 
contract signing. Persons respond (an acceptance) also plays an important role, because only the 
unconditional approval by acceptor of all terms of proposed contract model makes it possible to 
argue about existence of all grounds of Article 638 of the Civil Code of Ukraine application. 

An offer and an acceptance signs and its legal nature are determined in this article. Firstly, 
an offer must be sufficiently distinct. It means that an addressee can make the right conclusion 
about an offeror will, because any uncertainty, particularly regarding to the legal nature of the 
future agreement, does not give the right to call such proposition like an offer. Secondly, it should 
contain essential terms of the future agreement: as mandatory by the law and «an accidental», 
that are self-determined by an offeror. Thirdly, submitted offer should express an offeror intention 
to consider himself obliged in the event of proposal supply to conclude the contract, indicating 
an offeror final decision to conclude an agreement, because after receiving an offer to specific 
recipient / recipients an offeror is obliged to the terms of its offer, which can not be withdrawn, 
so it is irrevocable. Fourthly, an offer should be directed to a specific recipient or recipients, it is 
called «targeted offer», about which should be clear to whom it is addressed. 

It is established that an offer does not confirm to the Art.202 of the Civil Code of Ukraine, 
which regulates the concept of transaction, because submitted proposal to conclude an agreement 
may not always be accepted by the counterparty and therefore according to the Art.202 of the 
Civil Code of Ukraine such proposal will not create / change / stop civil rights and obligations. 
The transaction in its classical form defines the behaviour boundaries for each side (for each of the 
counterparty who have already reached an agreement on all essential terms of the contract), and 
essential terms of an offer are such that are proposed to an opposite side for study and discussion, 
which maybe will be taken as a basis in a future. Taking into account the provisions of Part 3 
Article 202 of the Civil Code of Ukraine that an unilateral transaction may create obligations only 
for the person who committed it (in this case for an offeror who submitted the proposal for the 
contract concluding), can conclude, that an offer in itself is only an unilateral legally significant 
action, because there is a reliability of rejection or additional an offer from the opposite side that 
reduces the expected by an offeror result (the contract signing on the terms that were offered 
priority).

Moreover, an offer is not a contract within the meaning of Article 626 of the Civil Code of 
Ukraine because an agreement is needed for the contract, but an offer is only a suggestion, a kind 
of stage, the method of parties forming will in the process of receiving the desired final result – 
the establishment of the contractual relations, namely a signing the certain type of contract as a 
single mutual legal act.

The answer to an offer acquires legal force only with an acceptors full approval of directed by 
an offeror conditions without any additional conditions or proposals to change the already formed 
contract conditions, and therefore can not be considered as an acceptance an agreement which is 
accompanied by reservations and counter-proposals.

So, an offer is a form of legally significant unilateral action that mediates the implementation 
of transactions, such as contracts. By analogy with an offer (proposition to conclude a contract) 
the response to an offer (an acceptance) has no sign of autonomy, which is necessary for the 
transaction, because it is one of the agreement stages between the parties towards the contract. 
An acceptance, like an offer, serves only like one-logical procedural elements that generate the 
contractual relationship in the result.

Key words: contract, legal relationships, offer, acceptance, essential conditions, litigation.    
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УДК 347.1

Примирні процедури в цивільному судочинстві: 
європейські правові традиції

О. В. Горецький, 
аспірант Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України

Аналізуються етапи розвитку процедур примирення в цивільному судочинстві
європейських країн. Формулюється теза про те, що постіндустріальний розвиток
суспільствапризвівдовідчутноїкризиправосуддя,нездатностізабезпечитидоступність
різнихверствнаселеннядоцьогосоціально-правовогоінституту.Пошукшляхівоптимізації
процесуальноїдіяльності,полегшеннясудовоїсистемипривівдорозвиткуальтернативних
форм вирішення спорів у багатьох країнах Європи. Автор доводить, що необхідно
шукатиприйнятніформисполучення,аможливо, івзаємодіїпроцедур,спрямованихякна
врегулюванняконфлікту,такінайоговирішення.

Ключові слова: примирна процедура, альтернативні форми вирішення спорів, мирова
угода,доступністьправосуддя,мироваюстиція.

Горецкий О. В. Примирительные процедуры в гражданском судопроизводстве: 
европейские правовые традиции

Анализируютсяэтапыразвитияпроцедурпримирениявгражданскомсудопроизводстве
европейских стран. Формулируется тезис о том, что постиндустриальное развитие
обществапривелокощутимомукризисуправосудия,неспособностиобеспечитьдоступность
разныхслоевнаселениякэтомусоциально-правовомуинституту.Поискпутейоптимизации
процессуальной деятельности, облегчения судебной системы привел к развитию
альтернативныхформразрешенияспороввомногихстранахЕвропы.Авторобосновывает,
что необходимо искать приемлемые формы соединения, а возможно, и взаимодействия
процедур,направленныхкакнаурегулированиеконфликта,такинаегоразрешение.

Ключевые слова: примирительная процедура, альтернативные формы разрешения
споров,мировоесоглашение,доступностьправосудия,мироваяюстиция.

Goretskyy Oleg.  The conciliation procedure in civil process: European legal traditions 
Onthebasisofanalysisofthedoingsofthepast,thisarticlerecreatesstagesofdevelopment

ofconciliationprocedureincivilprocessoftheEuropeancountries.Theauthorbelievesthatthe
possibilityof settlementof thedisputeby theparties themselveshasbeenadmittedbyaRoman
law,whichprovidedthetimeandconditionsofcommittingsuchacts.Itisprovedthatanimportant
milestoneinthedevelopmentofconciliatoryformsofdisputeresolutionwastheestablishmentof
financialpenaltiesforvariousoffenses.Subsequentchangesintheproceduresforsettlingdisputes
researcherassociateswithregularizingtendenciesinlawandpublicationsthathavebeenbasedon
theanalysisofvariousexistinglegalandjudicialmaterialintosinglecodifiedact.

The author analyzes the Statute of theGrandDuchy of Lithuania, personifying the level of
developmentofthewholeofEuropeanlawinthematureperiodoftheMiddleAges.Itisnotedthat
thislegislativeactcontainsrulesofvariousbranchesoflaw,includingtheprovisionsconcerning
civilprocedureanddisputesettlementproceduresbyasettlementagreement.

Keywords: conciliation, alternative forms of dispute resolution, the settlement agreement,
accessibilityofjustice,justiceofthepeace.
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У цивільній процесуальній науці проблематика становлення і розвитку 
примирних процедур і форм врегулювання спорів залишається ще не до 
кінця вивченою. Як правило, історико-правовий контекст у цивілістичних 
дослідженнях використовується для осмислення окремих стадій або 
інститутів цивільного процесу. У зв’язку з цим можна відзначити 
роботи С. С. Бичкової, Н. Л. Бондаренко-Зелінської, О. В. Гетманцева,                                                                                    
К. В. Гусарова, В. В. Комарова, В. А. Кройтора, Ю. В. Навроцької,                                                                                                      
Ю. Д. Притики, В. І. Тертишнікова,  Г. П. Тимченка, С. Я. Фурси,                                                                                 
М. М. Ясинка та інших, які переважно стосуються теорії і практики 
національного цивільного судочинства. 

Історична ретроспектива дозволяє простежити за кожним новим витком 
удосконалення процесуальних форм, побачити в них спільне і відмінне на 
прикладі європейських країн, виявити переваги та недоліки того чи іншого 
законодавчого рішення, і в підсумку визначити тенденції сучасного розвитку 
правосуддя в цивільних справах.

Термін «примирні процедури» ми вживаємо досить умовно, пам’ятаючи 
про найдавніший період історії, для якого характерним було самоуправство 
або якісь інші методи (найчастіше пов’язані із застосуванням сили) 
врегулювання соціальних конфліктів. При цьому в суспільстві, що 
складалося з невеликих, тісно пов’язаних між собою громад, підтримання 
добросусідських відносин мало життєво важливе значення. За таких умов 
переговори і компенсація мали значно більше сенсу, ніж насильство1. У 
цьому зв’язку правомірною є постановка питання про зародження процедур, 
що досліджуються ще до появи власне права. Перші примирювачі, а ними 
були, як правило, старійшини роду, племені, громади, як зазначає Д. Л. 
Давиденко, передусім виходили з нагальної необхідності відновити мир 
і стабільність у племені й лише потім – зі своїх уявлень про належне і 
справедливе2. 

В. О. Аболонін, аналізуючи давньонімецький цивільний процес, зазначає, 
що важливою особливістю цивільного судочинства давніх німців є їх 
розуміння позову, котрий не являв собою засіб захисту якогось суб’єктивного 
права і не був підставою для суддівського пошуку його еквівалента. Дія 
позову, в їх розумінні, була спрямована на захист публічного миру й порядку 
у громаді, які суд повинен був відновити. Саме слово «Klage», що позначає 
в сучасній німецькій мові позов, також має значення «смуток, сумна подія», 
що дуже чітко відображає зміст цього поняття3.

Початок розвитку європейських процедур врегулювання спорів 
здебільшого був обумовлений появою римського права і процесу як 
незмінної і сьогодні історичної цінності для законотворчості, юридичної 
освіти і культурної спадщини. На початку ХХ століття І. Є. Енгельман 
небезпідставно писав: у римлян уперше зустрічається суворо визначений 

1 Давыденко Д. Л. Мировое соглашение как средство внесудебного урегулирования 
частноправовых споров (по праву России и некоторых зарубежных стран): дис. … канд. юрид. 
наук. Москва, 2004. С. 53. 

2 ДавыденкоД.Л.Цит. работа.
3 АболонинВ.О. Злоупотребление правом на иск в гражданском процессе Германии. Москва: 

Волтерс Клувер, 2009. С. 3-4.
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порядок провадження для вирішення спірних цивільних справ, що забезпечує 
застосування права до спірних фактів4.

Римське право допускало в певних випадках можливість врегулювання 
спору самими сторонами. У цьому випадку мав значення час вчинення таких 
дій – до укладення litis contestatio і передачі справи на розгляд обраного 
судді, що явно свідчить про більше цивільно-правове значення і природу 
цієї дії, ніж процесуальне. Крім того, необхідно вказати на передумови її 
укладення – можливі труднощі в доказуванні сторонами спору своїх вимог 
або заперечень.

Важливим етапом у розвитку примирних форм вирішення спорів стало 
запровадження грошових санкцій за різні правопорушення, які підлягають 
сплаті родичами правопорушника родичам жертви і які сприяли не 
тільки залякуванню порушника і здійсненню відплати, а й полегшували 
можливість проведення результативних переговорів, спрямованих на мирне 
врегулювання спору. Підвищенню ефективності переговорів, спрямованих 
на врегулювання ворожнечі, яка виникала між сім’ями, сприяли також 
такі інститути, як поручительство, коли родич боржника зобов’язувався 
заплатити за нього, якщо в боржника поки немає всієї належної до сплати 
суми грошей; застава; заставництво: боржник для врегулювання спору або 
боргу віддавав будь-яку підвладну йому особу в заручники кредитору, в 
якого вона повинна була жити і працювати на нього до того часу, поки борг 
не буде повністю сплачено5.

Наступні зміни у процедурах врегулювання спорів були пов’язані з 
тенденціями упорядкування правових норм і видання на підставі аналізу 
наявного різноманітного юридичного та судового матеріалу єдиного 
кодифікованого акта. Поряд із формуванням правил судочинства зберігається 
тенденція щодо використання мирової угоди як примирної процедури 
врегулювання спору. Цікаво зазначити що в багатьох судах європейських 
держав регулярно проводилися так звані dies amori (дні примирення). 
Ці дні суди повністю присвячували заходам щодо примирення сторін6. 
Очевидно, що вже в цей час було розуміння більшої користі примирення, 
ніж формалізованого судового розгляду.

Під час аналізу етапів становлення процедур примирення привертають 
увагу Статути Великого князівства Литовського, які написані західноруською 
чи, можливо. білоруською мовою і являють собою історичні правові пам’ятки, 
що безпосередньо втілюють рівень розвитку всього європейського права в 
період пізнього Середньовіччя. Необхідно зазначити, що цей законодавчий 
акт містив норми різних галузей права, зокрема положення, що стосуються 
форми (обряду) процесу і процедур врегулювання спорів шляхом укладення 
мирової угоди.

Статутам Великого князівства Литовського вже був відомий полюбовний 
суд як орган, що здійснює примирення сторін. Він складався з декількох 

4 ЭнгельманИ.Е. Курс русского гражданского судопроизводства. Юрьев: Тип. К. Маттисена, 
1912. С. 16.

5 ДавыденкоД.Л.Цит. работа. С. 58-60.
6 ДавыденкоД.Л. Цит. работа. С. 63.
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суддів-комісарів, призначених із числа осіб, які мають однакові зі сторонами 
стан і звання, які прагнули досягти примирення між сторонами, а при його 
недосягненні – виносили рішення. Рішення було остаточним, за винятком 
випадків, коли між комісарами не було повної згоди (тоді зберігалася 
можливість подати апеляцію до Трибуналу Великого князівства Литовського) 7

Вивчаючи еволюцію процедур примирення, не можна оминути увагою 
французький досвід урегулювання спорів і розвитку судових процедур. З 
усіх способів вирішення спорів, писав французький юрист Біго-де-Преамене, 
найщасливішим за своїми наслідками є мирова угода8.

За словами Д. Л. Давиденка, у середньовічній Франції примирна процедура 
була головним способом врегулювання спорів. У містах, а особливо в селах 
широко застосовувалося посередництво. Процедура була повністю усною. 
В ролі посередників могли виступати представники духовенства, у селах – 
парафіяльні священики, дворяни, нотабли (нотабли від фр. notables, від лат. 
notabilis – значні, видатні в XIV-XVIII ст. члени особливого виду зборів, які 
скликалися королем для обговорення державних питань. Вони призначалися 
королем із числа найбільш авторитетних представників дворянства, вищого 
духовенства, міської еліти). Відповідно до того, як значення держави 
в суспільному житті зростало, практика посередництва змінювалася.                                  
У XVII ст. посередництво стало попередньою процедурою перед зверненням 
до суду. Воно мало найширшу сферу застосування. Зокрема, мирова угода 
за сприяння третіх осіб досягалася у спорах із приводу заподіяння шкоди, 
насильницьких правопорушень (одна третина справ щодо тяжких злочинів 
врегульовувалася в містах мировою угодою)9.

Подальший розвиток процесу вирішення спорів був пов’язаний із 
Великою Французькою революцією. Офіційне здійснення правосуддя, як 
зазначав Л. Кадьє, сильно нагадувало старий режим, у той час як арбітраж, 
примирна процедура та угоди, навпаки, здавалися інструментами простого, 
прямого правосуддя, що відповідає ідеалам нової республіканської влади. 
Суспільство повинно сказати сторонам: щоб знайти храм правосуддя, ви 
повинні подолати храм згоди10. 

Проведені в цій сфері реформи судової влади і системи зумовили 
заснування інституту мирових судів. Будь-який спір про цивільне право, перш 
ніж надійти на розгляд суду, повинен пройти через особливий примирний 
розгляд перед мировим суддею, так що справа може бути розпочата в суді 
лише в тому випадку, якщо спроба примирення з боку мирового судді 
виявиться безуспішною11. 

Цікавий досвід функціонування системи мирових судів у Франції в період, 
що розглядається. Є. О. Нефедьєв так описував ці події: у перший період після 
запровадження мирових суддів, останні виявляли зайве завзяття у схилянні 

7 ДавыденкоД.Л.Цит. работа. С. 66.
8 Нефедьев Е. А. Склонение сторон к миру в гражданском процессе. Казань: Тип.: 

Губернского Правления, 1890. С. 9. 
9 ДавыденкоД.Л. Цит. работа.С. 67.
10 Кадье Л. Примирительные процедуры во Франции: традиция и современность // 

Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2007. № 6. С. 541.
11 НефедьевЕ.А. Цит. работа. С. 25.
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сторін до миру. Прагнучи досягнути цієї мети, вони не соромилися навіть вживати 
такі засоби, які несумісні з поняттям про примирювача, котрий зобов’язаний 
шляхом переконання довести сторони до усвідомлення необхідності зробити 
взаємні поступки заради припинення спору. Вони застосовували свій авторитет, 
владу і, впливаючи таким чином на сторони, змушували досить часто боязких і 
неосвічених осіб жертвувати своїми незаперечними правами12. 

Незважаючи на невдалий досвід реалізації мирової юстиції, ідея 
попередження виникнення судових процесів не була залишена французьким 
законодавцем і отримала розвиток у Code de Procedure civile 1806 року. 
Процедура судового примирення була закріплена в частині 2 ЦПК.

При цьому в XIX столітті відбулося усвідомлення того, що не слід 
прагнути врегулювати всі спори мировою угодою, оскільки є спори, які 
доцільніше вирішувати в судовому порядку. До цивільного процесуального 
законодавства були внесені істотні зміни: спроба примирення не була 
обов’язковою для розгляду справи в суді другої інстанції; між сторонами, 
не здатними до мирової угоди; у справах, які не можуть бути припинені 
миром. Обов’язкова примирна процедура не застосовувалася у справах, що 
вимагають швидкого вирішення13.

Закон Франції про цивільний процес 1949 р. надавав право члену суду, 
який здійснює нагляд за процесом, на будь-якому етапі справи, аж до 
початку судових дебатів, робити спроби примирення сторін і закінчення 
справи миром. При цьому протокол про закінчення справи миром, наділений 
виконавчою силою, набував чинності без винесення попереднього судового 
рішення14. У ЦПК Франції 1975 року примирна процедура визначена як один 
із головних принципів судочинства, спільні позови були визнані засобом 
початку провадження, а також затверджені повноваження судді щодо 
сприяння досягненню сторонами мирової угоди15. 

Розглядаючи примирні процедури в контексті розвитку європейської 
правової традиції врегулювання спорів, не можна не згадати про німецьку 
практику їх здійснення, яка мала деякі відмінності від уже охарактеризованої 
вище французької концепції примирення. Як відомо, у Німеччині до 
середини XIX століття не існувало єдиної форми цивільного судочинства. 
У середньовічній Німеччині феодальна роздробленість перешкоджала 
формуванню єдиного судочинства. Проте вживані в різних князівствах і 
державах процедури мали спільні розшукові риси16. З огляду на це можна 
говорити про значний ступінь спільності перших примирних процедур, які 
існували в давньонімецькому цивільному процесі. Із середини XIX століття 
в Німеччині почався період процесуальних кодифікацій, основою якого було 
прийняття Ганноверського процесуального кодексу в 1850 році17. 

12 НефедьевЕ.А.Цит. работа. С. 30-31.
13 ДавыденкоД.Л. Цит. работа. С. 70.
14 ДавыденкоД.Л.Цит. работа. С. 71.
15 КадьеЛ.Цит. работа. С. 542.
16 Баулин О. В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел. М.осква: 

«Издательский Дом «Городец», 2004. С. 115.
17 Аболонин В. О. Злоупотребление правом на иск в гражданском процессе Германии. 

Москва: Волтерс Клувер, 2009. С. 19.
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Ганноверський статут 1850 року закріплював такі правила примирних 
процедур: вільний порядок примирення сторін; можливість звернення 
позивача до дільничного судді (аудитора, мера громади) із проханням про 
виклик відповідача для примирення; можливість примирення в період 
розгляду справи в суді; оголошення зізнань і поступок, зроблених під час 
схиляння сторін до миру, необов’язковими для них, якщо примирення не 
відбулося18.

Європейські правові традиції свідчать у певному сенсі про обмежене 
використання переваг примирення в цивільному судочинстві, єдино 
можливим способом прояву якого є мирова угода. Але це зауваження можна 
визнати лише частково правильним і тільки для тих періодів розвитку теорії 
та практики цивільного судочинства, як і в цілому правової системи, які 
були розглянуті вище. У зв’язку з цим викликає підвищений інтерес аналіз 
процедур примирення, що сформувалися на сучасному етапі розвитку 
процесуальної думки і законодавства. 

Як базисну сформулюємо тезу про те, що постіндустріальний розвиток 
суспільства призвів до відчутної кризи правосуддя, нездатності забезпечити 
доступність різних верств населення до цього соціально-правового 
інституту19 . Це викликало необхідність модернізації всієї системи розгляду 
і вирішення правових конфліктів. Пошук шляхів оптимізації процесуальної 
діяльності, спрощення судової системи також призвів до розвитку 
альтернативних форм вирішення спорів у багатьох країнах Європи. Цьому 
сприяло прийняття в 1980 році Комісією ООН з права міжнародної торгівлі 
першого Примирювального регламенту20. Про важливість примирних 
процедур у глобальному контексті свідчить і проведення в 1982 році першої 
міжнародної ради з комерційного арбітражу в Гамбурзі.

Значно зростає застосування примирних процедур на початку XXI 
століття. Відбувається усвідомлення не тільки того, що альтернативні 
способи вирішення спорів як приватні процедури сприяють розвитку 
автономії волі й диспозитивних засад у правовому регулюванні, а й того, 
що необхідно шукати прийнятні форми поєднання, а можливо і взаємодії 
процедур, спрямованих як на врегулювання конфлікту, так і на його 
вирішення. У підсумку це дозволить, з урахуванням усього різноманіття 
методів і засобів урегулювання спорів, що використовуються, і властивостей 
цивільної процесуальної форми, забезпечити ефективність і справедливість 
діяльності з розгляду і вирішення спорів, високий ступінь виконання 
прийнятих рішень.

У цьому сенсі, як зазначала О. О. Борисова, з кінця 190-х років у Європі 
стала активно пропагуватися і просуватися ідея альтернативних методів 
вирішення спорів взагалі й медіація зокрема, щоб у сфері судової співпраці 
в цивільних справах вжити необхідних заходів для забезпечення належного 

18 Ясеновец И. А. Мировое соглашение в арбитражном процессе: актуальные проблемы 
теории и практики: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2001. С. 22-23.

19 Курс цивільного процесу: підручник  / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.; 
за ред. В. В. Комарова. Х.арків: Право, 2011. С. 112.

20 Комісія ООН з права міжнародної торгівлі в 2002 році прийняла Типовий закон «Про 
міжнародну комерційну погоджувальну процедуру».
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функціонування внутрішнього ринку21. Певним підсумком розвитку стало 
прийняття у 2008 році Європейським Парламентом та Радою Директиви ЄС 
«Про деякі аспекти медіації в цивільних та господарських справах»22. 

Сучасний розвиток примирних процедур головним чином обумовлений 
необхідністю їх застосування як складової здійснення правосуддя в 
цивільних справах. Не випадково на XIII конгресі з процесуального права, 
який пройшов у Сальвадор-да-Байя (Бразилія), один із днів спеціально був 
присвячений новим тенденціям регулювання досудових процедур23. 

Goretskyy Oleg.  The conciliation procedure in civil process: European legal traditions 
On the basis of analysis of the doings of the past, this article recreates stages of development 

of conciliation procedure in civil process of the European countries. The author believes that the 
possibility of settlement of the dispute by the parties themselves has been admitted by a Roman 
law, which provided the time and conditions of committing such acts. It is proved that an important 
milestone in the development of conciliatory forms of dispute resolution was the establishment of 
financial penalties for various offenses. Subsequent changes in the procedures for settling disputes 
researcher associates with regularizing tendencies in law and publications that have been based on 
the analysis of various existing legal and judicial material into single codified act. 

The author analyzes the Statute of the Grand Duchy of Lithuania, personifying the level of 
development of the whole of European law in the mature period of the Middle Ages. It is noted that 
this legislative act contains rules of various branches of law, including the provisions concerning 
civil procedure and dispute settlement procedures by a settlement agreement. 

Studying the evolution of conciliation procedures in the European context, the researcher 
focuses on the French experience in the settlement of disputes and the development of judicial 
procedures. It is concluded that, in spite of the bad experience in the implementation of global 
justice, the idea of preventing the emergence of trials has not been abandoned by the French 
legislator and was developed in the Code de Procedure civile 1806. 

The study analyzes the situation of civil procedural law in France, in which conciliation 
procedure is designated as one of the main principles of justice. Currently, the scope of conciliation 
procedures is extensive and concerns the dispute out of court settlement and conciliation 
procedures carried out by the court. 

Considering the conciliation procedure in the context of the European tradition of settling 
disputes, study formulates the thesis that the development of post-industrial society has led to a 
noticeable crisis of justice, failure to provide access to different segments of the population to the 
social and legal institutions. Finding ways to optimize the process, facilitate judicial system led to 
the development of alternative forms of dispute resolution in many European countries. 

A significant increase in the use of conciliation procedures takes place in the beginning of XXI 
century. The author proves that the acceptable forms of the compound of conciliation procedures 
must be sought, and possibly the interaction procedures to how to resolve the conflict. In the end, 
it will allow, concerning all the variety of methods and means of dispute settlement and features 
of the civil procedural form, to ensure the effectiveness and fairness of the review activities and 
settlement of disputes, a high degree of enforceability of decisions made. 

Keywords: conciliation, alternative forms of dispute resolution, the settlement agreement, 
accessibility of justice, justice of the peace. 

21 Борисова Е. А. Российская процедура медиации: концепция развития // Вестник 
гражданского процесса. 2011. № 1. С. 76.

22 Зубро Т. П. Медіація як спосіб альтернативного врегулювання спорів в європейському 
просторі // Право: збірник наукових праць Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди. 2014. Вип. 21. С. 135. 

23 Малешин Д. Я., Филатова М. А., Ярков В. В. Тенденции развития современного 
гражданского процесса // Вестник Высшего Арбитражного суда РФ. 2008. № 11. С. 95, 113-115.
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УЗАГАЛЬНЕННЯ
судової практики вирішення процесуальних 
питань, пов’язаних з виконанням судових 

рішень у цивільних справах  та рішень інших 
органів (посадових осіб)

Т. І. Ящук, 
суддя судової палати з розгляду цивільних справ
Апеляційного суду міста Києва
Н.О. Телегіна, 
помічник судді

Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень                                                         
у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб), регулюються 
розділом VI Цивільного процесуального кодексу України.

При вирішенні зазначених питань також необхідно брати до уваги 
роз’яснення, що містяться  у Постановах Пленуму  Верховного Суду України:  
від 12.06.2009 року № 5 «Про застосування норм цивільного процесуального 
законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду»,   
від 12.06.2009 року № 2 «Про застосування норм цивільного процесуального 
законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції»,  

у постановах Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних та кримінальних справ:   від 07.02.2014 року № 6 «Про практику 
розгляду судами скарг  на рішення, дії або бездіяльність державного 
виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час 
виконання судових рішень  у цивільних справах»,  від 01.03.2013 року № 3 

СУДОВА ПРАКТИКА

©ЯщукТ.І.–суддясудовоїпалатизрозглядуцивільнихсправАпеляційногосудумістаКиєва
©ТелегінаН.О.–помічниксудді
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«Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності 
цивільних справ», від 30.03.2012 року № 5 «Про практику застосування 
судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних 
правовідносин», від 23.12.2011 року № 14 «Про практику розгляду судами 
заяв  у порядку наказного провадження»; аналізі судової практики Верховного 
Суду України щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві 
виїзду за межі України від 01 лютого 2013 року;

 постановах  Верховного Суду України, прийнятих за наслідками розгляду 
заяв про перегляд судового рішення з мотивів  неоднакового застосування 
касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних 
правовідносинах.

Питання, пов’язані зі зверненням судового рішення до виконання, вирішує 
місцевий суд, який розглянув справу (ч. 1 ст. 368 ЦПК України).

Слід зазначити, що VI розділ ЦПК України стосується лише примусового 
виконання судових рішень, тобто у разі звичайної реалізації судових рішень 
втручання органів держаної виконавчої служби не відбувається.

Незалежно від того, що у справі в порядку перегляду апеляційним чи 
касаційним судом ухвалено власне рішення, а також якщо воно допущено 
до негайного виконання, виконавчий лист видається судом першої інстанції, 
оскільки саме цей суд ухвалив рішення суду, а інші інстанції переглядали 
рішення суду.

Для проведення даного узагальнення Апеляційним судом м. Києва було  
використано витребувані із районних судів м. Києва  матеріали 250 цивільних 
справ, у яких судами вирішувались питання, передбачені розділом VI ЦПК 
України, пов’язані з виконанням судових рішень,   копії витребуваних із 
районних судів ухвал, постановлених із зазначених питань, а також наряди, 
в яких зберігаються копії  постановлених апеляційним судом ухвал за 
результатами розгляду апеляційних скарг на ухвали судів першої інстанції.

Статистичні дані про кількість апеляційних проваджень у 2015 році 
щодо перегляду ухвал, постановлених районними судами за результатами 
вирішення питань, пов’язаних з виконанням судових рішень 

За даними відділу судової статистики,   у 2015 році в Апеляційному 
суді м. Києва переважну  кількість апеляційних проваджень щодо питань, 
пов’язаних з виконанням  судових рішень, становили:   про вирішення 
питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон України – 110 
справ; поновлення  пропущеного  строку  для  пред’явлення  виконавчого  
листа до виконання  -  127 справ,  щодо заміни сторони виконавчого 
провадження – 81 справа,  про відстрочку і розстрочку  виконання,  зміну  чи 
встановлення   способу і порядку  виконання - 60  справ, видачу дублікату 
виконавчого листа або судового наказу – 61 справа, вирішення питання про 
примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи – 48 справ.

Ящук Т. І., Телегіна Н. О. Узагальнення судової практики вирішення...                                               
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Суд Видача 
дубліката 

виконавчого 
листа або 
судового 

наказу
ст. 370

Поновлення 
пропущеного 

строку для 
пред’явлення 
виконавчого 
документа до 

виконання
ст. 371

Відстрочка і 
розстрочка 
виконання, 

зміна чи 
встановлення 

способу і 
порядку 

виконання
ст. 373

Примусове 
проникнення 

до житла 
ст. 376

Тимчасове 
обмеження у 

праві виїзду за 
межі України

ст. 377-1

Заміна 
сторони 

виконавчого 
провадження

ст. 378

Голосіївський 5 4 7 6 4 7

Дарницький 10 20 12 10 12 12

Деснянський 3 4 4 1 4 3

Дніпровський 9 11 6 3 2 11

Оболонський 4 6 6 9 8 8

Печерський 6 10 5 4 4 8

Подільський 5 8 4 2 6 4

Святошинський 4 6 4 4 1 12

Солом’янський 6 10 3 2 23 4

Шевченківський 9 48 9 7 46 12

Всього 61 127 60 48 110 81

Якість  розглянутих   місцевими судами  питань, пов’язаних 
з  виконанням  судових рішень,  у 2015 році   характеризується  

наступними даними

Видача дубліката виконавчого листа (ст. 370 ЦПК): 

Суд Всього апеляційних 
проваджень

Відхилено апеляційну 
скаргу і ухвалу 

залишено без змін

Скасовано ухвал Змінено ухвал

Голосіївський 5 4 1 -

Дарницький 10 4 6 -

Деснянський 3 - 3 -

Дніпровський 9 5 4 -

Оболонський 4 2 2 -

Печерський 6 4 2 -

Подільський 5 2 3 -

Святошинський 4 - 4 -

Солом’янський 6 2 4

Шевченківський 9 7 2 -

Всього 61 30 31 -

Судова практика
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Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого 
документа до виконання (ст. 371 ЦПк):

Суд Всього апеляційних 
проваджень

Відхилено апеляційну 
скаргу і ухвалу 

залишено без змін

Скасовано ухвал Змінено ухвал

Голосіївський 4 3 1 -

Дарницький 20 10 10 -

Деснянський 4 2 3 -

Дніпровський 11 7 4 -

Оболонський 6 5 1 -

Печерський 10 7 3 -

Подільський 8 4 4 -

Святошинський 6 1 5 -

Солом’янський 10 5 5 -

Шевченківський 48 31 17 -

Всього 127 75 52 -

Відстрочка і розстрочка, зміна чи встановлення  способу і порядку  
виконання (ст. 373 ЦПк): 

Суд Всього апеляційних 
проваджень

Відхилено апеляційну 
скаргу і ухвалу 

залишено без змін

Скасовано ухвал Змінено ухвал

Голосіївський 7 5 2 -

Дарницький 12 7 5 -

Деснянський 4 3 1 -

Дніпровський 6 4 2 -

Оболонський 6 4 2 -

Печерський 5 5 - -

Подільський 4 4 - -

Святошинський 4 3 1 -

Солом’янський 3 3 - -

Шевченківський 9 7 2 -

Всього 60 45 15 -
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Відстрочка і розстрочка, зміна чи встановлення  способу і порядку  
виконання (ст. 373 ЦПк): 

Суд Всього апеляційних 
проваджень

Відхилено апеляційну 
скаргу і ухвалу 

залишено без змін

Скасовано ухвал Змінено ухвал

Голосіївський 6 2 4 -

Дарницький 10 4 6 -

Деснянський 1 - 1 -

Дніпровський 3 2 1 -

Оболонський 9 6 3 -

Печерський 4 3 1 -

Подільський 2 - 2 -

Святошинський 4 2 2 -

Солом’янський 2 2 - -

Шевченківський 7 4 3 -

Всього 48 25 23 -

Вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі 
україни  (ст. 377-1 ЦПк)

Суд Всього апеляційних 
проваджень

Відхилено апеляційну 
скаргу і ухвалу 

залишено без змін

Скасовано ухвал Змінено ухвал

Голосіївський 4 1 3 -

Дарницький 12 3 8 1

Деснянський 4 3 1 -

Дніпровський 2 - 2 -

Оболонський 8 2 6 -

Печерський 4 3 1 -

Подільський 6 4 2 -

Святошинський 1 1 - -

Солом’янський 23 13 10 -

Шевченківський 46 29 17 -

Всього 110 59 50 -

Судова практика



113

№
 3

 (4
4

), 
2

0
1

6

Заміна сторони виконавчого провадження 
(ст. 378 ЦПк)

Суд Всього апеляційних 
проваджень

Відхилено апеляційну 
скаргу і ухвалу 

залишено без змін

Скасовано ухвал Змінено ухвал

Голосіївський 7 1 6 -

Дарницький 12 4 7 1

Деснянський 3 2 1 -

Дніпровський 11 5 6 -

Оболонський 8 2 6 -

Печерський 8 4 4 -

Подільський 4 2 2 -

Святошинський 12 3 9 -

Солом’янський 4 2 2 -

Шевченківський 12 6 6 -

Всього 81 31 49 1

Апеляційні провадження з решти питань: про звернення стягнення на 
грошові кошти, що знаходяться на рахунках (ст. 377 ЦПК),  про оголошення 
розшуку боржника або дитини (ст. 375 ЦПК), визначення частки майна 
боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами (ст. 379 ЦПК), 
щодо  повороту виконання рішення суду (ст. 380-382 ЦПК) становлять 
незначну кількість - від 1 до 6 проваджень за 2015 рік.

Практика вирішення судами процесуальних питань, пов’язаних  з  
виконанням  судових рішень у цивільних справах

Стаття 367  ЦПК  України. Негайне   виконання  судових рішень.

Статтею  367  ЦПК  України  передбачено   низку випадків, у яких суд  
допускає  негайне виконання судового  рішення, що не  набрало  законної 
сили, яким є :

1) стягнення аліментів  - у межах  суми платежу  за  один  місяць;
2) присудження  працівникові виплати  заробітної  плати, але не  більше  

ніж за  один  місяць;
3) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я, 

або  смертю  фізичної особи, - у межах  суми  стягнення за один  місяць;
4) поновлення  на  роботі незаконно  звільненого  або  переведеного на  

іншу роботу  працівника;

Ящук Т. І., Телегіна Н. О. Узагальнення судової практики вирішення...                                               
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5) відібрання  дитини і повернення  її тому, з ким вона  проживала;
6) розкриття банком   інформації, яка містить банківську  таємницю, щодо  

юридичних  та фізичних осіб;
7) примусова  госпіталізація  чи продовження  строку  примусової  гос-

піталізації  до протитуберкульозного   закладу. 
Частиною  2 статті  367  ЦПК  України передбачена можливість   негайного 

виконання  судового  рішення у разі  стягнення  всієї  суми  боргу  при присудженні  
платежів, визначених   пунктами  1, 2 і 3  частини першої  цієї статті.

Відповідно  до  п. 3 ч.1 ст.220  ЦПК України  суд, що  ухвалив рішення, 
може за заявою  осіб,  які беруть участь  у справі,  чи з власної ініціативи 
ухвалити додаткове рішення, якщо  суд не  допустив негайного виконання  
рішення  у випадках,  встановлених статтею  367 цього  Кодексу. 

Аналіз  судової практики свідчить про те,  що судові рішення допускались 
до  негайного виконання  лише по категоріях справ,  передбачених   цивільних 
процесуальним законодавством.

З надісланих для узагальнення судових справ вбачається, що основну 
частину справ, рішення яких були допущені до негайного виконання згідно з 
вимогами ст. 367 ЦПК України, становлять справи про поновлення на роботі, 
стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, стягнення 
заборгованості по заробітній платі,  стягнення аліментів.

Рішення по вказаних категоріях справ допускались до негайного 
виконання: про поновлення на роботі,  стягнення заробітної плати в межах 
суми платежу за один місяць; стягнення аліментів – у межах суми платежу 
за один місяць.

При цьому в справах щодо стягнення заробітної плати є випадки,  коли  
резолютивна  частина  судового  рішення  не  містить  відомостей про 
конкретну  суму платежу  за  один  місяць,  стягнення  якої  допущено  в 
порядку  негайного виконання, що може призвести  до утруднення його 
виконання. 

В окремих випадках рішення не були допущені до негайного виконання. 
Зокрема,рішенняДніпровськогорайонногосудум.Києвавід22травня

2015року,залишенебеззмінухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід02липня
2015року,якимзадоволенопозовП.доПрАТ«Київ-Дніпровськеміжгалузеве
підприємство промислового залізничноготранспорту» про поновлення на
роботітастягненнязаробітноїплатизачасвимушеногопрогулу.Рішення
Голосіївського районного судум.Києва від 10 листопада 2015 року, яким
задоволенопозовЛ.доЛ.простягненняаліментів.

У незначній кількості рішень у справах про   розкриття  банком  інформації,  
яка  містить банківську таємницю, судами було вирішено питання  про їх  
допущення  до негайного  виконання. 
Наприклад, рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 14

вересня2015рокупрозадоволеннязаявиЛівобережноїоб’єднаноїДержавної
податкової інспекції м. Дніпропетровська  ГУ ДФС у Дніпропетровській
області,заінтересованіособи-ПАТ«ЮСББанк»,ТОВ«Морефрост2004»
пророзкриттябанкомінформації,щоміститьбанківськутаємницю.

Судова практика
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РішенняПечерськогорайонногосудум.Києвавід13травня2015року
про задоволення заявиДПІ ум.Сумах ГУМіндоходів уСумській області
про розкриттяПАТ «АПЕКСБАНК» інформації, яка містить банківську
таємницю.

Серед інших категорій справ, щодо яких передбачено допущення рішення 
до негайного виконання, слід зазначити  рішенняОболонськогорайонного
судум.Києвавід17лютого2015року,яким задоволенозаявуКиївського
міського протитуберкульозного диспансеру № 1, заінтересована особа
Б.пропримусовугоспіталізаціюдопротитуберкульозногозакладу.

Стаття  368 ЦПК  України.  Звернення  судових рішень до виконання. 
Усі  питання, що виникають  у процесі виконання  рішення,  яке набрало 

законної сили  або виконується негайно, вирішує місцевий суд, який 
розглянув справу.

Відповідно  до  ч. 2 ст. 368 ЦПК  України  за  кожним судовим рішенням, 
яке набрало законної сили, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, 
чи прокурора, який здійснював у цій справі представництво інтересів 
громадянина або держави в суді, видається один виконавчий лист. Якщо 
на підставі ухваленого рішення належить передати майно, що перебуває в 
кількох місцях, або якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи 
проти кількох відповідачів, суд має право за заявою стягувачів видати кілька 
виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину рішення треба виконати 
за кожним виконавчим листом.

Відповідно  до    ст. 19  Закону  України «Про виконавче провадження»   
державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі 
виконавчого  документа, зазначеного   в статті 17   цього Закону : 

1) за заявою стягувача  або  його  представника  про  примусове виконання   
рішення; 

2) за заявою  прокурора у випадках  представництва інтересів  громадянина  
або  держави в суді; 

3) у разі якщо виконавчий лист  надійшов  від суду на  підставі  ухвали 
про  надання  дозволу  на примусове виконання  рішення  іноземного  суду  в 
порядку,  встановленому  законом.

4) в інших передбачених законом випадках. 
Таким чином,  подальше   пред’явлення   виконавчого  листа до виконання  

є правом, а не  обов’язком   стягувача.   Суд не  може   вирішувати  це питання 
без  волевиявлення   заінтересованої особи. 

У разі особистої явки стягувача виконавчий лист видається йому під 
підпис, в іншому випадку виконавчий лист разом із супровідним листом 
надсилається стягувачу рекомендованим поштовим відправленням. 

Повернутий без вручення стягувачу виконавчий лист разом із конвертом 
приєднується до справи. У разі повторного звернення стягувача до суду йому 
видається виконавчий лист.

Частиною  2 статті  17  Закону  України «Про виконавче провадження»  
встановлено, що  відповідно до  цього  Закону  підлягають виконанню 
державною виконавчою службою такі виконавчі документи: 
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1) виконавчі   листи,   що   видаються   судами,   і   накази господарських 
судів,  у тому числі на підставі рішень третейського суду та рішень 
Міжнародного  комерційного  арбітражного  суду   при Торгово-Промисловій  
палаті  і Морської  арбітражної  комісії при Торгово-промисловій палаті;

2) ухвали,  постанови  судів  у   цивільних,   господарських, адміністративних 
справах, кримінальних  провадженнях та справах про адміністративні 
правопорушення у випадках, передбачених  законом; 

3) судові накази; 
4) виконавчі написи нотаріусів; 
5) посвідчення комісій по трудових спорах,  що  видаються  на підставі  

відповідних  рішень  таких комісій; 
6) постанови    органів   (посадових   осіб),   уповноважених розглядати справи 

про адміністративні правопорушення  у  випадках, передбачених законом;  
7) постанови  державного  виконавця про стягнення виконавчого збору, 

витрат,  пов’язаних  з організацією   та проведенням  виконавчих дій і  
накладенням  штрафу; 

8) рішення  інших органів державної влади,  якщо їх виконання за законом 
покладено  на  державну  виконавчу службу; 

9) рішення Європейського суду з  прав  людини  з  урахуванням 
особливостей,  передбачених  Законом  України «Про виконання рішень  та 
застосування   практики Європейського суду  з прав людини». 

Наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 
року № 173, що набрав чинності  з 1 січня  2014 року,  затверджено  
Інструкцію з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах 
областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді 
Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ, п. 29  якої  регулює питання  
звернення  судових  рішень до виконання . 

Так, відповідно  до  п.29.1 Інструкції  звернення до виконання судових 
рішень здійснюється з урахуванням положень Закону України «Про 
виконавче провадження», а також інших актів законодавства. 

Відповідно  до  п. 29.31 Інструкції для  виконання судового рішення у 
цивільній справі, що набрало законної сили або допущено до негайного 
виконання, стягувачу за його письмовою заявою видається виконавчий лист. 
Якщо на підставі постановленого рішення належить передати майно, що є в 
кількох місцях, або якщо рішення постановлено на користь кількох позивачів 
чи проти кількох відповідачів, суд має право за заявою стягувачів видати 
кілька виконавчих листів, зазначивши, яку частину рішення треба виконати 
за кожним листом. У справах за позовами органів та осіб, яким надано право 
захищати права, свободи та інтереси інших осіб або державні чи суспільні 
інтереси, виконавчі листи видаються за заявами таких органів чи осіб або 
осіб, в інтересах яких заявлено позов.

Судовий наказ видається стягувачу за його заявою після набрання наказом 
законної сили. 

Звернення до виконання у справах про усиновлення проводиться 
шляхом надіслання копії рішення суду до органу державної реєстрації актів 
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цивільного стану за місцем ухвалення рішення, а у справах про усиновлення 
дітей іноземцями – також до Державного департаменту з усиновлення та 
захисту прав дитини.

У справах про позбавлення особи батьківських прав суд після набрання 
рішенням суду законної сили надсилає копію такого рішення до органу 
державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження 
дитини для внесення відповідних відміток до актового запису цивільного 
стану.

Звернення до виконання рішень іноземних судів проводиться в загальному 
порядку.

Відповідно до  п. 29.32 Інструкції виконавчі листи виписуються після 
набрання рішенням суду законної сили за заявою стягувача, а у справах, 
в яких рішення підлягає негайному виконанню, – у день постановлення 
рішення.

Виконавчі листи підписуються головуючим суддею, а за його відсутності 
(відпустка, тривале відрядження, хвороба та ін.) – головою суду чи його 
заступниками.

Виконавчий лист за результатами судового розгляду, у тому числі у 
порядку апеляційного або касаційного провадження, видається судом першої 
інстанції.

У разі видачі дубліката виконавчого листа робиться відповідна відмітка в 
журналі обліку виконавчих документів, виданих судом (у графі “Примітки”).

Відповідно до  п.  29.35 Інструкції у справах про стягнення аліментів, 
про відшкодування збитків, завданих злочином, про відшкодування 
шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я або втратою 
годувальника, про стягнення грошових сум із посадових осіб, винних у 
незаконному звільненні чи переведенні працівників або у невиконанні 
рішення суду про поновлення на роботі, виконавчий лист передається судом 
на руки стягувачу за його заявою або на вимогу стягувача надсилається за 
місцем його проживання.

У разі постановлення судом ухвали про розшук боржника копія цієї ухвали 
надсилається до органу внутрішніх справ за останнім місцем реєстрації 
боржника для виконання.

У разі постановлення рішення про зменшення розміру аліментів 
виконавчий лист передається судом на руки боржнику за його заявою 
після набрання рішенням суду законної сили або на його письмову вимогу 
надсилається за місцем його проживання.

Виконавчі документи про стягнення судового збору надси¬лаються судом 
до державних податкових інспекцій. 

Якщо судом було вжито заходів щодо забезпечення позову за заявою осіб, 
на користь яких ухвалено судове рішен¬ня, суд разом із виконавчим листом 
видає копію документів, які підтверджують виконання ухвали суду про 
забезпечення позову (наприклад, повідомлення нотаріуса про накладення 
заборони відчуження).

За наслідками  узагальнень  районних  судів проблемних  питань   з 
приводу   звернення  судових рішень до  виконання не  виникає. 
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Стаття 369 ЦПК  України.  Оформлення  виконавчого  листа,  
виправлення   помилки  в ньому  та визнання  виконавчого  листа таким, 
що не підлягає  виконанню. 

Виконавчий документ має  відповідати  вимогам, встановленим  ст. 18  
Закону України «Про виконавче провадження».

Так,  у виконавчому  документі зазначаються:
1) назва і дата видачі документа, найменування  органу, прізвище  та 

ініціали  посадової особи, що його видала; 
2) дата  прийняття і номер рішення, згідно  з яким видано  документ; 
3) повне  найменування  (для  юридичних осіб) або  ім’я  (прізвище,  

власне  ім’я та по  батькові   за наявності) (для  фізичних осіб) стягувача  
і боржника, їх  місцезнаходження (для  юридичних осіб)  або місце  
проживання  чи перебування (для  фізичних осіб), ідентифікаційний код  
суб’єкта   господарської  діяльності стягувача та боржника  за наявності 
(для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер   стягувача 
та боржника за наявності (для  фізичних осіб –платника податків), а  також  
інші  дані, якщо вони відомі  суду  чи іншому органу, що  видав  виконавчий 
документ, які  ідентифікують  стягувача та боржника чи можуть  сприяти  
примусовому виконанню, зокрема,  дата народження боржника та його  місце  
роботи (для  фізичних  осіб), місцезнаходження  майна  боржника, рахунки  
стягувача та боржника тощо;

4) резолютивна  частина рішення;
5) дата  набрання законної (юридичної) сили  рішенням;
6) строк пред’явлення  виконавчого  документа до виконання.
У  разі якщо  рішення  ухвалено  на користь кількох  позивачів або проти  

кількох відповідачів, а також  якщо  належить  передати майно, що  перебуває  
в кількох  місцях, у виконавчому документі зазначаються  один  боржник та 
один  стягувач, а також визначається,в якій частині  необхідно  виконати таке 
рішення, або  зазначається, що обов’язок  чи право  стягнення  є солідарним.

Виконавчий документ  повинен  бути підписаний  уповноваженою  
посадовою особою із зазначенням  її прізвища та ініціалів і скріплений 
печаткою.  Скріплення   виконавчого  документа  гербовою печаткою  є 
обов’язковим у разі,  якщо  орган (посадова особа), який видав виконавчий 
документ,  за законом  зобов’язаний мати печатку із зображенням  Державного  
Герба України. 

Законом  можуть  бути  встановлені  також інші  додаткові вимоги  до 
виконавчих документів. 

Відповідно до  п. 29.33 Інструкції  виконавчі листи заповнюються чітко і 
грамотно, помарки і виправлення в них не допускаються. Під час заповнення 
виконавчих листів про стягнення грошових сум на користь організацій 
зазначаються номери рахунків у фінансових установах на підставі даних, 
що є в матеріалах судової справи.

При невідповідності виконавчого документа вимогам, передбаченим 
статтею 18 Закону «Про виконавче провадження», заявникові роз’яснюється 
право на звернення до суду, який видав виконавчий документ, щодо 
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приведення його у відповідність до закону. Зазначене питання вирішується 
судом на підставі статті 369 ЦПК, а якщо відсутні відповідні відомості в 
судовому рішенні – то відповідно до вимог статті 220 ЦПК.

Відповідно до вимог   ст.39  Закону  України «Про іпотеку» в разі 
задоволення   судом   позову  про  звернення стягнення  на предмет іпотеки 
в рішенні  зазначаються:  загальний розмір  всіх вимог та всі його  складові,  
що підлягають  сплаті іпотеко держателю  з вартості предмета іпотеки;  
опис нерухомого  майна, за рахунок якого  підлягають  задоволенню вимоги  
іпотеко держателя;  заходи щодо  забезпечення  збереження  предмета  
іпотеки або  передачі його  в управління  на період  до  його  реалізації, 
якщо  такі необхідні;  спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення  
прилюдних торгів або застосування  процедури продажу, встановленої ст.38  
цього Закону;  пріоритет  та розмір вимог  інших  кредиторів, які підлягають  
задоволенню з вартості предмета  іпотеки; початкова  ціна предмета іпотеки 
для  його   подальшої  реалізації.

Отже,  резолютивна  частина  рішення  суду  в разі  задоволення  позову  про 
звернення стягнення  на предмет іпотеки має відповідати  вимогам статті  39  
Закону  України «Про  іпотеку» та положенням  п.4 ч.1  ст.215 ЦПК  України.  

Судова практика  свідчить,  що  мали місце  випадки  різного   підходу 
судів  у застосуванні  законодавства  з приводу  зазначення  у виконавчому  
документі індивідуального ідентифікаційного номера боржника. 

Водночас  вказане  питання  знайшло    вирішення  в постанові   Верховного   
Суду України від 25 червня  2014 у справі   № 6-62 цс14, в якій суд зробив 
правовий  висновок  про те,   що  частина  1 ст. 18  Закону  України «Про 
виконавче провадження»  містить   вимоги  до виконавчого  документа, у 
якому, зокрема,  має бути зазначено  й індивідуальний  ідентифікаційний 
номер  боржника (фізичної особи). Відповідно до   п.6 ч.1 ст. 26  цього  
Закону  у разі  невідповідності змісту  виконавчого листа  вимогам  ст.18 
державний виконавець   відмовляє у відкритті  виконавчого провадження. 

Водночас  п. 3 ч.3 ст.11 Закону  надає  право  державному виконавцю  при  
здійсненні  виконавчого  провадження  з метою  захисту  інтересів стягувача  
одержувати  безоплатно  від  органів,  установ, організацій, посадових осіб, 
сторін  та учасників  виконавчого  провадження  необхідні  для  проведення  
виконавчих  дій   пояснення, довідки  та іншу інформацію,  зокрема, й 
конфіденційну. 

Тому відсутність у виконавчому листі ідентифікаційного  номера  
боржника не  є підставою для відмови  державним виконавцем  у відкритті 
виконавчого  провадження.    

Однак зазначене питання вирішується районними судами неоднаково.
Так,звертаючисьдосудуззаявою,заявникПрАТСК«Уніка»посилався

нате,щоузв’язкузвідсутністюувиконавчомулисті ідентифікаційного
номеру боржника, виконавчий лист не відповідає вимогам ст. 18 Закону
України «Про виконавче провадження», що унеможливлює виконання
рішеннясуду.
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Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 19 березня 2015
рокузаявуПрАТ«СК«Уніка»провиправленняопискиувиконавчомулисті
задоволено. Доповнено виконавчий лист про стягнення з Б. на користь
ПрАТ«СК«Уніка»страховоговідшкодування,шляхомзазначеннявньому
ідентифікаційногономеруборжника.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 12 листопада
2015 року відмовлено у задоволенні заяви Г. про виправлення помилки
у виконавчому листі, виданому на підставі рішення Святошинського
районногосудум.Києвавід10.08.2015рокупосправізапозовомГ.доГ.про
стягненняаліментів.
Звертаючисьдосудуззаявою,заявникпосилаласянате,щоувиконавчому

документівідсутніідентифікаційніномеристягувачатаборжника.
Відмовляючи у задоволенні заяви, суд першої інстанції виходив зтого,

що із доданого до заяви виконавчого листа вбачається, що він точно
відповідаєрезолютивнійчастинісудовогорішення,атомунемаєпідстав
длязадоволеннязаявипровиправленняпомилкиврозумінніч.2ст.369ЦПК
України.Крімтого,судпершоїінстанціїзвернувувагунаправовупозицію
Верховного суду України, висловлену у справі № 6-62цс14 від 25.06.2014
року,відповіднодоякоївідсутністьувиконавчомулистіідентифікаційного
номера боржника не є підставою для відмови державним виконавцем у
відкритті виконавчого провадження, що спростовує посилання заявника
нате,щовідсутністьувиконавчомудокументівідентифікаційногономеру
боржникаістягувачаєперешкодоюдляйоговиконання.

СкасовуючиухвалуДарницькогорайонногосудум.Києвавід09.02.2015
року та відмовляючи у задоволенні заявиПрАТАСК«ІнгоУкраїна»  про
внесеннявиправленьдовиконавчоголиставід11.11.2013рокупростягнення
з Ж. на користь ПрАТ «АСК Інго Україна»  про відшкодування шкоди
в порядку регресу, Апеляційний суд м. Києва  в ухвалі від 28.10.2015 року
виходив зтого,що виконавчий листнеміститьпомилок, які підлягають
виправленнювпорядку,визначеномуст.369ЦПКУкраїни,оскількизміст
виконавчого листа відповідає змісту проголошеного судового рішення.
Відсутністьувиконавчомулистіідентифікаційногономераборжниканеє
підставоюдлявнесеннявиправленьдовиконавчоголиста.

Відповідно до ч.2 ст. 369 ЦПК України, суд, який  видав виконавчий  лист,  
може  за заявою стягувача  або боржника  виправити  помилку, допущену  
при його  оформленні або видачі, чи визнати  виконавчий лист таким, що 
не  підлягає   виконанню,  та стягнути на користь  боржника безпідставно  
одержане стягувачем  за виконавчим листом. 

Узагальнюючи  характер помилок, що були допущені судами під час видачі 
виконавчих листів, вбачається, що такі помилки стосуються правильного 
зазначення коду  ЄДРПОУ боржника, ідентифікаційного номера (реєстраційного 
номера  облікової картки платника податків)  стягувача чи боржника, дати 
прийняття рішення у справі,  найменування стягувача  чи боржника.

Судова практика
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Згідно з ч. 3 ст. 369 ЦПК суд в десятиденний строк у судовому засіданні 
розглядає заяви про виправлення помилки у виконавчому листі    та визнання 
виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню,      з повідомленням 
стягувача та боржника і постановляє ухвалу. 

Проте суди часто не повідомляли учасників виконавчого провадження про 
час і місце судового засідання щодо розгляду цих заяв,      що є порушенням 
процесуальних норм і може бути підставою для скасування таких ухвал.

Частиною  4  ст. 369  ЦПК  України визначено, що  суд   ухвалою  вносить  
виправлення  до  виконавчого листа, а у разі  якщо  його  було видано   
помилково або якщо  обов’язок  боржника відсутній повністю  чи частково  
у зв’язку з  його  припиненням добровільним виконанням боржником  чи 
іншою особою або з інших  причин, суд визнає  виконавчий лист  таким, що  
не  підлягає  виконанню повністю  або частково. Якщо стягнення  за  таким 
виконавчим листом   уже  відбулося повністю або  частково,  суд  одночасно  
на вимогу  боржника стягує на його  користь  безпідставно  одержане  
стягувачем  за виконавчим  листом. 

Відповідно до змісту  вказаної норми виконавчий лист може  бути 
визнаний судом таким,  що не  підлягає виконанню лише  у випадку:  1) якщо  
його  було  видано  помилково; 2) якщо  обов’язок    боржника  відсутній  
повністю   чи частково  у зв’язку з його  припиненням  добровільним 
виконанням  боржником чи іншою особою або з інших  причин. При цьому   
словосполучення  «або з інших причин» стосується  саме  припинення   
обов’язку  боржника, який підлягає виконанню.  Підстави  припинення  
зобов’язання   визначені  главою  50 розділу  І  книги п’ятої  ЦК  України.

Так, зобов’язання можуть припинятися внаслідок добровільного 
виконання обов’язку боржником поза межами виконавчого провадження, 
припинення зобов’язань, переданням відступного, зарахуванням,  за 
домовленістю сторін, прощенням боргу, неможливістю виконання.

Процесуальними підставами для визнання виконавчого листа таким, що 
не підлягає виконанню, є обставини, що свідчать про помилкову видачу 
судом виконавчого листа, зокрема: 

– видача виконавчого листа за рішенням, яке не набрало законної сили 
(крім тих, що підлягають негайному виконанню); 

– коли виконавчий лист виданий помилково за рішенням, яке взагалі не 
підлягає примусовому виконанню; 

– видача виконавчого листа на підставі ухвали суду   про затвердження 
мирової угоди, яка не передбачала вжиття будь-яких примусових заходів 
або можливості її примусового виконання і, як наслідок, видачі виконавчого 
листа; 

– помилкової видачі виконавчого листа, якщо вже після видачі виконавчого 
листа у справі рішення суду було скасоване; 

– видачі виконавчого листа двічі з одного й того ж питання у разі 
віднайдення оригіналу виконавчого листа вже після видачі його дубліката; 

– пред’явлення виконавчого листа до виконання вже після закінчення 
строку на пред’явлення цього листа до виконання.
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УхвалоюШевченківськогорайонногосудум.Києвавід13жовтня2015
рокувизнанотакими,щонепідлягаютьвиконанню,виконавчілисти,видані
18березня2013рокунапідставірішенняШевченківськогорайонногосуду
м.Києвавід20грудня2012рокупосправізапозовомПАТ«УніверсалБанк»
доК.,К.простягненнязаборгованості.
Звертаючисьдосудуіззаявою,заявники(боржники)посилалисьнате,

щонавиконаннярішеннясуду,буловиданодвавиконавчілисти,накожного
з боржників окремо, які було пред’явлено до виконання до Личаківського
ВДВСЛьвівськогоміськогоуправлінняюстиції.Державнимвиконавцембуло
відкритовиконавчепровадженняпростягненнязаборгованостізборжника
К.Однакнапідставіукладенихзбанкомугодпроприпиненнязобов’язання
боржникК.добровільнопогасивусюзаборгованістьпокредитутавиконав
усізобов’язання.
Задовольняючизаяву,судпершоїінстанціївиходивзтого,щовідповідно

до довідки, виданої ПАТ «Універсал банк», кредит сплачений повністю.
Жодних виконавчих дій, пов’язаних з примусовим виконанням рішення,
державним виконавцем вчинено не було, оскільки між боржником та
стягувачем укладались угоди щодо погашення боргу, в результаті яких
заборгованість погашена добровільно позичальником, що, в свою чергу,
виключає можливість стягнення виконавчого збору. Тому суд першої
інстанціїдійшоввисновкупронаявністьпідставдлязадоволеннязаяви.

УхвалоюПечерськогорайонногосудум.Києвавід23червня2015року,
залишеноюбеззмінухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід10вересня2015
року, задоволено заявуФ. про визнання виконавчого листатаким, що не
підлягаєвиконанню.Визнановиконавчийлист,виданийнапідставірішення
Апеляційногосудум.Києвавід15лютого2011рокупростягненнязВ.та
Ф.накористьПАТ«ОТПБанк»грошовихкоштів,таким,щонепідлягає
виконаннювчастиністягненнязФ.
Задовольняючи заяву, суд першої інстанції виходив з того, що,

оскільки припинення правовідносин поруки за договором поруки припиняє
відповідальністьФ.передПАТ«ОТПБанк»заневиконанняВ.зобов’язань
за кредитним договором, то вже не існує підстав для солідарної
відповідальності і відповідно має бути припинено стягнення з Ф. за
виконавчимлистом.

 УхвалоюАпеляційногосудум.Києвавід21.07.2015рокубулозалишено
беззмінухвалуДніпровськогорайонногосудум.Києвапровизнаннятаким,
що не підлягає виконанню, виконавчого листа, виданого 21.05.2014 року
Дніпровськимрайоннимсудомм.КиєванавиконаннярішенняПостійного
діючоготретейськогосудуприАсоціаціїУкраїнськихбанківпростягнення
зК.накористьПАТ«Укрсоцбанк»заборгованостізакредитнимдоговором
насуму2965915грн.85коп.
При цьому суд першої інстанції виходив з того, що  рішенням

Мелітопольськогоміськрайонного суду Запорізької області від 12.08.2014
року,залишенимбеззмінухвалоюАпеляційногосудуЗапорізькоїобластівід
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08.12.2014року,порукаК.задоговоромпорукивід07.12.2007рокуприпинена,
авідтаквідсутнійіобов’язокпосплатікредитноїзаборгованості.

ЗаналогічнихпідставухвалоюДніпровськогорайонногосудум.Києвавід
06.02.2015року,залишеноюбеззмінухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід
24.09.2015року,буловизнанотаким,щонепідлягаєвиконанню,виконавчий
лист, виданий Дніпровським районним судом. Києва  20.08.2013 року на
виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації
Українськихбанків,вчастиністягненняізЗ.заборгованостізакредитним
договоромврозмірі4902194грн.накористьПАТ«Укрсоцбанк»,оскільки
рішенням Голосіївського районного суду м. Києва від 25.07.2013 року, що
набулозаконноїсили,порукаЗ.задоговоромпорукивід21.10.2008рокубула
визнанаприпиненою.

Ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва від 11.06.2014 року,
залишеною без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 03.06.2015
року,задоволенозаявуШ.провизнаннятаким,щонепідлягаєвиконанню,
виконавчоголиста,виданого26.06.2012рокуСолом’янськимрайоннимсудом
м. Києва на виконання  рішеннятретейського суду при Асоціації «Бізнес
центр «Правозахист», про стягнення зШ. на користь  ТОВ «Фінансова
компанія«Єврокапітал»заборгованостінасуму90476грн.
Підставою для визнання виконавчого листа таким, що не підлягає

виконанню,  стало рішення Оболонського районного суду м. Києва  від
22.04.2013року,якимвизнанонедійснимкредитнийдоговірвід19.08.2008
року,укладенийміжШ.таТОВ«ФК«Єврокапітал»,оскількинедійсність
вчиненого сторонами правочину  унеможливлює виконання виконавчого
листа,виданогонапідставірішеннятретейськогосуду,оскількинедійсний
правочиннестворюєдлясторінправтаобов’язків,крімтих,щопов’язані
зйогонедійсністю,єінедійснимзмоментувчинення.

Стаття 370  ЦПК  України.  Видача дубліката виконавчого  листа та  
судового  наказу. 

Замість  втраченого  оригіналу    виконавчого  листа або  судового  наказу   
суд, який видав виконавчий лист або  судовий наказ,  має право   за заявою 
стягувача або поданням  державного виконавця  видати його  дублікат.  
Суд, який видав виконавчий лист  про стягнення  аліментів,  має право  за 
поданням  державного виконавця у разі   встановлення  кількох місць  роботи  
чи отримання  доходів  боржника видати  дублікат виконавчого  листа.  

Дублікат видається після  розгляду  заяви про  видачу дубліката в 
судовому  засіданні з викликом  сторін і заінтересованих осіб. Їх неявка не  
перешкоджає вирішенню питання  та постановлення  відповідної  ухвали. 

Заява про видачу дубліката подається стягувачем  або  державним 
виконавцем,   залежно  від того, ким саме було  втрачено   виконавчий 
документ.

При розгляді  заяви  підлягає  перевірці  обставина,  чи не   виконано  
рішення та чи не втратило   воно  законної сили. У випадку   часткового  
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виконання   змінювати у дублікаті  загальну  суму  стягнення  не  можна. Це  
враховується  в ході подальшого виконавчого провадження.   

Як свідчить  судова практика,   при вирішенні  питання про  видачу 
дубліката виконавчого  листа суди  по-різному підходять до перевірки 
доводів заявника щодо втрати виконавчого листа,  наявності доказів на 
підтвердження того, що виконавчий лист чи судовий наказ дійсно втрачений, 
а також до оцінки наданих заявником доказів. 

УхвалоюСвятошинського районного судум. Києва від 04.06.2015 року
буловідмовленоузадоволеннізаявиКредитноїспілки«Аккорд»провидачу
дублікатавиконавчого листатапоновлення строкунапред’явленняйого
довиконання.
УхвалоюАпеляційногосудум.Києвавід04.06.2015рокузазначенаухвала

буласкасованазтихпідстав,що18.05.2012рокудержавнимвиконавцем
булавинесенапостановапроповерненнявиконавчогодокументастягувачу,
якаразом з виконавчим листомбуланаправленадоКС«Аккорд», вказане
поштове відправлення на адресу  ВДВС Дарницького РУЮ у м. Києві
не поверталось,  та всупереч вимогам ч. 1 ст. 31 Закону України «Про
виконавче провадження» в матеріалах справи відсутнє підтвердження,
щозазначенийвиконавчийлистбулоповернуторекомендованимлистомз
повідомленнямпровручення.Такимчином,судомпершоїінстанціїнебуло
належним чином перевірено доводи заявника, що виконавчий лист було
втраченоприпересиланніпростимпоштовимвідправленням.

ВідмовляючиузадоволеннізаявиКредитноїспілки«Аккорд»провидачу
дублікатавиконавчоголиста,Дарницькийрайоннийсудм.Києвавухвалівід
26.12.2014рокувиходивзтого,щозаявникомненаданоналежнихдоказів
підтвердженнявтративиконавчоголиста.
УхвалоюАпеляційногосудум.Києвавід17.03.2015рокузазначенаухвала

суду була скасована зтих підстав,що  суд не навів мотивів, з яких ним
було відхилено докази, надані заявником на підтвердження викладених у
заяві обставин. Так, згідно з листом ВДВС Дарницького РУЮ у м. Києві
від 05.11.2013 року державним виконавцем на підставі п. 2 ч. 1 ст. 47
Закону України «Про виконавче провадження» було винесено постанову
проповерненнявиконавчогодокументастягувачу,якаразомзвиконавчим
документомбуланаправленастягувачу.01грудня2014рокупрацівниками
відділуКС«Аккорд»булоскладеноактпроте,щоприперевірціжурналів
вхідної кореспонденції лист  від ВДВС Дарницького РУЮ в м. Києві, в
якомуміститьсявиконавчийлистпростягненняборгузК.накористьКС
«Аккорд»тапостановапроповерненнявиконавчогодокументастягувачу
від05.11.2013року-наадресуКС«Аккорд»ненадходили.

СкасовуючиухвалуДарницькогорайонногосудум.Києвавід20.07.2015року
провідмовуузаявіПАТ«БанкФорум»провидачудублікатувиконавчоголиста,
Апеляційнийсудм.Києвавухвалівід08.09.2015рокувиходивзтого,щосудом
першої інстанції не були належним чином перевірені доводи заявниката не
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наданооцінкитимобставинам,щоугрудні2012рокудержавнийвиконавець
ВДВСГолосіївськогоРУЮум.Києвівиніспостановупрозакінченнявиконавчого
провадженняізнаправленнямвиконавчоголистастягувачунапідставіп.10ч.
1ст.49ЗаконуУкраїни«Провиконавчепровадження»,протедоПАТ«Банк
Форум»виконавчийлистненадходивівідправникунеповертався,узв’язкуз
чимустягувачавиниклипідставивважативиконавчийлиствтраченим.

УхвалоюДеснянськогорайонногосудум.Києвавід25.09.2015рокубула
задоволеназаяваН.провидачудублікатувиконавчоголистанавиконання
рішеннясудувід19.06.2014рокупростягненнязПАТ«КБ«Промекономбанк»
сумивкладу.
Скасовуючи зазначену ухвалу, Апеляційний суд м. Києва в ухвалі від

16.12.2015рокузазначивпроте,щосудпершоїінстанціїналежнимчиномне
перевіривфактвтративиконавчихлистів,оскількизнаданихвідповідачем
доапеляційноїскаргидокументіввбачається,щонавиконанніувиконавчій
службі перебуває три відкритих виконавчих провадження на підставі
оригіналіввиконавчихлистівпростягненнязПАТКБ«Промекономбанк»на
користьН.грошовихкоштів.

УхвалоюАпеляційногосудум.Києвавід24.09.2015рокубуласкасована
ухвала Солом’янського районного суду м. Києва від 04.08.2015 року про
відмову у задоволенні заяви ПАТ «ВіЕйБі банк» про видачу дублікату
виконавчоголиста.Відмовляючиузадоволеннізаяви,судпершоїінстанції
виходивзтого,щопредставникомбанкуненаданідокази,щовиконавчий
листвід25.05.2011рокубуввтрачений.
Однакзматеріалівсправивстановлено,що19.12.2012рокудержавним

виконавцембуловинесенопостановупроповерненнявиконавчогодокумента
стягувачу,оскількиуборжникавідсутнємайно,наякеможливозвернути
стягненнята вжиті державним виконавцем заходищодо розшукумайна
виявились безрезультатними.  Враховуючи, що  ні копії постанови про
повернення виконавчого документа стягувачу, ні доказів направлення
виконавчогодокументанаадресустягувача–матеріалисправинемістять,
апеляційним судом постановлено ухвалу про передачу питання на новий
розгляддосудупершоїінстанції.

УхвалоюДніпровськогорайонного судум.Києва від30 січня2015року
відмовленоузадоволенніподанняВДВСДніпровськогоРУЮум.Києвіпро
видачудублікатавиконавчоголистапосправізапозовомПАТ«ОТПБанк»
доІ.простягненнязаборгованості.
Звертаючисьдосудузподанням,державнийвиконавецьпосилавсянате,

щоувідділінавиконанніперебуваєзазначенийвиконавчийлист.26.06.2013
рокудержавнимвиконавцемвинесенопостановупроповерненнявиконавчого
документа,якаразомзоригіналомвиконавчоголистабуланаправленана
адресустягувача.Однаквказанапостановатаоригіналвиконавчоголиста
наадресубанкуненадходила,атомуєпідставивважати,щовиконавчий
листбуловтраченоприпересилці.
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Відмовляючи у задоволенні подання, суд першої інстанції виходив з
того,що26.06.2013рокудержавнимвиконавцемвинесенопостановупро
поверненнявиконавчогодокументастягувачу,тобтонамоментзвернення
державноговиконавцядосудуззаявоюпровидачудублікатавиконавчого
листа, виконавче провадження закінчено,тому державний виконавець не
маєправаздійснювативиконавчідіїпозамежамивиконавчогопровадження.

УхвалоюСолом’янськогорайонногосудум.Києвавід11червня2015року
відмовленоузадоволеннізаявиП.провидачудублікатавиконавчоголиста,
якийвиданонапідставірішенняСолом’янськогорайонногосудум.Києва
від20.11.2014рокупосправізапозовомП.доП.простягненняаліментів.
Звертаючисьдосудуззаявоюпровидачудублікатувиконавчоголиста,

заявниця посилалась на те, що відповідач отримує заробітну плату за
двомамісцямироботи,атомунеобхіднимєотриманнядругогоекземпляру
виконавчоголиста.
Відмовляючи у задоволенні заяви, суд першої інстанції виходив зтого,

щовсудовомузасіданнівідповідачнадавсудудоказитого,щоз31.12.2014
року він не працює на посаді спортсмена-інструктораштатної команди
національноїзбірноїкомандизкікбоксінгуWРКА,атомупідставдлявидачі
дублікатавиконавчогодокументанемає.

Також мали місце звернення про видачу дублікатів виконавчих листів на 
підставі положень Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян 
на тимчасово окупованій території України», які були задоволені судами, 
хоча і матеріалів справи суди в даних випадках не витребовували. 
Ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва від 05 листопада

2015рокувиданодублікатвиконавчоголиставід26червня2009року,який
був виданий на підставі заочного рішення Нахімовського районного суду
м.Севастополявід19березня2009рокупосправізапозовомГ.доГ.про
стягненняаліментів.
Звертаючисьдосудуззаявоюпровидачудублікатавиконавчоголиста,

підсудність якої ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 19.10.2015 року
визначеноСолом’янськомурайонномусудум.Києва,заявникпосилаласьна
те,щоборжникперейшовнавійськовуслужбудоЧорноморськогоФлоту
Російської Федерації. Після цього зв’язок з боржником був втрачений,
виконавча службаприпинила своюдіяльність і будь-які спроби стягувача
повернути виконавчий лист виявивсямарним.Станомна 29.10.2015 року
заочнерішенняНахімовськогорайонногосудум.Севастополявід19березня
2009рокувідповідачдобровільноневиконує,авиконавчийлиствтрачено.
Задовольняючизаявупровидачудублікатувиконавчоголиста,судпершої

інстанціївиходивзтого,щонавиконаннязаочногорішеннявід19березня
2009 року, Нахімовський районний суд м. Севастополя видав стягувачу
виконавчий лист, який було пред’явлено до виконання у виконавчу службу
Нахімовськогорайонум.Севастополя.Судпершої інстанціїпосилавсяна
те,щостягувачзазначала,щовоназверталасьдовідділусудовихприставів
у Нахімовському районі УФССП Росії в м. Севастополі з вимогою про
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поверненнявиконавчоголиста,однакузадоволеннівимогибуловідмовлено,
оскільки його було втрачено. Солом’янський районний суд м. Києва
посилаючись на ЗаконУкраїни «Про забезпечення прав і свобод громадян
натимчасовоокупованійтериторіїУкраїни»,ст.6Конвенціїпрозахист
правлюдиниіосновоположнихсвобод1950року,ухваливвидатидублікат
виконавчоголиста.
 Вматеріалахданої заявинаявнілишекопіявиконавчоголистата

копія заочного рішенняНахімовського районного судум.Севастополя від
19березня2009року,якіналежнимчиномнезавірені.Ухваласудупершої
інстанціївапеляційномупорядкунепереглядалась.

УхвалоюГолосіївськогорайонногосудум.Києвавід09листопада2015
рокувиданодублікатвиконавчоголиста,виданогонапідставіСудацького
міського суду Автономної Республіки Крим від 08 листопада 2011 року у
справі за позовом ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»
до А. про звернення стягнення на предмет іпотеки та поновлено строк
пред’явленняйогодовиконання.
Звертаючисьдосудуззаявоюпровидачудублікатавиконавчоголиста,

підсудність якої ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 27.08.2015 року
визначеноГолосіївськомурайонномусудум.Києва,заявникПАТ«Державний
експортно-імпортний банк України»  посилався на те, що рішенням
СудацькогоміськогосудуАРКримвід08.11.2011рокузвернутостягнення
напредметіпотекизадоговороміпотеки,укладенимміжАКБ«Трансбанк»
таА., заякимправавимогиАКБ«Трансбанк»відступивнакористьПАТ
«Державний експортно-імпортний банк України» відповідно до договору
відступлення прав, а саме на земельну ділянку, розташовану в АР Крим.
На виконання вказаного рішенняСудацькимміським судомАРКрим було
видано виконавчий листтанаправленодоВідділу примусового виконання
рішеньУДВСГУЮМіністерстваюстиціїУкраїнивАРКримнапримусове
виконання, на підставі якого 08.06.2012 року було відкрито виконавче
провадження.Однак,звідомостей,якімістятьсявЄдиномудержавному
реєстрі виконавчих проваджень, заявнику стало відомо, що державним
виконавцембуловинесенопостановупроповерненнявиконавчогодокумента
стягувачу від 16.10.2013року.Разом зтим, дану постанову з оригіналом
виконавчоголистазаявникнеотримував,атомуєвсіпідставивважати,
щовиконавчийлиствтрачений.

Є  різною практика у вирішенні судами  питань щодо  можливості  видачі 
дубліката виконавчого листа або судового наказу, строк пред’явлення яких 
для примусового  виконання  закінчився. 

Так,ухвалоюГолосіївськогорайонногосудум.Києвавід30.04.2015року,
залишеноюбеззмінухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід17.06.2015року,
буловідмовленоузадоволеннізаявиПАТБанк«Форум»провидачудубліката
виконавчого листа та поновлення строку для пред’явлення виконавчого
листадо виконання.Судом встановлено,що  31.07.2008рокудержавним
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виконавцембуловинесенопостановупроповерненнявиконавчогодокумента
стягувачу.Заявляючивимогупропоновленняпропущеногостроку,заявник
не зазначивпричин, з яких строкбувпропущенийпонадтрироки,таякі
можутьбутипідставоюдляйогопоновлення.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 30.09.2015
року було відмовлено у заяві К. про видачу дубліката судового наказу.
Відмовляючиузадоволеннізаяви,судпершоїінстанціївиходивзтого,що
вматеріалахсправивідсутнідокази,якісвідчатьпровтратустягувачем
оригіналу судового наказу, виданого Шевченківським районним судом м.
Києва12.08.2011року,крімтого,сплинуврічнийстрок,визначенийст.22
ЗаконуУкраїни«Провиконавчепровадження»дляпред’явленнявиконавчого
документадовиконання.Томусуддійшоввисновку,щопідставидлявидачі
дублікатасудовогонаказу–відсутні.
Скасовуючизазначенуухвалутаповертаючипитаннянановийрозгляд

досудупершої інстанції,Апеляційнийсудм.Києвавухвалівід04.02.2016
рокувиходивзтого,щовидачадублікатавиконавчоголистаіпоновлення
строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання є різними
процесуальнимидіями,кожназякихмаєсвійпорядокрозглядутамету.
Заправиламист.370ЦПКУкраїнивидачадублікатавиконавчоголиста

не пов’язується із вирішенням питання про поновлення строку для його
пред’явленнядовиконання.
Тому апеляційний суд вважав, що посилання суду першої інстанції на

положення ст. 22 Закону України «Про виконавче провадження» щодо
строку пред’явлення судового наказу до виконання – у даному випадку є
необґрунтованими,оскількизаявникомставитьсялишепитанняпровидачу
дублікату  судового наказу.  Суд першої інстанції також не перевірив
доводівзаявникапроте,щовіннеотримувавпостановипроповернення
виконавчогодокументастягувачутаоригіналу виконавчогодокумента  і
доказипроїхнаправленнятаотримання-відсутні;ненадавоцінкидоводам
заявника проте,що він не був обізнаний про будь-які виконавчі діїщодо
виконаннясудовогонаказу,узв’язкузчимізвертавсязвідповідноюзаявою
доорганівДВС.

Стаття  371  ЦПК  України. Поновлення  пропущеного строку   для  
пред’явлення  виконавчого  документа до  виконання.

Відповідно  до  ст. 24 Закону  України «Про виконавче провадження» 
державний  виконавець відмовляє   у прийнятті  до  провадження  виконавчого 
документа, строк пред’явлення   для примусового  виконання  якого  
закінчився,  про що  виносить  відповідну  постанову. 

Згідно із ст. 371 ЦПК України стягувачам, які пропустили строк для 
пред’явлення виконавчого документа до виконання з причин, визнаних 
судом поважними, пропущений строк може бути поновлено.

Заява про поновлення пропущеного строку подається до суду, який видав 
виконавчий лист, або до суду за місцем виконання  і розглядається в судовому 
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засіданні з повідомленням сторін, які беруть участь у справі. Їхня неявка не 
є перешкодою для вирішення питання про поновлення пропущеного строку. 
Суд розглядає таку заяву в десятиденний строк.

Поновлення  пропущеного строку  для  пред’явлення  виконавчого  
документа до  виконання  слід  відрізняти  від  переривання строку  давності  
пред’явлення  виконавчого  документа до  виконання. 

Так,  строки   пред’явлення  виконавчого  документа  до виконання 
перериваються:  пред’явленням виконавчого  документа до виконання; 
частковим  виконанням  рішення  боржником;  надання судом, який видав 
виконавчий документ, відстрочки  або розстрочки  виконання  рішення. 

Стаття  371  ЦПК  України  не  передбачає   переліку  причин, які  б могли  
свідчити про  поважність    пропуску строку   пред’явлення виконавчого 
документа до  виконання.  У  кожному конкретному випадку   питання  
поважності  причин  визначає  суд,  який  розглядає справу. Вказане питання   
є оціночним  та залежить  від належності та допустимості  доказів, наданих 
стягувачем. 

Ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва від 14.09.2015
року поновлено строк для пред’явлення виконавчого листа, виданого
Солом’янськимрайоннимсудомм.Києванавиконаннярішеннясудувід04
червня2015рокузапозовомКП«Дирекціязуправліннятаобслуговування
житлового фонду» Солом’янської районної у м. Києві державної
адміністраціїдоУ.простягненнязаборгованості.
Звертаючисьдосудуззаявоюпропоновленнястроку,заявникпосилалась

нате,що04червня2015рокуотрималавиконавчийлистповищезазначеній
справіпростягненнязаборгованості,хочстрокдляпред’явленнявиконавчого
листадовиконаннявстановленодо23грудня2014року.Такожзазначила,
щонеодноразово (дварази)подавала заявипровидачувиконавчихлистів,
алетакінезмоглаїхотримати.
Задовольняючизаяву,судпершоїінстанціївиходивзтого,щовідсутність

можливостіотриманнявиконавчихлистівнаручнотапоштоюпозбавило
позивачаможливостідлясвоєчасногозверненнядляотриманнявиконавчих
документів,атакождляпред’явленняїхдовиконанняувстановленізаконом
строки.Томусудвважав,щозазначеніпозивачемобставинимоглистати
причинамипропускустрокупред’явленнявиконавчоголистадовиконання
таєповажними.

Ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 29.04.2015 року,
залишеноюбеззмінухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід04.06.2015року,
відмовленоузадоволеннізаявиПАТКБ«Надра»пропоновленняпропущеного
строкунапред’явленнядовиконаннявиконавчихлистівнавиконаннярішення
судувід12.09.2011рокупростягненнязаборгованостізА.,А.заборгованості
закредитнимдоговоромврозмірі24278доларівСША.
Апеляційнийсудвизнавправильнимивисновкисудупершоїінстанціїпро

те,щострокнапред’явленнявиконавчихлистівдовиконанняпропущенобез
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поважнихпричин,оскількивиконавчілистибулиотриманіпредставником
банку 16.03.2012 року, зі строком пред’явлення до виконання протягом
одного року, тоді як із заявою про поновлення строку заявник звернувся
лише10.11.2014року.
Також визнані безпідставними доводи апелянта про наявність вини

службової особи у несвоєчасному пред’явленні виконавчих листів до
виконання,оскількинаказпропроведенняслужбовогорозслідуванняузв’язку
звиявленнямусейфі519виконавчихлистів,непред’явленихдовиконання
в органиДВС, було видано27.12.2012року. Які обставини у подальшому
перешкоджалипредставникубанкувчинитидії,спрямованінапред’явлення
виконавчих листів до виконання, представником ПАТ КБ «Надра» не
зазначенотавідповіднихдоказівненадано.

Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 05.12.2014 року,
залишеноюбеззмінухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід12.03.2015року,
буловідмовленоузадоволеннізаявиПАТКБ«Надра»пропоновленнястроку
дляпред’явленнядовиконаннявиконавчоголистазарішеннямДніпровського
районногосудум.Києвавід29.08.2012року.
Відмовляючи у задоволенні заяви, суд виходив  з того, що з моменту

набрання законної сили рішенням суду 11.12.2012 року і до подачі заяви
пропоновлення строку – 17.11.2014року ПАТКБ«Надра»будь-якихдій
по пред’явленню виконавчих листів до виконання не вчиняв.  Посилання
заявника на наявність у банкутимчасової адміністрації  відхилені судом
якнеобґрунтовані,оскількирішеннясудувід29.08.2012рокубулоукладено
після припинення дії тимчасової адміністрації. На інші обставини, які б
свідчилипроповажністьпричиннепред’явленнявиконавчихдокументівдо
виконання,представникбанкунепосилався.

Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 05.02.2015 року,
залишеноюбеззмінухвалоюАпеляційногосудумКиєвавід06.04.2015року,
визнаноповажнимипричинипропускупозивачемПАТКБ«Експобанк»строку
напред’явленнявиконавчоголистадовиконання,оскількинанеодноразові
звернення стягувача  про отримання  виконавчого листа  на виконання
рішеннясудувід02.07.2013року,щонабулозаконноїсили27.11.2013року,
судом першої інстанції виконавчі листи  виданіта направлені стягувачу
лише12.01.2015року.

УхвалоюАпеляційногосудум.Києвавід19.03.2015рокубуласкасована
ухвала Деснянського районного суду м. Києва від 23.12.2014 року та
постановленановаухвалапро задоволення заявиПАТ«Банк«Фінансита
Кредит»пропоновлення строкудляпред’явлення виконавчогодокумента
до виконання, з посиланням  на те, що  причини пропуску строку слід
визнати поважними, враховуючи наступне.  28.10.2013 року банком було
отримано постанову державного виконавця ВДВС Голосіївського РУЮ у
м.Києвіпровідмовуувідкриттівиконавчогопровадженнявід30.06.2013
року.  Зазначений виконавчий лист перебував на контролі  співробітника
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відділу стягнення заборгованості у виконавчому провадженні у зв’язку
з проведенням переговорів з боржником, проте внаслідок несумлінних
дій даного співробітника банком було пропущено строк для пред’явлення
виконавчого листа до виконання, що було встановлено висновком за
результатамислужбовоїперевіркивід31.08.2014року.

Ухвалою  Оболонського районного суду м. Києва від 01.10.2015 року,
залишеноюбеззмінухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід30.11.2015року,
задоволено заяву С. про поновлення строку пред’явлення до виконання
виконавчих листів, виданих 08.10.2014 року  на підставі рішення суду від
04.02.2014 року. Поважність причин  пропуску  строку (виконавчі листи
були пред’явленні до виконання 09.07.2015 року)  судом було встановлено
напідставіподаноїзаявникоммедичноїдокументації,вякійвідображено
значнукількістьзверненьС.замедичноюдопомогою,втомучисліулютому,
березні,квітні,червні,липні2015року таперебуваннянастаціонарному
лікуванніуквітні2015року.

УхвалоюШевченківського районного суду м. Києва від 01.09.2015 року
булопоновленоПАТ«УніверсалБанк»строкдляпред’явленнядовиконання
виконавчоголистапростягненнязП.заборгованостіврозмірі51684грн.з
тихпідстав,щопредставникомбанкунадсилалисьдосудузаявипровидачу
виконавчого листа, які судом не були задоволені. Виконавчий лист було
отриманопредставникомбанкулише13.11.2014року,тобтопозамежами
строкупред’явленняйогодовиконання.
УхвалоюАпеляційногосудум.Києвавід22.10.2015рокузазначенаухвала

скасована,апитанняпереданонановийрозгляддосудупершоїінстанції
з наступних підстав. Рішення суду про стягнення заборгованості набуло
законноїсили05.04.2012року.Впершепредставникбанкузвернувсяззаявою
про видачу виконавчого листа у січні 2013 року, проте виконавчий лист
отриманонебуло.Вподальшомуіззаявоюпровидачувиконавчоголиста
представник банку звернувся 13.11.2014 року.  Однак матеріали справи
не містять доказів  неможливості видачі виконавчого листа у зв’язку з
тим,щосправутривалийчаснемоглизнайтипрацівникиканцеляріїсуду.
Зазначаючивухваліпроте,щопредставникомбанкубулиподанізаявипро
видачувиконавчоголиста,якінаправлялисьнаадресусуду,протенебули
задоволені,судпершої інстанціїнезазначив,кимсаменебулозадоволено
заяви,ненавівмотивів,зякихвіндійшовтакоговисновкутаякіприцьому
доказибуливзятісудомдоуваги.

Неоднаковою є практика вирішення питання щодо поновлення строку 
на пред’явлення виконавчих листів до виконання у разі, якщо виконавчий 
документ отримано стягувачем після закінчення строку пред’явлення його  
до виконання.

В одних випадках суди вважають, що сам факт отримання виконавчого 
листа поза межами такого строку є поважною причиною пропуску строку, в 
інших випадках - суди вказують на відсутність поважних причин незвернення 
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за отриманням виконавчого листа протягом строку, встановленого для 
звернення судового рішення до виконання. 

Так, ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 17 вересня
2015рокупоновленоТОВ«КУА«Проміколект-Капітал»пропущенийстрок
для пред’явлення до виконання виконавчого листа, виданого на підставі
рішення Святошинського районного суду м. Києва від 09 квітня 2013
року про стягнення з С. на користь ТОВ «КУА «Проміколект-Капітал»
заборгованості.
Задовольняючизаяву,судпершої інстанціївважав,строкпред’явлення

виконавчоголистадовиконаннязаявникомпропущенозповажнихпричин,
оскількивиконавчийлистбулоотримановжепісляспливурічногостроку
дляпред’явленняйогодовиконання.

УхвалоюПечерськогорайонногосудум.Києвавід30жовтня2015року
поновлено ТОВ «Рада-4» пропущений строк для пред’явлення судового
наказу про стягнення з Ш. на користь  ТОВ «Рада-4» заборгованості.
Задовольняючизаяву,судпершоїінстанціївважав,щострокпред’явлення
виконавчого листа до виконання заявником пропущено з поважних
причин,оскількисудовийнаказбуловиданостягувачузпропускомстроку
пред’явленняйогодовиконання.

 РазомзтимухвалоюШевченківськогорайонногосудум.Києвавід
24.06.2014 року, залишеною без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва
від 12.05.2015 року, відмовленоПАТКБ «Надра» у задоволенні заяви про
поновлення строку для пред’явлення виконавчого листа до виконання,
оскількирішенняпростягненнязК.накористьбанкузаборгованостівсумі
11745грн.набулозаконноїсили03.04.2009року,аіззаявоюпроотримання
виконавчоголистапредставникбанкузвернувсялише28.01.2014року.Будь-
яких доказів поважності причин незвернення із заявою  за отриманням
виконавчоголистапредставникбанкуненадавтасудомневстановлено.

Ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 07 лютого 2014
року поновлено ПАТ «Родовід Банк» пропущений строк для пред’явлення
виконавчоголистадовиконанняусправізапозовомПАТ«РодовідБанк»до
Г.простягненнязаборгованості.
Задовольняючизаяву,судпершоїінстанціївиходивзтого,щостягувачем

лише16.01.2014рокуотриманорішеннясудутавиконавчийлист,тобто
позамежамистрокувстановленогодляпред’явленнядовиконання.
ОднакухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід13січня2015рокуухвалу

Дарницького районного судум.Києва від 07 лютого 2014 року скасовано
тапоновленоновупровідмовувзадоволеннізаяви.Скасовуючиухвалу,суд
апеляційноїінстанціїзазначив,щофактотриманнявиконавчогодокумента
після закінчення строку, встановленого законом для пред’явлення його
до виконання, неможебутидостатньою  підставоюпоновленнятакого
строку. Стягувач зобов’язаний довести, що мав істотні перешкоди
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отримати даний виконавчий документ у визначені законом строки. Тому
колегія суддів вважала, що поновлення пропущеного стягувачем строку
пред’явлення виконавчого документа до виконання без дійсно поважних
причинпропускутакогостроку,єнесправедливимщодоіншоїсторони.

ЗадовольняючизаявуТОВ«ОТПФакторинг»пропоновленнястрокуна
пред’явлення виконавчого листа до виконання, Дарницький районний суду
м.Києвав ухвалі від21.08.2015року  виходив ізобґрунтованостіподаної
заяви,вякійзаявникпосилавсянате,щовиконавчийлистпростягнення
заборгованості з К. за рішенням суду від 26.08.2011 року представник
стягувача отримав лише 10.10.2013 року, проте у виконавчому листі
зазначенострокпред’явленнядовиконання–до14.05.2013року,прицьому
протягом 9 місяців представник позивача неодноразово звертався до
судуіззаявоюпровидачувиконавчоголиста,протепрацівникиканцелярії
суду повідомляли про неможливість видачі у зв’язку з невстановленням
місцезнаходженняматеріалівцивільноїсправи.
Скасовуючи зазначену ухвалу, Апеляційний суд м. Києва  в ухвалі від

12.11.2015рокузазначив,щосудпершоїінстанціїневиклавмотивів,якими
вінкерувався,дійшовшивисновкупрозадоволеннязаяви,таневстановив,з
якихповажнихпричинстягувачемпропущенострокпред’явленнявиконавчих
листівдовиконання,щоєвизначальнимпривирішенніданогопитання.

Стаття 372 ЦПК України. Мирова  угода  в процесі виконання.

Відповідно  до  ч.3 ст.12  Закону  України  «Про виконавче провадження»   
сторони  мають  право  укласти мирову угоду, яка визнається  судом.

Відповідно  до   п.2 ч.1 ст.49  Закону  України «Про виконавче провадження» 
виконавче провадження  підлягає  закінченню  в разі   визнання  судом  
мирової угоди між стягувачем та боржником у процесі виконання.

Статтею 372 ЦПК України передбачено, що мирова угода, укладена між 
сторонами, або відмова стягувача від примусового виконання в процесі 
виконання рішення подається в письмовій формі державному виконавцеві, 
який не пізніше триденного строку передає її до суду за місцем виконання 
рішення для визнання.

Суд має право перевірити і не визнати мирову угоду або не прийняти 
відмови стягувача від примусового виконання, якщо це суперечить закону 
або порушує права чи свободи інших осіб.  За результатами розгляду мирової 
угоди або відмови від примусового виконання суд постановляє ухвалу 
відповідно до положень цього Кодексу.

Оскільки  суд   зобов’язаний  роз’яснити  сторонам передбачені   законом  
наслідки  завершення  виконавчого  провадження, питання  визнання  мирової 
угоди в процесі виконання підлягає  вирішенню судом  в судовому засіданні  
за  участю сторін  виконавчого  провадження. Отже, необхідно повідомити 
сторони  про  час та місце  розгляду справи. 
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Визнаючи  мирову угоду  або приймаючи  відмову стягувача від  примусового  
виконання,   суд  зобов’язаний перевірити, чи це  не  суперечить  закону  і не 
порушує   права чи свободи інших осіб.   

Як свідчить практика,  суди в основному  правильно   вирішують  питання 
щодо визнання мирової  угоди  в процесі виконання.

Ухвалою Солом’янського   районного суду м. Києва від 03.09.2015 року, 
залишеною без змін ухвалоюАпеляційного судум.Києва від 21.10.2015 року,
відмовлено у задоволенні  заяви державного виконавця про затвердження
мирової угоди, що була підписана сторонами виконавчого провадження по
виконаннюрішенняДарницькогорайонногосудум.Києвавід24.03.2015року
простягненнязШ.накористьО.заборгованостізадоговоромпозикинасуму
9003030грн.
З поданої на затвердження мирової угоди вбачається, що  боржникШ.

передаєувласністьстягувачуО.наступненерухомемайно:2будинкита2
земельніділянки,розташованіуПустомитівськомурайоні,Львівськоїобласті;
нежиліприміщенняп’ятогоповерху,площею302кв.м..Післяповноговиконання
умовмировоїугодитанабуттяправавласностістягувачемнавказанемайно,
боржникШ.вважатиметьсятакою,щоповністювиконаларішеннясуду.
Відмовляючи у задоволенні заяви про затвердження мирової угоди, суди

виходилизтого,щозазначенеумировійугодінерухомемайнонеєпредметом
спору. Крім того, вказана мирова угода порушує права третьої особи – К.,
оскільки ухвалою Пустомитівського районного суду Львівської області  від
24.10.2014 року на забезпечення позову К. про стягнення заборгованості за
договоромпозикинасуму10352962грн.накладеноарештнавсерухомета
нерухомемайноШ.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 15 вересня 2015
року відмовлено у задоволенні подання старшого державного виконавця
ВДВССвятошинськогоРУЮум.Києвіпровизнаннямировоїугодивпроцесі
виконання рішення Святошинського районного суду м. Києва від 05.05.2015
рокупростягненнязН.накористьЧ.боргу.
Звертаючись до суду з поданням, державний виконавець просив визнати

мирову угоду, відповідно до якої в рахунок погашення боргу Н. передає  у
власність Ч.належнейомунаправівласностінерухомемайно–¼частину
квартири.
Відмовляючи у задоволенні подання, суд першої інстанції виходив зтого,

щозаявникфактичнопроситьзвернутистягненнянамайноборжника,однак
ЗакономУкраїни«Провиконавчепровадження»встановленийпевнийпорядок
такого звернення, а тому суд вважає, що мирова угода сторін суперечить
закону.

Ухвалою Деснянського районного суду м. Києва від 14 квітня 2015 року
відмовлено у задоволенні подання ВДВС Деснянського РУЮ в м. Києві про
затвердження мирової угоди на стадії виконання рішення Деснянського
районногосудум.Києвавід25жовтня2013рокупосправізапозовомЖ.доП.
заборгованості.
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Відмовляючиузадоволенніподання,судпершоїінстанціївиходивзтого,
щомирова угода виходить замежіпозовутане відповідає ст.175ЦПК
України, оскільки не направлена на врегулювання спору, а є вимогою про
перехід права власності на нерухомемайно,тоді як предметом спору, за
яким укладена мирова угода, було стягнення суми заборгованості. Крім
того,перехідправавласностінастадіївиконавчогопровадженнямаєсвою
процедуру,встановленуЗакономУкраїни«Провиконавчепровадження».
Судпершоїінстанціїпосилавсянате,щозподаноїзаявитадокументів

невбачається,щовирішеннямпитанняпроправовласностінанежитлову
будівлю в процесі виконання рішення суду не будуть порушені права та
законніінтереситретіхосіб.Враховуючивикладеніобставини,сторонине
позбавленіможливостіувстановленомузакономпорядкуукластиправочин
щодо відчуження нерухомого майна, посвідчити та провести державну
реєстраціювказаногоправочину.Крімтого,матеріалисправинемістять
витягузДержавногореєструправнанерухомемайнощодонаявностічи
відсутності обтяжень на дане приміщення, а також інших даних, які б
підтверджували,щоданеприміщеннянеперебуваєуспорічипідарештом.
Томусудприйшовдовисновку,щоумовимировоїугодисуперечатьзакону
тапорушуютьправасторін.

Ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва від 27 лютого 2015
року визнано мирову угоду на стадії примусового виконання виконавчого
листа від 20.11.2013 року, виданого на підставі рішення Солом’янського
районного суду м. Києва від 21.08.2013 року з урахуванням рішення
Апеляційного судум.Києва від 30.10.2013 року по справі за позовомПАТ
«Інноваційно-промисловий банк» до Л., ПП «Ерідан» заборгованості за
кредитнимдоговором,відповіднодоякоїсторонипогодилиумови,фактично
розстрочившивиконаннярішеннясуду.
Судпершоїінстанції,перевірившимировуугоду,вважавїїтакою,щоне

суперечитьвимогамзакону,танепорушуєнічиїхправтаінтересів,атому
вважавзанеобхідневизнатиїї.

Стаття 373 ЦПК  України. Відстрочка і розстрочка виконання,  зміна  
чи встановлення  способу і порядку  виконання. 

Відповідно до ст. 373 ЦПК України за наявності обставин, що утруднюють 
виконання рішення (хвороба боржника або членів його сім’ї, відсутність 
присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо), за заявою державного 
виконавця або за заявою сторони суд, який видав виконавчий документ, 
у десятиденний строк розглядає питання про відстрочку або розстрочку 
виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання рішення 
в судовому засіданні з викликом сторін і у виняткових випадках може 
відстрочити або розстрочити виконання, змінити чи встановити спосіб і 
порядок виконання рішення.

Відстрочка -  це відкладення  чи перенесення   виконання  рішення  на 
новий строк, який  визначається  судом.
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Розстрочка – це спосіб виконання  зобов’язання, при якому виконання   
проводиться частинами  у строки,  встановлені  судом. 

 Порядок виконання  рішення  -  це визначена   законодавством   
послідовність   і зміст   вчинення   виконавчих дій державним виконавцем,а 
також права  і обов’язки   суб’єктів виконавчого  провадження  під час їх  
вчинення.

Спосіб виконання  рішення  визначається,  виходячи  з  передбачених  ст. 
16  ЦК  України  способів  захисту цивільних прав. 

При вирішенні  питання  про   зміну способу виконання   суд  повинен  
з’ясувати  обставини,  що свідчать про  неможливість   виконання  рішення. 

Згідно з  п. 10 постанови  Пленуму Верховного Суду України від 26 
грудня 2003 року № 14 «Про практику розгляду судами скарг на рішення, 
дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби 
та звернень учасників виконавчого провадження» при вирішенні заяв 
державного виконавця чи сторони про відстрочку або розстрочку виконання 
рішення, встановлення або зміну способу й порядку його виконання суду 
потрібно мати на увазі, що відповідно  до  ст.351  ЦПК  України і ст.121 
ГПК  України  їх задоволення можливе лише у виняткових випадках, які суд 
визначає виходячи з особливого характеру обставин, що ускладнюють або 
виключають виконання рішення (хвороба боржника або членів його сім’ї, 
відсутність у нього майна, яке за рішенням суду має бути передане стягувану, 
стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо).

Таким чином,  чинне законодавство  пов’язує   можливість  відстрочити або 
розстрочити виконання, змінити чи встановити спосіб і порядок виконання 
рішення суду лише за умов  доведення  заявником   існування  обставин,  що 
ускладнюють  виконання  або  роблять його   неможливим. 
УхвалоюДарницькогорайонногосудум.Києвавід25.02.2015рокубуло

задоволенозаявуШ.пророзстроченнявиконаннярішеннясудувід10.12.2013
рокупростягненнязШ.накористьАБ«Укргазбанк»заборгованостівсумі
9960грн.шляхомстягненнязборжникащомісячнопо500грн.доповного
виконаннярішення.Прицьомусудвиходивзтого,щоШ.сплачуєнакористь
Я. відповідно до постанови про відкриття виконавчого провадження від
18.05.2010рокущомісячнопо1000грн.врахунокпогашеннязаборгованості
в розмірі 51512 грн. З лютого 2015 року він отримує заробітну плату в
розмірі3330грн.,азгіднознаданимимедичнимидовідкамистраждаєна
цукровийдіабетсередньоїтяжкості.
Скасовуючи зазначену ухвалу та постановляючи нову про відмову в

задоволенні заяви, Апеляційний суд м. Києва в ухвалі від 26.03.2015 року
виходивзтого,щозаявникомненаданодоказівнапідтвердженняобставин,
якімаютьхарактерособливихабовиняткових,оскількиматеріалисправи
немістятьдоказівпронаявністьуШ.захворювання,якебпозбавлялойого
можливостівиконатисудоверішення.ЗгідноздовідкоюПАТ«Київенерго»
боржникпрацюєнапосадізавідувачаскладу,зокладом3330грн.Сплата
заявникомнакористьіншоїособи1000грн.щомісячнонавиконаннявироку
судувід22.12.2009рокунеможебутирозціненаяквинятковаобставина,
щодаєпідставирозстрочитивиконаннясудовогорішення.
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УхвалоюАпеляційногосудум.Києвавід 18.03.2015року залишенобез
змінухвалуДніпровськогорайонногосудум.Києвапровідмовувзадоволенні
заявиФ.пророзстрочкувиконаннярішенняпростягненняборгузадоговором
позики назагальнусуму75640грн. Прицьомусудивиходилизтого,що
розстрочкавиконаннярішенняможебутинаданаувинятковихвипадках,
що обумовлюютьоб’єктивні ускладнення при виконанні судового рішення
або наявність яких робить його неможливим. Тоді як виявлена кількість
рухомоготанерухомогомайна(автомобілятаквартири)уборжникаФ.
дає можливість державному виконавцю у разі відсутності у боржника
грошових коштів звернути стягнення на належне боржникумайно. Тому
посилання боржника на наявність у неї тривалої хвороби та скрутного
матеріальногостановищавизнанісудомтакими,щонедаютьпідставдля
задоволеннязаяви.

УхвалоюСолом’янськогорайонногосудум.Києвавід10грудня2015року
відмовлено у задоволенні заяви ЗАТ «Українська будівельна компанія» про
відстрочкувиконаннярішенняАпеляційногосудум.Києвавід19.03.2015року
про стягнення коштів та визнано необґрунтованими посилання заявника
наобставин,щопов’язанізрозгортаннямсвітовоїфінансово-економічної
кризи, тяжкого матеріального становища боржника, що унеможливлює
виконаннярішеннясуду,тайогоприпущення,щовжитізаходипримусового
виконання рішення суду можуть призвести до блокування господарської
діяльності боржника та його банкрутство. Суд вважав, що обставини,
на які посилається заявник в обґрунтування поданої заяви, до виключних
випадківурозумінніст.373ЦПКУкраїниненалежать.

Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 26 серпня 2015
рокувідмовленоузадоволеннізаявиФ.пронаданнявідстрочкивиконання
рішення суду по справі за позовом М. до Ф. про виселення та зняття з
реєстраційногообліку.
Звертаючисьдосудуззаявою,заявникпосилавсянате,щонаданийчас

він неможе виселитися у добровільному порядку, оскільки є пенсіонером,
інших джерел прибутку не має, досі не отримав грошову компенсацію
вартостічасткиуспільномумайнівідпозивача,томупросиввідстрочити
виконаннярішеннясудупровиселеннядоотриманнянимгрошовихкоштів,
присуджених в якості компенсації вартості частки у спільномумайні за
рішеннясуду.
Відмовляючи у задоволенні заяви, суд першої інстанції виходив зтого,

щорішенняОболонськогорайонногосудум.Києвавід12.09.2014року,яке
набуло законної сили, встановлено, що позивачем внесено на депозитний
рахунокОболонськогорайонногосудум.Києвакоштизавартістьчасткиу
спільномумайні,якіФ.свідомовідмовляєтьсяотримувати,прощоостанній
повідомив суд під час розгляду справи по суті. Тому суд першої інстанції
вважав, що обставини, вказані Ф., не можуть утруднювати виконання
рішеннясудупровиселеннятабутипідставоюдлявідстрочки такогоу
розумінніст.373ЦПКУкраїни.
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УхвалоюДеснянськогорайонногосудум.Києвавід22.01.2015рокубула
задоволеназаяваВ.тавідстроченовиконаннярішеннясудувід11.03.2014
рокупростягненнязнеїзаборгованостінакористьПАТ«Родовідбанк»на
одинрік,враховуючинаявністьуборжниканаутриманнінепрацездатних
осібтаїїскрутнематеріальнестановище.
УхвалоюАпеляційногосудум.Києвавід18.03.2015рокузазначенаухвала

буласкасованазтихпідстав,щовинятковихобставин, заякихможливо
відстроченнявиконаннярішення,невстановлено.Так,зматеріалівсправи
встановлено, що забезпеченням виконання зобов’язань за кредитним
договором  є застава автомобіля, що належить відповідачу на праві
власності. Також державним виконавцем арештоване нерухоме майно
відповідача–1/2частинаналежноїїйквартири.

РазомзтимухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід03.11.2015рокубула
скасованаухвалаДарницькогорайонногосудум.Києвавід21.07.2015року
провідмовувзадоволеннізаявиК.пророзстрочкувиконаннярішеннясуду
від 10.12.2014 року про стягнення з нього на користь ТОВ «Інвестмент
Проперті Протектед» страхового відшкодування в порядку регресу в
розмірі19187грн.
Задовольняючизаяву,апеляційнийсудвважаввстановлениминаявність

виняткових обставин, що дають підстави для розстрочки виконання
рішення,асаме:боржникєінвалідом2групитаособою,якапостраждала
внаслідокЧорнобильськоїкатастрофи,якучасникліквідаціїнаслідківаварії
наЧАЕС,єдинимджереломйогодоходуєпенсіяпоінвалідностіврозмірі
2419грн.,дружинаборжникатакожєінвалідом2групитаотримуєпенсію
поінвалідностіврозмірі1607грн.

УхвалоюШевченківськогорайонного судум.Києва від 17 вересня2015
року задоволено заяву С. про розстрочку виконання заочного рішення
Шевченківськогорайонногосудум.Києвавід02грудня2013рокупосправі
запозовомПАТКБ«Глобус»доС.простягненнязаборгованості.
Звертаючисьдосудуззаявою,заявникпосилаєтьсянате,щонаданий

час перебуває у складному фінансовому становищі, проходить постійне
обстеженнята амбулаторне лікування у зв’язку з погіршенням здоров’я.
Крімтого,вінмаєнаміртавживаєвсізаходидлявиконаннярішеннята
особистозвернувсядостягувачазпропозицієюпророзстроченнявиконання
рішеннясуду.
Задовольняючи заяву, суд першої інстанції встановив, що на момент

вирішенняданоїзаявиборжникнавиконаннярішеннясудуперерахувавна
рахунокбанкусуму100000грн.Крімтого,відповіднодомедичнихдовідок
боржник з грудня2012року  проходитьобстеження і потеперішнійчас
знаходитьсянаамбулаторномулікуванні,атомусуддійшоввисновкупро
наявністьпідставдлязадоволеннязаяви.

Ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва від 08 лютого 2015
року частково задоволено заяву М. про розстрочку виконання рішення
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Солом’янськогорайонногосудум.Києвавід12листопада2008рокувчастині
стягненнязМ.накористьВАТ«РайффайзенБанкАваль»заборгованості
закредитнимдоговоромвзагальномурозмірі1268грн.93коп.строкомна
36місяців.
Частковозадовольняючизаяву,судпершоїінстанціїпосилавсянате,що

відповіднододовідкивід28.11.2014року,заявницядійсноотримуєпенсіюза
вікомврозмірі997,51грн.щомісяця,такожзгіднозвиписнимиепікризами
із медичної карки та висновку патогістологічного дослідження заявниця
маєпроблеми зі здоров’ям, потребуєпостійного стаціонарного лікування
та придбання ліків.Крімтого, з копії пенсійного посвідченнята довідки
доактуоглядуМСЕК,вбачається,щочоловікзаявницієінвалідомІгрупи
довічнотапотребуєсторонньоїдопомоги,томусуддійшоввисновкупро
розстрочкувиконаннярішенняна36місяців.

У 2015 році також надходили заяви банків про відстрочку виконання 
рішень про стягнення заборгованості за договором банківського вкладу 
(депозиту).

Ухвалою Подільського районного суду м. Києва  від 25.09.2015 року,
залишеною без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 25.12.2015
року, відмовлено у задоволенні  ПАТ «Акцент-Банк» про відстрочку
виконаннярішеннясуду простягнення зПАТ«Акцент-Банк»накористь
Б.заборгованістьзадоговоромбанківськоговкладунасуму33644доларів
США.
Заяву було обґрунтовано тим, що усе майно банку, що знаходилось

на території АР Крим, було вилучено окупаційною владою та передано
в розпорядження АНО «ФЗВ» з метою здійснення за його рахунок
компенсаційнихвиплатвкладникамбанку.Зпочатку2014рокуобсягкоштів
нарахункахфізичнихтаюридичнихосібзначнознизився.
Судамивказано,щозазначеніузаявіобставиниурозумінніст.373ЦПК

Українинеєвинятковимитатакими,щодаютьпідставидлявідстрочення
виконаннярішеннясуду.

Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 30.09.2015 року,
залишеною без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 09.12.2015
року,  відмовлено у задоволенні заяви ПАТ КБ «Приватбанк» про
відстрочку виконання рішення суду від 04.12.2014 року про стягнення з
ПАТКБ«Приватбанк»накористьстягувачазаборгованостізадоговором
банківського вкладу у розмірі 136 000 грн., оскільки заявником не надано
жодногодоказутихобставин,щобанкнемаєможливостівиконатирішення
суду,танаявностіобставин,визначенихст.373ЦПКУкраїни.Обставини,
на які посилався заявник, а саме – суспільно-політичне напруження,
економічніпроблеми,пов’язанізпроведеннямантитерористичноїоперації
натериторіїУкраїни,невизначеністьщодоподальшогорозвиткуситуації,
значимістьбанкудлянаселенняідержави,-невизнанісудамитакими,що
утруднюютьвиконанняданогорішення.
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Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 17 липня 2015
року відмовлено у задоволенні заяви старшого державного виконавця
ВДВСШевченківськогоРУЮум.Києвіпровідстрочкувиконаннярішення
Шевченківськогорайонногосудум.Києвавід16лютого2015рокупосправі
запозовомМ.доПАТКБ«Хрещатик»простягненнякоштів.
Звертаючисьдосудуззаявою,державнийвиконавецьпосилавсянате,що

доВДВСнадійшлазаяваборжникавідповіднодоякоїостаннійповідомляв,
щонемаєможливостівиконатирішеннясуду,оскількибанкомпроводиться
діяльність відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ щодо
збільшення розміру регулятивного капіталу згідно з погодженим НБУ
Планомзаходів. Узв’язку ізскладноюпоточноюситуацієювукраїнській
економіцітабанківськійсистеміфінансовийрезультатбанкунизький.
Відмовляючиузадоволеннізаяви,судпершоїінстанціїпосилавсянате,

щозазначеніобставининеєвинятковимиурозумінніст.373ЦПКУкраїни. 

Також у 2015 році  надходили заяви боржників про відстрочення виконання 
рішення суду про виселення з квартири, на яку звернуто стягнення як на 
предмет іпотеки, з посиланням на те, що  звернення стягнення зупинено 
на підставі Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян 
України,  наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті».

Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 05.11.2015 року,
залишеноюбеззмінухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід16.12.2015року,
задоволено заяву Б. про відстрочку виконання рішення суду  від 21.01.2015
року про виселення із квартири, на яку звернуто стягнення як на предмет
іпотекиврахунокпогашеннязаборгованостіпередПАТБанк«Форум».Судом
встановлено,щоувиконавчомупровадженніповиконаннюрішеннявчастині
звернення стягнення на предмет іпотеки виконавчі дії не проводяться  з
причин набрання чинності ЗакономУкраїни «Промораторій на стягнення
майна громадян України,  наданого як забезпечення кредитів в іноземній
валюті».
Прицьомусудивиходилиізтого,щовиселеннязквартириєпохіднимвід

зверненнястягненнянапредметіпотеки,томуєпідставидлявідстрочки
виселення відповідача з квартири, яка є предметом іпотеки. Крім того,
виселенняборжниказдітьмизіспірноїквартиридозакінченнямораторію
суд вважав недоцільним, оскільки на період дії мораторію виконавчі дії,
спрямованінареалізаціюпредметаіпотеки,непроводитимутьсяіквартира
набудевиставленанаторги.

Як зазначив  Верховний Суд України у постановах № 6-2216цс15  та                
№ 6-2427цс15 від16 грудня 2015 року, поняття «спосіб» і «порядок» 
виконання судового рішення мають спеціальне значення, яке реалізується 
у виконавчому провадженні. Вони означають визначену рішенням суду 
послідовність і зміст вчинення виконавчих дій державним виконавцем. 
Спосіб виконання судового рішення – це спосіб реалізації та здійснення 
способу захисту, встановленого статтею 16 Цивільного кодексу України. 
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Під зміною способу виконання рішення суду слід розуміти прийняття судом 
нових заходів для реалізації рішення в разі неможливості його виконання у 
раніше встановлений спосіб.

У більшості наданих для узагальнення справ суди відмовляли у 
задоволенні заяв про зміну способу і порядку виконання судового рішення.

УхвалоюСолом’янського районногосудум.Києва від30.04.2015року,
залишеноюбеззмінухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід27.05.2015року
,відмовленоузадоволеннізаявистягувачаЯ.,якапросилазмінитиспосіб
іпорядоквиконаннярішеннясудупровстановленняпорядкукористування
квартирою – шляхом виселення Л. з кімнати, площею 14,4 кв.м., яка
виділенаукористуванняЯ.Судзазначив,щопідставидлязапропонованого
заявникомпорядкувиконаннярішення–відсутні,оскількизаявленівимоги
неґрунтуютьсянаприписахзакону.

Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 04.08.2015 року,
що залишена без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 05.11.2015
рокувідмовленоузадоволеннізаявиБ.провстановленняспособуіпорядку
виконаннярішеннясудувід01.04.2013року,якимзБ.стягнутонаїїкористь
заборгованість за договором позики в розмірі 2 797 550 грн. Апеляційний
суд визнав обґрунтованою відмову у задоволенні заяви, оскільки стягувач
просила визнати за нею право власності на належне боржнику нерухоме
майно–1/4частинуквартиритана1/2частинудомоволодіння,тоді як
порядокзверненнястягненнянанерухомемайноборжникавизначенийст.
52, 63 Закону України «Про виконавче провадження», що полягає в його
арешті, вилученні та примусовій реалізації. При цьому визнання права
власностінанерухомемайностаттею373ЦПКУкраїнинепередбачено.

УхвалоюШевченківського районного суду м. Києва від 29.07.2015 року,
залишеноюбез змін ухвалоюАпеляційного судум.Києва, було відмовлено у
задоволенні заяви ТОВ «Українськателекомунікаційна компанія» про зміну
способуіпорядкувиконаннярішеннясудупрозверненнястягненнянапредмет
іпотеки, в якій представник стягувача просив замінити дві трикімнатні
квартири,загальноюплощею95,1кв.м.та71,3кв.м.,щоналежатьборжнику
С., на шестикімнатну квартиру, загальною площею 181,6 кв.м., яка  є
об’єднаноюіздвохзазначенихтрикімнатнихквартир.
Прицьомусудвиходивзтого,щоуразізадоволеннязаявибудезмінено

саме рішення суду про звернення стягнення на предмет іпотеки по суті,
анеспосібйоговиконання,оскількипитанняпро зверненнястягненняна
шестикімнатнуквартиру,загальноюплощею181,6кв.м.,небулопредметом
розглядупривирішеннісправисудом.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 22.01.2015 року,
залишеною без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 02.06.2015
року,відмовленоузадоволеннізаявиС.провстановленняспособуіпорядку
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виконаннярішеннясудувід01.08.2013рокупростягненнязМ.наїїкористь
відшкодування шкоди в розмірі 140 220 грн.  Суд обґрунтовано відмовив
у задоволенні заяви, оскільки предметом позову у цивільній справі було
стягнення грошових коштів, а стягувач просила визнати за нею право
власностіназемельнуділянку,належнуборжнику,щоневідповідаєвимогам
ст.373ЦПКУкраїни.

Разом зтим ухвалоюСвятошинського районного суду м. Києва від 16
вересня2015рокузадоволенозаявиВДВССолом’янськогоРУЮум.Києві
тастягувачаС.провстановленняспособуіпорядкувиконаннярішеннясуду.
ВстановленоспосібіпорядоквиконаннярішенняСвятошинськогорайонного
судум.Києвавід29грудня2012рокупростягненнязК.накористьС.боргу,
шляхомпереведеннянастягувачаС.правтаобов’язківспіввласникана1/3
частинуквартири,належноїнаправівласностіборжникуК.
Вказанаухвалавапеляційномупорядкунеперевірялась.

УхвалоюСолом’янськогорайонногосудум.Києвавід04лютого2015року
відмовленоузадоволеннізаявиЛ.прозмінуспособутапорядкувиконання
рішенняСолом’янськогорайонногосудум.Києвавід18березня2014року
посправізапозовомЛ.доК.проусуненняперешкодуспілкуванніздитиною
(онукою) та визначення способів участі у спілкуванні з дитиною та її
вихованні.
Звертаючисьдосудуззаявою,заявницяпосилаласьнате,щовідповідач

в добровільному порядку не виконує рішення суду, яким встановлено її
зустрічізонукоюодинразнатижденькожноїсуботиз10-00год.до12-
00год. вприміщенніклубузамісцемпроживання«Парус»уприсутності
відповідача –матері дитинита психологаЦентру соціальних служб для
сім’їтамолодіПодільськогорайонум.Києва.Зазначала,щовприміщенні
ВДВССолом’янськогоРУЮвм.Києвіуприсутностістаршогодержавного
виконавцяпозивачкакатегоричнозаявила,щойнадалінебудевиконувати
рішеннясудучерезвідсутністьпсихологапідчасзустрічей,атомупросила
змінитиспосібтапорядок виконаннярішення суду в частині зустрічей з
дитиноюлишеуприсутностіпозивача-матерідитини.
Відмовляючи у задоволенні заяви, суд першої інстанції виходив зтого,

щопостановоюВДВССолом’янськогоРУЮвм.Києвівід18.11.2014року
виконавчепровадженняповиконаннюрішеннясудущодоусуненняперешкод
закінчено,внаслідокфактичноговиконаннярішеннясуду.Вказанапостанова
позивачем не оскаржувалася. Рішення суду в частині встановленого
регламентузустрічівиконуєтьсясторонами.Такожсудомпершоїінстанції
встановлено,щопозивачемнебулопред’явленодопримусовоговиконання
рішеннясудувчастинівстановленогорегламентузустрічей.Разомзтим
вимогизаявинеґрунтуютьсяназаконі,оскількипорушенепитанняуподаній
заяві не є зміною способу чи порядку виконання рішення суду. Фактично
заявникпроситьзмінитипредметпозовутарезолютивнучастинурішення
суду.
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Стаття 374  ЦПК  України. Вирішення   питання  про тимчасове  
влаштування  дитини до дитячого   або лікувального закладу. 

Відповідно до ч. 1 ст. 374 ЦПК України, питання про тимчасове 
влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу вирішується 
судом за поданням державного виконавця.

Відповідно до  ст.77  Закону  України «Про виконавче провадження»   під 
час виконання  рішення  про  відібрання  дитини  державний виконавець  
провадить   виконавці дії  за обов’язковою участю   особи,  якій дитина 
передається на виховання, із залученням  представників органів  опіки та 
піклування. 

За необхідності  державний виконавець   може звернутися до  суду з 
поданням  щодо вирішення  питання  про тимчасове  влаштування  дитини до 
дитячого  або  лікувального  закладу. 

При вирішенні  питання  тимчасового  влаштування  дитини до  дитячого  
або  лікувального  закладу   необхідно    виходити з того, чи  містить судове 
рішення   висновок  про  відібрання  дитини.   При цьому   суд  має враховувати  
висловлену  з  цього питання  думку представників органу  опіки та піклування.  

За інформацією районних судів протягом 2015 року  державні виконавці  з 
поданнями   щодо вирішення  питання  про тимчасове  влаштування  дитини 
до дитячого  або  лікувального  закладу не зверталися. В апеляційному 
порядку ухвали про вирішення зазначеного питання також не переглядались.

 Стаття 375  ЦПК  України.  Вирішення  питання  про оголошення   
розшуку  боржника або дитини.

Відповідно   до ч.1 ст. 375  ЦПК України розшук боржника або дитини 
оголошується за місцем виконання рішення або за останнім відомим місцем 
проживання (перебування) боржника або дитини чи місцезнаходженням 
їхнього майна, або за місцем проживання (перебування) стягувача.

Згідно із ч.1 ст. 40 Закону  України «Про виконавче провадження» у 
разі відсутності відомостей  про  місце   проживання, перебування чи 
місцезнаходження боржника - фізичної особи, а також дитини за виконавчими 
документами про відібрання дитини  державний виконавець звертається до 
суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника або  дитини. 
У разі необхідності   розшуку транспортного   засобу   боржника державний 
виконавець  виносить постанову про  такий розшук, яка є обов’язковою для 
виконання  органами  внутрішніх справ. 

При вирішенні вказаного питання   суд  має  право  витребувати  від 
державного виконавця  всі необхідні документи. При цьому   береться до  
уваги, які саме заходи   вживалися заінтересованою особою або державним 
виконавцем для   встановлення  місцеперебування  боржника  чи дитини. 

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 07 травня 2015
року відмовлено у задоволенні подання головного державного виконавця
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управлінняДВСГУЮвм.Києві прооголошеннярозшукуборжникаК.по
виконавчому провадженню з виконання виконавчого листа  від 27.04.2012
рокупросолідарнестягненнязК.таТОВ«Миргородм’ясопром»накористь
АТ«ДельтаБанк»боргу.
Відмовляючиузадоволенніподаннясудпершоїінстанціївиходивзтого,

що  наявність єдиногоактупро відсутністьборжника за адресоюмісця
проживанняборжника,неєдостатньоюпідставоюдляствердженняпро
відсутністьборжниказавказаноюадресою,такяксудуненаданодокументів
напідтвердженнятого,колисамебувздійсненийданийвихід,чиздійснював
державнийвиконавецьбудь-якііншідії,спрямованінавстановленнямісця
проживання,перебуваннячимісцезнаходженняборжника,тадокументів,
якіпідтверджують,щовстановитийогомісцепроживання,перебування
чимісцезнаходженняневдалося.Томусудпершоїінстанціївважав,щодля
оголошеннярозшукуборжникавідсутнідостатніпідстави.

Ухвалою Голосіївського  районного суду м. Києва від 08 грудня 2015
року відмовлено  у задоволенні подання державного виконавця ВДВС
ГолосіївськогоРУЮум.КиєвіпрооголошеннярозшукуборжникаК.
Відмовляючи у задоволенні подання, суд першої інстанції виходив з

того,що державним виконавцем не обґрунтовано наявність підстав для
оголошення розшуку боржника. Не надано суду доказів непроживання
боржника за останнім відомим місцем проживаннята доказів того, що
останняобізнанапронаявністьвиконавчогопровадження,атомуподання
непідлягаєзадоволенню.

Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 24.07.2015 року,
залишеною без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 01.10.2015 ро-
ку, відмовлено у задоволенні подання державного виконавця про
оголошення розшуку боржника Д. , який зобов’язаний за рішенням суду
до сплати боргу на користь ТОВ СП «Датекс» в розмірі 190 194 грн.
Судомвстановлено,щозаповідомленнямадресно-довідковогопідрозділу
ГУДМСУкраїнивм.Києвіборжникбувзнятийзреєстраційногооблікуу
м.Києвідляреєстрації.Протебудь-якихдій,спрямованихнавстановлення
місцяпроживанняборжникауВінницькійобласті,державнимвиконавцем
невчинено.

Ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 23.03.2015 року

задоволеноподанняВДВСДарницькогоРУЮум.Києві,оголошенорозшук
малолітнього Б., 2012 року народження, з метою виконання рішення
Жовтневогорайонногосудум.Харковапровідібраннядитиниубатьката
переданнядитиниматері.
Відхиляючи доводи апеляційної скарги боржника Б., апеляційний

суд вказав, що доводи подання підтверджуються актом державного
виконавцявід27.01.2015року,відповіднодоякоговиходомзаадресоюмісця
проживанняборжника, вказаного у виконавчому листі, було встановлено,
щодверіквартиривідкрилагромадянка,якаповідомила,щоборжникразом
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здитиноюнепроживаютьувказанійквартирізпочаткусічня2015року,
деперебуваютьборжникіздитиною–їйневідомо.

Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 09.02.2015 року,
залишеною без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 16.03.2015
року, відмовленоу задоволенніподаннядержавноговиконавцяпророзшук
боржникаувиконавчомупровадженнізпримусовоговиконаннявиконавчого
листавід18.06.2013рокупростягненнязІ.накористьБ.грошовихкоштів
усумі477357грн.Судомвстановлено,щоборжникІ.натериторіїУкраїни
неперебуває,відйогоіменідієпредставникнапідставідовіреності,виданої
ум.Варна,РеспублікиБолгарія,томуузв’язкузперебуваннямборжникана
територіїРеспублікиБолгарія,заявапройогорозшукнатериторіїУкраїни
задоволеннюнепідлягає.

Ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва від 29 грудня 2015
рокуподанняголовногодержавноговиконавцяВДВССолом’янськогоРУЮ
ум.КиєвіпрооголошеннярозшукуК.задоволено.Задовольняючиподання,
судпершоїінстанціївиходивзтого,щонапримусовомувиконанніуВДВС
знаходяться виконавчі провадження по виконанню виконавчих листів про
стягнення з К. заборгованості в розмірі 390 748 грн. 39 коп. Державним
виконавцем здійснено вихід за останнім відомим зареєстрованим місцем
проживаннятавстановлено,щоборжникзаданоюадресоюнепроживає,
майноборжниказавказаноюадресоюнезнаходиться.

Ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 26 листопада 2015
року подання державного виконавця ВДВС Дарницького РУЮ у м. Києві
прооголошеннярозшукуборжникаМ.задоволено.Задовольняючиподання,
судпершої інстанціївиходивзтого,щовідповіднодовиконавчоголиста,
виданогонавиконаннярішеннясудупростягненнязборжникааліментів,
останній повинен сплачувати¼ частини всіх видів заробіткущомісячно.
Однак,М.добровільноборгнесплачує,рішеннясудуневиконує,внаслідокчого
маєзаборгованість,якастановить122829грн.14коп.Місцепроживання
боржника на даний час невідомо, за останнім відомим зареєстрованим
місцемпроживанняборжникнепроживає,місцероботиневідомо.

УхвалоюПодільськогорайонногосудум.Києвавід04грудня2015року
задоволено  поданнядержавного виконавцяВДВСПодільськогоРУЮум.
Києві про оголошення розшуку боржникаУ.  Задовольняючи подання, суд
першої інстанції виходив зтого,що з встановлениху судовому засідання
обставин та наданих державним виконавцем доказів, які достовірно
підтверджують той факт, що ним вжито всіх можливих заходів
примусового виконання рішень в межах виконавчого провадження, однак,
якінедалисвогорезультату,атакождоказів,якіпідтверджуютьфакт
відсутності боржника за своїми зареєстрованим місцем проживаннята
ухилення останнього від виконання рішень суду, суд дійшов висновку про
наявністьдостатніхпідставдлязадоволенняподання.
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Стаття 376  ЦПК  України.   Вирішення  питання  про примусове   
проникнення  до житла  чи іншого  володіння  особи. 

Відповідно  до   ст.11 Закону  України «Про виконавче провадження» 
державний виконавець зобов’язаний  вживати передбачених  цим Законом  
заходів примусового   виконання  рішень, неупереджено, своєчасно  і в  
повному обсязі вчиняти виконавчі дії.  

Державний виконавець  здійснює заходи, необхідні  для  своєчасного і в 
повному обсязі   виконання  рішення, зазначеного в документі на примусове  
виконання рішення, та у спосіб та в порядку,  встановленому   виконавчим 
документом  і цим Законом. 

Державний виконавець  у процесі здійснення  виконавчого провадження  
має право   звертатися до суду   з поданням  про   примусове проникнення  до  
житла  чи іншого  володіння  боржника – фізичної особи або іншої особи, в 
якої  перебуває майно боржника чи майно  та кошти, належні  боржникові 
від інших осіб,  або дитина, стосовно  якої  складено виконавчий документ 
про  її  відібрання.

Відповідно до ст. 376 ЦПК України  питання про примусове проникнення 
до житла чи іншого володіння боржника - фізичної особи або особи, у якої 
знаходиться майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від 
інших осіб, або дитина, щодо якої є виконавчий документ про її відібрання, 
при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) 
вирішується судом за місцезнаходженням житла чи іншого володіння особи 
за поданням державного виконавця. 

За змістом   ч.1 ст. 376  ЦПК  України вимога про  примусове  проникнення 
до житла чи іншого  володіння особи  може мати місце  в тому випадку,  коли 
боржник своїми діями перешкоджає або робить неможливим вільний доступ 
до нього державному виконавцю.

УхвалоюГолосіївськогорайонногосудум.Києвавід04серпня2015року
взадоволенніподанняголовногодержавноговиконавцяВДВСГолосіївського
РУЮ у м. Києві про примусове проникнення до житла боржника К.
відмовлено.
Відмовляючиузадоволенніподання,судпершоїінстанціївиходивзтого,

що державним виконавцем не надано доказів на підтвердженнятого,що
боржникуврученопостановупровідкриттявиконавчогопровадження.Крім
того,вматеріалахвиконавчогопровадженнявідсутнідоказиповідомлення
боржникапропроведеннядержавнимвиконавцемвиконавчихдій,пов’язаних
ізвходженнямдомайнаборжникаабодоказиналежнимчиномоформленої
відмови боржника від одержання документів виконавчого провадження.
Також державним виконавцем не зазначенота не надано доказів, хто на
данийчаспроживаєуквартирі.

УхвалоюСолом’янськогорайонногосудум.Києвавід16листопада2015
року,залишеноюбеззмінухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід21грудня
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2015рокуузадоволенніподанняГоловногодержавноговиконавцяУправління
державноївиконавчоїслужбиГУЮум.Києвіпропримусовепроникненнядо
житлаборжникаГ.відмовлено.
Відмовляючиузадоволенніподання,судпершоїінстанціївиходивзтого,

що за боржником на-праві власності зареєстрована лише ½  частина
квартири№26,атому,вразізадоволенняподанняпропримусовепроникнення
дожитламожутьбутипорушеніправаіншихспіввласниківданоїквартири.
Крімтого, станом на дату внесення подання до суду боржник взагалі

неотримуваввимогтаповідомленьдержавноговиконавцяпропроведення
виконавчихдій, зокремащодоописуйарештумайна.Такожуматеріалах
подання відсутні дані про перевірку державним виконавцем факту
отримання боржником копії постанови про виконавче провадження,
повідомлень про проведення виконавчих дій, а також про вчинення
державнимвиконавцемдій,спрямованихнадобровільневиконаннярішення
судуувстановленийпостановоюстрок,відповіднодоЗаконуУкраїни«Про
виконавче провадження»,тому суд першої інстанції прийшов до висновку
провідсутністьпідставдлязадоволенняподання.

УхвалоюДарницькогорайонногосудум.Києвавід19листопада2015року
взадоволенніподаннястаршогодержавноговиконавцяВДВСДарницького
РУЮ в м. Києві про примусове проникнення до житла боржника К.
відмовлено.
Відмовляючиузадоволенніподаннясудпершоїінстанціївиходивзтого,що

доказів,якібсвідчилипрообізнаністьборжникапропроведеннявиконавчих
дій,матеріалиподаннянемістять,томудоводидержавноговиконавцяпро
те,щоборжникперешкоджаєвдоступідомайна,незаслуговуютьнаувагу.

УхвалоюШевченківськогорайонногосудум.Києвавід18січня2015року,
залишеноюбез змін ухвалоюАпеляційного судум.Києва від 23 липня 2015
року,  у задоволенні подання головного державного виконавця Управління
державної виконавчої службиГУЮпропримусовепроникненнядожитла
боржникаС.відмовлено.
Відмовляючиузадоволенніподання,судпершоїінстанціївиходивзтого,

що матеріали справи не містять доказів того, що С. отримувала копії
постанов про відкриття виконавчого провадженнята про арештмайна,
а тому поставився критично до подання в частині того, що  боржник
чинитьперешкодиувходженнідожитла.Крімтого,судпершоїінстанції,
посилаючисьнаЗаконУкраїни«Промораторійтастягненнямайнагромадян
України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті», дійшов
висновку,щоквартираборжникапідпадаєпіддіюцьогоЗакону,атомуна
неїнеможебутизвернутостягненняврамкахвиконавчогопровадження.

УхвалоюГолосіївськогорайонногосудум.Києвавід05грудня2014року,
залишеноюбеззмінухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід05.02.2015року,
задоволено подання державного виконавця про примусове проникнення до
жилогоприміщення,належногоборжникуЗ.,якийухиляєтьсявідвиконання
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рішеннясудувід27.09.2010рокупростягненнязньоговідшкодуванняшкоди,
завданої залиттям квартири.    Подання державного виконавця визнано
обґрунтованим, оскількиматеріалами справи підтверджено,що виходами
державного виконавця до квартири, власником якої є боржник, з метою
описутаарештумайна,доступудожитлаборжниканаданонебуло,про
щоскладеновідповідніакти.

УхвалоюАпеляційного судум.Києва від 16.04.2015 року  залишено без
змінухвалуДніпровськогорайонногосудум.Києвавід17.01.2015рокупро
задоволенняподаннядержавноговиконавцяВДВСДніпровськогоРУЮум.
КиєвіпропримусовепроникненнядожитлаборжникаБ.,якийневиконує
Дніпровськогорайонногосудум.Києвавід26.11.2012рокупростягненняз
ньогонакористьПАТСК«Універсальна»відшкодуванняшкодивсумі115
849грн.
 Судом визнано обґрунтованими посилання державного виконавця на

те,щоборжниктривалийчасчинитьперешкодиупримусовомувиконанні
рішеннясудушляхомздійсненнязаходів,щопередуютьпримусовійреалізації
майна,асаме-ухиляєтьсявіднаданнядержавномувиконавцевіможливості
здійснитиописмайнаборжника,щопідтверджуєтьсяактамидержавного
виконавця,  не надаючи доступу державному виконавцю до квартири,
частинаякоїналежитьборжникунаправівласності.

Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 06.05.2015 року,
залишеноюбеззмінухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід16.06.2015року,
задоволено подання державного виконавця про примусове проникнення
до житла боржника С. з тих підстав, що  матеріали справи містять
підтвердження направлення вимоги державного виконавця боржнику про
забезпеченнядоступудойогоквартиридляпроведенняописутанакладення
арешту.Внеодноразовихвимогахдержавнийвиконавецьпросивзабезпечити
вільнийдоступдоквартири,щоналежитьборжникунаправівласності,у
визначенудатудля вчинення виконавчихдій, протеборжник ухилився від
виконаннязазначенихвимог.

УхвалоюШевченківськогорайонного судум.Києва від06.05.2015року,
залишеноюбеззмінухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід28.10.2015року,
задоволено подання державного виконавця про примусове проникнення
дожитла боржникаЛ., яке є предметом іпотеки, з метою примусового
виконання рішення суду  про стягнення з боржника на користь ПАТ
«Дочірній банк Сбербанку Росії» заборгованості в розмірі 2 121 355
доларівСША( виконавчийлиствід15.03.2012року).Судомвстановлено,
що боржник неодноразово знайомився з матеріалами виконавчого
провадження,державнимвиконавцемнайогоадресунаправлялисьвимоги
продопускдержавноговиконавцядоквартиридляпроведенняописумайна,
алеборжникперешкоджаєвчиненнювиконавчихдійтаневиконуєзаконних
вимог державного виконавця, що підтверджено актами державного
виконавцявід03.06.2015рокутавід11.06.2015року.
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УхвалоюАпеляційного судум.Києва від 29.09.2015 року була скасована
ухвала Дарницького районного суду м. Києва від 26.06.2015 року про
задоволення подання державного виконавця ВДВС Дарницького РУЮ у м.
КиєвіпропримусовепроникненнядожитлаборжникаЮ.,якийневиконує
рішеннясудупростягненнязньогонакористьА.боргувсумі1300679грн.
Постановляючивказануухвалутанаправляючипитаннянановийрозгляд,

апеляційний суд вказав про порушення судом першої інстанції порядку,
встановленогодлявирішенняданогоподання,якебулорозглянутосудомбез
участітаналежногоповідомленнядержавноговиконавця,безвитребування
матеріаліввиконавчогопровадженнятабезналежноїперевіркипідставдля
задоволенняподання,оскількидержавнийвиконавець,звертаючисьізтаким
поданням, обмежився наданням суду лише копії постанови про відкриття
виконавчогопровадженнятанакладенняарештунамайноборжника.
Однакнаданідокументинемістятьданихпронаправленнякопіїпостанов

та вручення їх боржнику, виклик боржника до державного виконавця та
ухилення його  від явки до державного виконавця, а також повідомлення
боржникапроздійсненнявиконавчихдійпоописуквартири.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 12.03.2015 року
булонаданодозвілнапримусовепроникненнядожитловогоприміщення–
квартири,щоналежитьТОВ«Рекламнеагентство«ЕД-Ворлд».
УхвалоюАпеляційногосудум.Києвавід11.06.2015рокузазначенаухвала

скасованатапостановленановаухвалапровідмовуузадоволенніподанняз
тихпідстав,щоматеріалисправинемістятьдоказівтого,щоквартира,
до якої державний виконавець просить надати дозвіл на примусове
проникнення,належитьборжникуТОВ«Рекламнеагентство«ЕД-Ворлд»
.З інформаційноїдовідки зДержавногореєструречовихправнанерухоме
майновстановлено,щоквартираналежитьР.,якийємайновимпоручителем
боржника.

УхвалоюАпеляційногосудум.Києвавід09.09.2015рокубулоскасовано
ухвалуДніпровськогорайонногосудум.Києвавід25.05.2015рокупровідмову
у задоволенні подання державного виконавцяВДВСДніпровськогоРУЮу
м.КиєвіпропримусовепроникненнядожитлаБ.
Скасовуючизазначенуухвалу,апеляційнийсудвказавнапорушеннясудом

першоїінстанціїпорядку,встановленогодлявирішенняподання,оскільки
розглядсправивідбувсязавідсутностідержавноговиконавцятаматеріалів
виконавчогопровадження,якбдавалиможливістьперевіритиобставини,
викладенівподанні.

УхвалоюАпеляційногосудум.Києвавід24.06.2015рокубуласкасована
ухвала Деснянського районного суду м. Києва від 12.05.2015 року про
задоволення подання державного виконавця ВДВС Деснянського РУЮ у
м.КиєвіпропроникненнядожитлаборжникаЖ. тапостановленанова
ухвалапровідмовуузадоволенніподаннязтихпідстав,щовматеріалах
справивідсутнідоказипроте,щоборжникотримувалаповідомленнявід
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державного виконавця про здійснення виходу до її квартири. Матеріали
справи не містять даних про ухилення боржника від виконання судового
рішення, відмови від добровільного виконання або чинення перешкод
державному виконавцю у здійсненні його обов’язків та проведення
виконавчихдій.

УхвалоюПечерськогорайонногосудум.Києвавід22.04.2015рокубуло
відмовлено у задоволенні подання державного виконавця про примусове
проникненнядожитлаборжника  зтихпідстав,щостаттею376ЦПК
України передбачена можливість проникнення до житла чи іншого
володінняборжника–фізичноїособиабоособи,уякоїзнаходитьсямайно
боржника  чи майнота кошти, належні боржникові від інших осіб, або
дитинащодоякої є виконавчийдокументпро її відібрання,ане зметою
вилученнянерухомогомайна,якимєквартира,допроникненняякоїзаявлено
подання.
ПротеухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід16.09.2015рокузазначена

ухваласкасованатапостановленановапрозадоволенняподаннядержавного
виконавця.Апеляційним судом встановлено,що на примусовому виконанні
державного виконавця ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві знаходиться
рішення суду, з урахуванням ухвали Печерського районного суду м. Києва
від25.11.2014рокупрозмінуспособуіпорядкувиконаннясудовогорішення,
про вилучення у боржника Б.  та передачу стягувачеві Б. присудженого
нерухомогомайна–квартири.
Прицьомуапеляційнийсудвиходивзтого,щоуданомувипадкуєдиним

можливимспособомвиконаннясудовогорішенняєпримусовепроникнення
дожитлаборжникадляподальшогореальноговиконаннярішеннясудупро
вилученняуборжникатапередачустягувачуквартири,авразізнаходження
уквартиріречейтаіншихпредметів,вонипідлягаютьопису,їхпередачіна
відповідальнезберіганнядозапитанняїхвласникам.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 01.04.2015
року відмовлено у задоволенні подання державного виконавця Відділу
примусового виконання рішень УДВС Головного управління юстиції у м.
КиєвіпропримусовепроникненнядожитлаборжникаК.зтихпідстав,щов
матеріалахсправивідсутнідоказиобізнаностіборжникащодовідкриття
виконавчогопровадженнятапроведеннявиконавчихдій.
ОднакухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід08.09.2015рокузазначена

ухваласкасованатапостановленановапрозадоволенняподання,оскільки
апеляційним судом встановлено невідповідність висновків суду першої
інстанціїобставинамсправи.Встановлено,щопостановоюдержавного
виконавця від 18.01.2013 року було відкрито виконавче провадження про
примусовевиконаннявиконавчоголиставід03.12.2012рокупростягненняз
К.накористьПАТ«ВТББанк»заборгованостіврозмірі1027187доларів
США.
21.10.2014, 05.02.2015 рокута 13.02.2015 року державним виконавцем

булоздійсненовихіддоквартири,щобулапереданаборжникомв іпотеку

Судова практика



151

№
 3

 (4
4

), 
2

0
1

6

банку, з метою опису та арешту майна боржника для подальшої його
реалізаціїврахунокпогашенняборгу,однакдоступудожитлаборжника
надано не було, про що складені відповідні акти. Також боржнику
надсилались вимоги про необхідність забезпечення вільного  доступу
державному виконавцю до квартири, з метою опису майна, які також
боржникомбулипроігноровані.Прицьомуматеріалисправимістятькопії
повідомленьпроврученняпоштовихвідправлень,відповіднодоякихвимоги
державноговиконавцяврученоособам,якієпредставникамиборжниказа
довіреністю,нащовказуєвідповіднавідмітка.

Стаття 377 ЦПК  України.  Вирішення питання  про  звернення  
стягнення  на грошові кошти, що   знаходяться на рахунках. 

Відповідно до ст. 377 ЦПК України питання про звернення стягнення на 
належні боржнику від інших осіб грошові кошти, що знаходяться на рахунках 
цих осіб в установах банків та інших фінансових установах, при виконанні 
судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішуються 
судом за поданням державного виконавця, погодженим з начальником 
відділу державної виконавчої служби.

Суд негайно розглядає подання державного виконавця без виклику чи 
повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного 
виконавця.

Відповідно  до  ст. 55 Закону  України «Про виконавче провадження» 
державний виконавець  має право  звернути  стягнення  на майно боржника,  
що  перебуває   в інших осіб,  а також  на майно  та кошти,  що  належать  
боржнику від інших осіб. 

На  належні  боржникові  у разі  передачі від інших  осіб  кошти,  що 
перебувають  на рахунках у  банках  та інших  фінансових  установах,  
стягнення  звертається   державним виконавцем   на підставі ухвали суду  в 
порядку,  встановленому  цим законом. 

Процесуальною формою   вирішення  питання  про  звернення стягнення 
на грошові кошти, що   знаходяться на рахунках, є його  негайний розгляд   за 
участю лише   державного  виконавця  без виклику та  повідомлення  сторін 
та інших  заінтересованих осіб. 

В апеляційному порядку протягом 2015 року ухвали щодо вказаних питань 
не переглядались, для проведення узагальнення надійшла одна справа такої 
категорії. 
УхвалоюДеснянськогорайонногосудум.Києвавід30березня2015року

відмовленоузадоволенніподаннядержавноговиконавцяВДВСДеснянського
РУЮум.Києвіпро зверненнястягненнянаналежніборжникувід інших
осібгрошовікошти.
Звертаючисьдосудузподанням,державнийвиконавецьпосилавсянате,

що на виконанні у відділі знаходиться зведене виконавче провадження по
виконаннювиконавчихдокументівукількості46штук,боржникомпояких
єПАТ«Будівельнеуправління№813»насуму,яказбільшиласьдо16052165
грн.61коп.ЗгіднозінформаційноюдовідкоюзДержавногореєструречових
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прав на нерухоме майно за боржником зареєстровані нежитлові будівлі,
якізнаходятьсявАРКрим,м.Сімферополітаум.МалиніЖитомирської
області. Крім того, згідно з витягом з Державного реєстру рухомого
майназаборжникомзареєстрованотранспортнізасоби,якіперебувають
у заставі у банківських установах, згідно з повідомленням банківських
установкоштинарахункахборжникавідсутні.
Відмовляючиузадоволенніподання,судпершоїінстанціївиходивзтого,

щоматеріали справи не містять достовірно підтверджених відповідних
доказів,якібневикликалисумнівуунаявностіправавласностіборжника
щодо належності  йому грошових кошті, які знаходяться на рахунках
іншихосібвустановахбанківтаіншихфінансовихустановах.Державним
виконавцемненаданожодногодоказунаявностігрошовихкоштіввсумі16
052165грн.61коп.,щовженарахованітаналежатьборжникустаномна
деньзверненнядосудузподанням.Такожненаданодоказівпідтвердження,
в якій установі банку чи іншій фінансовій установі та на яких рахунках
знаходяться кошти, на які просить звернути стягнення. Суд першої
інстанціїпосилавсянате,щосудуненаданодоказівналежностігрошових
коштів боржнику від інших осіб, не підтверджено достовірністьфакту
належностіборжниковікоштівтретіхосібтавідповідністьдокумента,
щоцепідтверджує,вимогамзакону.

Стаття 377-1  ЦПК  України. Вирішення  питання  про тимчасове  
обмеження  у праві виїзду   за межі України. 

Відповідно до ст. 377-І ЦПК України, питання про тимчасове обмеження 
боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи у 
праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень та рішень 
інших органів (посадових осіб) вирішується судом за місцезнаходженням 
органу державної виконавчої служби за поданням державного виконавця, 
погодженим з начальником відділу державної виконавчої служби.

Суд негайно розглядає подання, зазначене в частині першій цієї статті, без 
виклику чи повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю 
державного виконавця

За змістом  цієї статті вирішення  питання  про тимчасове  обмеження  
у праві  виїзду  за межі України  вирішується  в порядку, передбаченому  
цим Кодексом   щодо  боржників  у виконавчому провадженні, за будь-
якими виконавчими документами, передбаченими ст.17  Закону  України 
«Про виконавче провадження»,  примусове виконання  яких  здійснюється  
державною виконавчою службою.

Оскільки   інші   процесуальні кодекси не  містять   норм  щодо  
процесуального  порядку обмеження  права боржника на виїзд   за межі 
України,   ст.377-1  ЦПК  України є  спеціальною  нормою, яка застосовується  
на  стадії виконання  судових рішень, ухвалених незалежно  від  виду 
судочинства та рішень  інших органів (посадових  осіб).
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Державний  виконавець  у процесі  здійснення  виконавчого  провадження  
має право  у разі  ухилення  боржника від  виконання  зобов’язань, покладених   
на нього  рішенням,  звертатися  до  суду  за встановленням   тимчасового   
обмеження   у праві  виїзду   боржника -  фізичної особи або  керівника боржника 
– юридичної особи за межі  України – до  виконання  зобов’язань   за рішенням. 

Порядок здійснення права громадян України на виїзд з України і в’їзд в 
Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, випадки 
тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України, порядок 
розв’язання спорів у цій сфері регулює Закон України «Про порядок виїзду з 
України та в’їзду в Україну громадян України».

За правилами   п.5 ч.1 ст.6  цього Закону, громадянинові України, який 
має паспорт,  може   бути тимчасово  відмовлено   у виїзді   за кордон, в тому 
числі, якщо  він   ухиляється  від виконання зобов’язань,  покладених  на  
нього  судовим рішенням, -  до  виконання  цих зобов’язань.

Відповідно  до узагальнення  Верховного  Суду України   щодо  вирішення  
питання  про тимчасове   обмеження  у праві  виїзду  за межі України, 
«ухилення  від виконання  зобов’язань, покладених  судовим рішенням, 
рішенням іншого  органу  (посадової особи)»,  вжите  у п.5 ч.1 ст.6 Закону  
№3857-ХІІ та у п.18 ч.3 ст.11 Закону  №606-ХІV,  означає з  об’єктивної  
сторони  такі  діяння  (дії чи бездіяльність) особи боржника, які полягають  
у навмисному  чи іншому  свідомому  невиконанні  нею  зазначених 
обов’язків. У  зв’язку з  цим і здійснюється  примусове виконання.  Це також 
є підставою  для звернення  з поданням  до  суду  щодо  вирішення  питання  
про  застосування  до такої особи  тимчасового обмеження  у праві виїзду  за 
межі  України.

Особа,  яка має невиконані  зобов’язання,  не  може  вважатися винною в 
ухиленні, поки не  буде  встановлено   протилежне.

Відповідно до положення  ч.3 ст.10  ЦПК  України наявність  умислу  та 
обставин, які є  предметом  посилання  суб’єкта подання  про  тимчасове   
обмеження  у праві виїзду  за межі  України як на підставу  його вимог,  
підлягають  доведенню. Зокрема,  задоволення такого  подання   можливе 
лише  за умови  «доведення  факту ухилення  боржника від  виконання   
зобов’язання». 

Ухилення  боржника від  виконання  своїх   зобов’язань є оціночним 
поняттям. Теоретично  їх невиконання  може  бути зумовлене  об’єктивними 
причинами, наприклад, внаслідок  відсутності  майна, роботи, незадовільного 
фінансового стану, тривалого  відрядження, важкої  хвороби тощо. Однак 
воно  може мати й принципово  інше  походження,  суб’єктивне, коли боржник 
свідомо  ухиляється  від виконання – має змогу  виконати зобов’язання у 
повному обсязі або частково, але не  робить цього  без поважних  причин.    

Саме невиконання  боржником  самостійно  зобов’язань протягом  строку, 
який вказує  державний виконавець в постанові про відкриття виконавчого 
провадження, не  може   свідчити про ухилення  боржника від виконання  
покладених  на нього  рішенням  обов’язків. 

На момент звернення  до  суду  з поданням  факт ухилення  боржника 
від  виконання  зобов’язань,  покладених  на нього  рішенням, повинен  вже  
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відбутися і бути об’єктивно  наявним та вбачатися з матеріалів  виконавчого  
провадження.

Поняття «ухилення  від  виконання  зобов’язань, покладених на боржника  
рішенням» варто  розуміти як будь-які свідомі  діяння (дії або  бездіяльність) 
боржника, спрямовані  на  невиконання  відповідного   обов’язку у 
виконавчому  провадженні, коли виконати цей обов’язок   у нього  є всі  
реальні  можливості (наприклад, наявність  майна, грошових коштів тощо)  і 
цьому  не  заважають  будь-які   незалежні  від нього  об’єктивні обставини  
(непереборної сили, події тощо).

Проте за відсутності чіткого визначення в чинному законодавстві ознак 
ухилення боржника від виконання зобов’язань за рішенням суду суди 
неоднаково тлумачать ст. 377-1 ЦПК України.
УхвалоюШевченківськогорайонногосудум.Києвавід22січня2015року

узадоволенніподанняголовногодержавноговиконавцявідділупримусового
виконаннярішеньДВСУкраїнипротимчасовеобмеженняР.управівиїздуза
межіУкраїнизтимчасовимвилученнямпаспортногодокументувідмовлено.
Відмовляючи у задоволенні подання, суд першої інстанції виходив з

того, що Закон України «Про порядок виїзду і в’їзду в Україну громадян
України», на який посилається державний виконавець, регулює порядок
здійснення права громадян України на виїзд України та в’їзд в Україну,
порядокоформленнядокументівдлязарубіжнихпоїздок,визначаєвипадки
тимчасового обмеження права громадян на виїзд зУкраїни і встановлює
порядокрозв’язанняспорівуційсфері.Крімтого,державнимвиконавцемв
поданнінеобґрунтовано,щоборжникухиляєтьсявідвиконаннязобов’язань,
оскільки зі змісту подання вбачається лише, які дії зроблені виконавцем,
проте не зазначено, що боржник ухиляється від виконання зобов’язань.
Самапособінаявністьуборжниканевиконанихзобов’язаньнеєтотожним
поняттямзтим,щовінухиляєтьсявідних,якцепередбаченост.6Закону
України«Пропорядоквиїздуів’їздувУкраїнугромадянУкраїни».

Ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва від 22 грудня 2015
року,залишеноюбеззмінухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід24лютого
2016 року у задоволенні подання старшого державного виконавця ВДВС
Солом’янськогоРУЮвм.Києвіпротимчасовеобмеженняуправівиїздуза
межіУкраїниШ.відмовлено.
Відмовляючиузадоволенніподання,судпершоїінстанціївиходивзтого,

щоборжникомдоВДВСбулоподанозаявузповідомленнямпромайно,на
яке можна звернути стягнення та з проханням звернути стягнення на
відповіднемайноврахунокпогашенняборгу.Крімтого,зкопійквитанцій
вбачається, що боржником була здійснена сплата грошових коштів
на користь стягувачів. Також, з матеріалів виконавчого провадження
вбачається,щопогашеннязаборгованостівмежахзведеноговиконавчого
провадження,здійснюєтьсяшляхомсписаннякоштів,наявнихнарахункаху
банківськихустановахборжника.
Судпершої інстанціїпосилавсянате,щотаобставина,щоборжник

неотримавповідомленняпровикликдодержвиконавця,та/чинеповідомив
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пронаявністьмайна,якеперебуваєпідзаставою,неєпідставоювважати,що
останнійухиляєтьсявідвиконаннясудовогорішеннязазведенимвиконавчим
провадженням.Томусудпершоїінстанціїприйшовдовисновку,щодержавним
виконавцем при зверненні до суду з поданням не доведено, що боржник
ухиляєтьсявідвиконаннясвоїхзобов’язаньщодопогашеннязаборгованості.

Ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 21 липня 2014 року
подання старшого державного виконавця ВДВС Дарницького РУЮ у м.
Києві–задоволено.ТимчасовообмеженоС.управівиїздузамежіУкраїни
доврегулюваннядоговірнихзобов’язаньповиконаннюрішенняДарницького
районногосудум.КиєвапростягненнязС.накористьФ.заборгованостіу
розмірі360000грн.
Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 12 березня 2015 року ухвалу

Дарницькогорайонногосудум.Києвавід21липня2014рокускасованота
постановленонову,провідмовуузадоволенніподання.Скасовуючиухвалу,
судапеляційної інстанціїпосилавсянате,щодоподанняненаданобудь-
якихдоказів,якібсвідчилипроухиленняборжникавідвиконаннязобов’язань.
Крімтого,зматеріалівподанняневбачається,щоборжникповідомлений
проперебуваннянавиконанніуВДВСвиконавчоголиста.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 05 жовтня 2015
року,залишеноюбеззмінухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід24грудня
2015 року, у задоволенні подання головного державного виконавця ВДВС
ПечерськогоРУЮу м.Києвіпротимчасовеобмеженняуправі виїзду за
межі України боржника керівника ТОВ «Автомобільна група «Каділак,
Шевроле»-Щ.відмовлено.
Відмовляючиузадоволенніподання,судпершоїінстанціївиходивзтого,

що зобов’язання  за наказомГосподарського судум.Києва не вимагають
особистогойоговиконанняборжником,крімтогодержавнимвиконавцем
вчиненоневсіможливівиконавчідії,атомунемаєпідставвважати,що
Щ.,якпосадоваособаборжника,ухиляєтьсявідвиконаннязобов’язаньчи
намагаєтьсяуникнутиїхвиконання.

УхвалоюПодільського  районного судум.Києва від 30 січня 2015року
тимчасово обмежено у праві виїзду за кордон з тимчасовим вилученням
паспорта Г. до моменту фактичного виконання рішення Подільського
районногосудум.КиєвапровідібраннямалолітньогоГ.тапереданняН.
Задовольняючи подання, суд першої інстанції виходив з того, що

державнимвиконавцемнаданодостатньодоказівналежногоповідомлення
боржникапровідкриттявиконавчогопровадження.Крімтого,судпершої
інстанції врахував, що боржник постійно виїжджає за кордон. Тому з
урахуваннямнаданихдокументів,судпершоїінстанціїприйшовдовисновку
проухиленняборжникавідвиконаннярішеннясуду.

УхвалоюАпеляційногосудум.Києвавід01.10.2015рокускасованаухвала
Подільськогорайонногосудум.Києвавід19.06.2015рокупрозадоволення
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подання державного виконавця про тимчасове обмеження у праві виїзду
за межі України боржнику К.  Скасовуючи зазначену ухвалу, апеляційний
суд виходив з того, що судом першої інстанції не надана правова оцінка
відсутності в матеріалах подання доказів того, що боржник своїми діями
чи бездіяльністю умисно ухиляється від виконання рішення суду.При цьому
вматеріалах справи відсутні доказиотриманняборжникомпостановипро
відкриттявиконавчогопровадженнявід20.02.2015рокузавиконавчимлистом
Києво-СвятошинськогорайонногосудуКиївськоїобластівід22.01.2015року
про стягнення з К. на користьК. коштів у розмірі 3 164 418 грн.  та про
наданняїйстрокудлявиконаннярішеннясудувдобровільномупорядку.
Апеляційнийсудтакожвважав,щосамлишеактдержавноговиконавця

про неможливість здійснити опис та арешт майна боржника з тих
підстав,щодверібудинкуніхтоневідчинив,неможесвідчитипроухилення
боржникавідвиконаннясудовогорішення.

ЗадовольняючиподаннядержавноговиконавцяВДВСДарницькогоРУЮ
ум.КиєвіпротимчасовеобмеженняуправівиїздузакордонборжникаБ.,
якийзобов’язанийдосплатиаліментівнапідставівиконавчоголиставід
19.02.2014року,Дарницькийрайоннийсудм.Києвавухвалівід11.03.2015
рокувиходивзтого,щоборжникухиляєтьсявіддобровільноговиконання
своїхзобов’язань,заборгованістьнесплачує,відомостейпросвоємайноне
надає.
Скасовуючи зазначену ухвалу та постановляючи нову про відмову в

задоволенні подання, Апеляційний суд м. Києва в ухвалі від 13.05.2015
року виходив зтого,що законом передбаченоюридичні санкції  у вигляді
тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України не за наявності
самого факту невиконаних зобов’язань, а за ухилення від їх виконання.
Між тим судом не було з’ясовано, чи дійсно боржник свідомо ухилявся
від виконання рішення судута в чому полягалотаке ухилення, оскільки з
матеріалів справи встановлено, що боржникщомісяця сплачує аліменти
накористьстягувача врозмірі 2000 грн.тащомісяцячастковопогашає
заборгованістьпоаліментахврозмірі2000грн.,атакожборжникмаєу
власностінерухомемайно,прощоєданіувиконавчомупровадженні.

УхвалоюАпеляційногосудум.Києвавід28.10.2015рокубулоскасовано
ухвалу Голосіївського районного суду м. Києва від 26.08.2015 року про
задоволенняподаннядержавноговиконавцяВДВСГолосіївськогоРУЮум.
КиєвіпротимчасовеобмеженняуправівиїздузакордонборжникаВ.,який
невиконуєрішеннясудупростягненнязньогокоштіввсумі995737грн.
Апеляційнийсудвиходивзтого,щовматеріалахсправивідсутніісудом

першоїінстанціїневстановлено,якимидоказамипідтверджуєтьсяфакт
ухилення боржника від виконання зобов’язань за рішенням суду. Разом з
тим,вматеріалахсправинаявнийактописуйарештумайнаборжника–
автомобіля,вартістьякоговідповіднодовисновкуспеціалістастановить
855443грн.Прицьомуматеріалисправинемістятьданихпроотримання
боржникомбудь-якихповідомленьдержавноговиконавця.
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УхвалоюАпеляційногосудум.Києвавід15.01.2015рокубуласкасована
ухвала Деснянського районного суду м. Києва від 19.11.2014 року про
задоволенняподаннядержавноговиконавцяВДВСДеснянськогоРУЮум.
КиєвіпротимчасовеобмеженняборжникаК.управівиїздузамежіУкраїни.
Задовольняючиподаннядержавноговиконавця,судпершоїінстанціївиходив
зтого,щонаявністьвособиневиконанихзобов’язань,покладенихнанього
судовимрішенням,єпідставоюдляобмеженняйогоуправівиїздузамежі
України.
Скасовуючи зазначену ухвалу, апеляційний суд виходив з того, що

закономпередбаченоюридичнісанкціїувиглядітимчасовогообмеженняу
правівиїздузакордоннезанаявністьфактуневиконаннязобов’язань,аза
ухиленнявідїхвиконання.Прицьомуматеріалисправинемістятьдоказів
проухиленняборжникавідвиконаннярішеннясудупростягненнязньогона
користьПАТ«Апекс-Банк»заборгованостівсумі501428грн.,натомість
з матеріалів справи встановлено, що із заробітної плати боржника за
місцемйогороботищомісячноутримуєтьсячастиназаробітноїплатина
погашеннязаборгованості,починаючизжовтня2013року.

СкасовуючиухвалуОболонськогорайонногосудум.Києвавід28.01.2015
року про задоволення подання державного виконавця ВДВСОболонського
РУЮум.Києвапротимчасовеобмеженняуправівиїздузакордонборжника
С.,Апеляційнийсудм.Києвавухвалівід11.03.2015рокузазначив,щосам
факт невиконання боржником самостійно зобов’язань протягом строку,
вказаногодержавнимвиконавцемупостановіпровідкриттявиконавчого
провадження, не може свідчити про ухилення боржника чи навмисного
перешкоджаннявиконаннюпокладенихнаньогорішеннямсудуобов’язків.
 В поданні державного виконавця не приведено будь-яких доводів на

підтвердженняфактуухиленняборжникавідвиконаннясвоїхзобов’язань
зарішеннямсудупростягненняборгуврозмірі49440грн.Разомзтим,
під час виконання рішення суду державним виконавцем було накладено
арештнатриавтомобілітаземельнуділянку,щоналежатьборжнику, і
вказаногомайнавистачаєдлязадоволеннявимогстягувача.Такимчином,
постановляючиновуухвалупровідмовуузадоволенніподання.Апеляційний
судвиходивзтого,щодержавнимвиконавцемнепідтверджено,щоборжник
свідомо ухиляється від виконання відповідного обов’язку у виконавчому
провадженні  та що ним здійснені будь-які перешкоди для державного
виконавцяпримусововчинитибудь-яківиконавчідії.

Скасовуючи ухвалуОболонськогорайонного судум.Києва від 29.09.2014
року про задоволення подання державного виконавцяОболонського РУЮ у
м.КиєвіпротимчасовеобмеженняуправівиїздузамежіУкраїниборжника
М.  та постановляючи нову ухвалу про відмову у задоволенні подання,
Апеляційнийсудм.Києвавухвалівід18.03.2015рокувиходивзтого,щосуд
першоїінстанціїнезвернувувагинатіобставини,щодержанимвиконавцем
ненаданодоказів,якібсвідчилипроте,щоборжникухиляєтьсявідвиконання
своїх боргових зобов’язаньта відсутні відомості прообізнаністьйого про
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наявністьвідкритоговиконавчогопровадженнятастрокийогодобровільного
виконання,авідтакіпідставидлязадоволенняподання–відсутні.

Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 26.03.2015 року,
залишеноюбеззмінухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід09.07.2015року,
задоволеноподаннядержавноговиконавцяпротимчасовеобмеженняуправі
виїздузамежіУкраїникерівникаборжника-юридичноїособиПрАТ«Крон
інвест»М., оскільки з наданих суду доказів достовірно встановлено, що
боржникухиляєтьсявідвиконаннянаказівгосподарськихсудівузведеному
виконавчому провадженні.  Так, під час примусового виконання наказів
судівпіслянакладеннядержавнимвиконавцемарештунакоштиборжника
– юридичної особи у банках, боржник умисно не виконує судове рішення,
а відкрив нові рахунки у банках.При цьому уматеріалах справи відсутні
будь-якідокази,щокерівникборжникаповідомляладержавноговиконавця
провідкриттяновихбанківськихрахунків,чимпорушилавимогич.6ст.12
ЗаконуУкраїни«Провиконавчепровадження».

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.02.2015 року,
залишеноюбеззмінухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід11.06.2015року,
булозадоволеноподаннядержавноговиконавцяпротимчасовеобмеження
управівиїздузамежіУкраїниборжникаР.,якийухиляєтьсявідвиконання
зобов’язаньзарішеннямсудузгідновиконавчимлистомвід16.10.2007року
про стягнення з ньогона користьЦ. боргу в розмірі 388235 грн. Судом
встановлено, що виконавче провадження було відкрито 30.11.2012 року,
за вказаний період державним виконавцем було вжито всіх передбачених
чинним законодавством дій, спрямованих на забезпечення примусового
виконаннярішеннясуду,протеборжниквідвиконаннярішенняухиляється.

УхвалоюАпеляційногосудум.Києвавід25.02.2015рокубуласкасована
ухвала  Солом’янського районного суду м. Києва від 15.10.2014 року про
задоволення подання державного виконавця про тимчасове обмеження
боржника у праві виїзду за кордонУкраїнита постановлено нову ухвалу,
якою у задоволенні подання відмовлено, оскільки будь-яких доказів, які б
свідчилипроухиленняборжникавідвиконаннясудовогорішення,матеріали
справинемістять.

Натомістьапеляційнимсудомвстановлено,щоборжникомП.вдобровільному
порядкубулопереданодляреалізаціїналежнейомумайно:житловийбудинок,
вартістю4129975грн.тамайновийкомплекс,вартістю6507258грн.

Такожнебуловстановленопідставдлязадоволенняподаннядержавного
виконавця про тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон  керівника
боржникаПАТНВП«Більшовик»,узв’язкузцимухвалоюАпеляційногосуду
м. Києва від 15.09.2015 року скасована ухвала Солом’янського районного
судум.Києвавід04.08.2015року.
Постановляючиухвалупровідмовуузадоволенніподання,судапеляційної

інстанціїзазначивпронеобґрунтованістьвисновківсудупершоїінстанції
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щодонаявностіудіяхкерівникапідприємстваознакухиленнявідвиконання
судовихрішеньуперіод2013-2014року,адженапосадудиректораособа,
щодоякоїподаноподання,бувпризначенийулютому2015року.Прицьому
з часу, як він приступив до виконання своїх обов’язків, деякі виконавчі
провадження вже виконані, й заборгованість підприємство почало
погашати,підприємствоєдержавним,томуреалізаціянерухомогомайнає
неможливоюбездотриманняспеціальноїпроцедури.Крімтого,матеріалами
справи не доведено, що своєю поведінкою керівник підприємства злісно
ухиляєтьсявідвиконаннярішеньсудів,приховуєвіддержавноговиконавця
майно,якемоглоббутиреалізованедляпогашенняборгів,чивчиняє інші
перешкодидержавномувиконавцюдляпроведеннявиконавчихдій.

УхвалоюШевченківського районного суду м. Києва від 20.11.2014 року
буловідмовленоузадоволенніподаннядержавноговиконавцяпротимчасове
обмеженняборжникаК.управівиїздузамежіУкраїни.
УхвалоюАпеляційногосудум.Києвавід25.02.2015рокузазначенаухвала

скасована,апитанняпереданонановийрозгляддосудупершоїінстанції,
оскільки при розгляді подання суд першої інстанції помилково виходив з
того,щоЗаконУкраїни«ПропорядоквиїздузУкраїнитав’їздувУкраїну
громадянУкраїни»регулюєможливістьобмеженняувиїзділишедляосіб,
якімаютьневрегульованівідносинидосудовогорозгляду.
Впорушеннявимогч.3ст.11ЗаконуУкраїни«Провиконавчепровадження»

судом взагалі не перевірялись та не досліджувались матеріали виконавчого
провадження, які б давали підстави дійти висновку про підтвердження або
спростуваннядоводівподанняпроухиленняборжникавідвиконаннязобов’язань.

УхвалоюШевченківськогорайонного судум.Києва від30.03.2015року,
залишеноюбеззмінухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід16.09.2015року,
визнано обґрунтованим подання державного виконавця про тимчасове
обмеження у праві виїзду за межі України боржника А., який з  липня
2012рокуневиконуєрішеннясудупростягненнязньогонакористьПАТ
«Укрексімбанк»заборгованостіврозмірі1393719доларівСША.
Судом встановлено, що боржник ухиляється від виконання рішення,

оскільки на неодноразові виклики державного виконавця з проханням
з’явитисянаприйомдлявирішенняпитаннящодосплатиборгу,боржник
нереагує,потрапитидоквартиризаадресоюмісцяпроживанняборжника,
зазначеноюувиконавчомулисті,державномувиконавцюневдалося.Також
судом встановлено, що боржник змінив місце проживання, проте ні
кредитора,нідержавноговиконавцяпроценеповідомив.

Стаття 378 ЦПК  України. Заміна сторони   виконавчого  провадження.

Відповідно до ст. 378 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін 
виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою 
сторони суд замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.
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 Суд у десятиденний строк розглядає це питання у судовому засіданні з 
повідомленням сторін та заінтересованих осіб. Неявка сторін та інших осіб 
не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого 
провадження.

Відповідно до   ч. 5 ст. 8 Закону України «Про виконавче провадження»  
у разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи 
або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право 
звернутися до суду із заявою про зміну сторони її правонаступником. 

Відповідно до ч. 1 ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов’язанні може 
бути замінений іншою особою внаслідок: 1) передання ним своїх прав іншій 
особі за правочином відступлення права вимоги; 2) правонаступництва; 3) 
виконання обов’язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим 
поручителем); 4) виконання обов’язку боржника третьою особою.

Згідно з вимогами законодавства заміна осіб в окремих зобов’язаннях 
через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом 
правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу. 

Отже, за змістом статті 512 ЦК України, статті 378 ЦПК України та статті 
8 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття кредитора в 
зобов’язанні він замінюється правонаступником. 

Відповідно  до правової позиції, висловленої  Верховним Судом  України 
в постанові від 20 листопада  2013  року  (справа №6-122 цс 13),  виходячи 
зі змісту  статей 512, 514 ЦК  України, ст.378 ЦПК  України, ст.8  Закону  
України «Про виконавче провадження», заміна  кредитора  у зобов’язанні  
можлива з підстав відступлення   вимоги (цесія), правонаступництва (смерть 
фізичної особи, припинення  юридичної особи) тощо  й до нового  кредитора   
переходять  права первісного  кредитора  у зобов’язанні  в обсязі  й на умовах, 
що  існували на  момент переходу  цих прав, у тому числі   бути стороною 
виконавчого провадження  шляхом   подання  ним та розгляду  заяви про  
заміну  стягувача.   

Ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва від 23 листопада
2015рокузаявуТОВ«ФінансТрансГруп»прозамінусторонивиконавчого
провадження задоволено. Замінено сторін виконавчих проваджень
(стягувача)увиконавчихпровадженняхзпримусовоговиконаннявиконавчих
листів, виданих Солом’янським районним судом м. Києва по справі за
позовомПАТ«СЕББанк»доК.,К.,К.простягненнязаборгованості,-на
правонаступникаТОВ«ФінансТрансГруп».
Задовольняючизаяву,судпершоїінстанціївиходивзтого,щовідповідно

доумовдоговорівдоТОВ«ФінансТрансГруп»перейшлиправавимогиза
кредитним договором, договором застави та договором іпотеки. Таким
чиномвідбуласьзамінакредитораузобов’язані,зокремаТОВ«ФінансТранс
Груп»єновимкредиторомуфінансовихправовідносинахзборжниками.

УхвалоюДарницькогорайонногосудум.Києвавід11лютого2015року
поданнядержавноговиконавцяВДВСШевченківськогоРУЮум.Києвіпро
замінусторониувиконавчомупровадженнізадоволено.Заміненосторону
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виконавчогопровадження,асамеборжникаДППАТ«Київхліб»«Булочний-
кондитерський комбінат» його правонаступником ПАТ «Київхліб», за
виконавчимлистомвід13.11.2013рокупростягненнязДППАТ«Київхліб»
«Булочний-кондитерськийкомбінат»накористьС.матеріальнушкоду.
Задовольняючи заяву, суд першої інстанції виходив з того, що ПАТ

«Київхліб» є правонаступником боржникаДППАТ «Київхліб» «Булочний-
кондитерськийкомбінат»відповіднодлрішеннязагальнихзборівакціонерів.
Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 11 березня 2015 року ухвалу

Дарницького районного суду м. Києва від 11 лютого 2015 року скасовано
тапостановленонову,якоювзадоволенніподаннядержавноговиконавця
ВДВСШевченківськогоРУЮум.Києвіпрозамінусторониувиконавчому
провадженнівідмовлено.
Скасовуючи ухвалу, суд апеляційної інстанції посилався на те, що суд

першоїінстанціїнезвернувувагинате,щовЄдиномудержавномуреєстрі
відсутні відомості щодо припинення  ДП ПАТ «Київхліб» «Булочний-
кондитерськийкомбінат»шляхомприєднаннядоПАТ«Київхліб»тавнесено
запис про правонаступництво, оскільки  ДП ПАТ «Київхліб» «Булочний-
кондитерськийкомбінат»перебуваєустаніприпиненняшляхомприєднання
доПАТ«Київхліб»,щонеєтотожнимзапису«юридичнуособуприпинено».
ОбставинапроведеннячерговихзагальнихзборівакціонерівПАТ«Київхліб»
про припинення ДППАТ «Київхліб» «Булочний-кондитерський комбінат»
шляхом приєднання до  ПАТ «Київхліб»   та затвердження органами
управління ПАТ «Київхліб»   передавального акту згідно з протоколом
наглядовоїрадиПАТ«Київхліб»,неєдоказамиправонаступництва,оскільки
вони свідчать лише  про окремі етапи процедури припинення юридичної
особи, а не про самюридичнийфакт її припинення. Тому суд апеляційної
інстанціїдійшоввисновкупропередчасністьвирішеннясудомпитанняпро
замінусторонивиконавчогопровадження.

УхвалоюДарницькогорайонногосудум.Києвавід30листопада2015року
заявуЛ.прозамінусторонивиконавчогопровадженнязадоволено.Замінено
увиконавчомупровадженніпопримусовомувиконаннюрішенняДарницького
районногосудум.Києвавід05.07.2010рокупосправізапозовомЛ.доН.про
відшкодуванняшкоди,боржникаН.направонаступникаН.
Задовольняючизаяву,судпершоїінстанціївиходивзтого,щоН.померла

29.07.2012 року, а 02.02.2013 року її син Н. звернувся доШістнадцятої
Київськоїнотаріальноїконториіззаявоюпроприйняттяспадщини.Таким
чином, суд першої інстанції вважав,щоН.фактично прийняв спадщину,
яка відкрилась після померлої Н., а тому невідшкодована спадкодавцем
матеріальнашкодамаєбутистягнутаізспадкоємця,отже,заявапідлягає
задоволенню.

УхвалоюПечерськогорайонногосудум.Києвавід24лютого2015року
задоволено подання державного виконавця ВДВС Святошинського РУЮ
замінусторонивиконавчогопровадження.Заміненосторонуувиконавчому
провадженні, відкритому на підставі виконавчого листа, виданого на
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підставі рішенняПечерського районного судум.Києва від 30 липня 2014
року про стягненняДержавного вищого навчального закладу «Українська
академія бізнесу та підприємства», а саме боржника Державний вищий
навчальний заклад «Українська академія бізнесу та підприємства» його
правонаступником Державний вищий навчальний заклад «Київський
університетуправліннятапідприємства».
Задовольняючизаяву,судпершоїінстанціївиходивзтого,щоюридична

особаДержавний вищий навчальний заклад«Українськаакадеміябізнесу
та підприємства» припинена, а її правонаступником єДержавний вищий
навчальний заклад «Київський університет управліннята підприємства»,
а тому є достатні правові підстави для заміни сторони виконавчого
провадження.

Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 21.05.2014 року,
залишеноюбеззмінухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід20.01.2015року,
було задоволено заявуВ. про заміну сторони у виконавчому провадженні,
що відкрите на виконання виконавчого листа від 19.07.2013 року про
стягнення зГБК«Березняки-4»на користьВ.матеріальноїшкоди в сумі
69000грн.Прицьомусудвиходивзтого,щовідповіднодоч.1ст.1218ЦК
Українидоскладуспадщинивходятьусіправатаобов’язки,щоналежали
спадкодавцевінамоментвідкриттяспадщиниінеприпинилисьвнаслідок
йогосмерті.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2015 року,
залишеною без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 21.10.2015
року,відмовленоузадоволеннізаявиК.прозамінусторониувиконавчому
провадженні правонаступником боржника, який за рішенням суду від
10.12.2013рокузобов’язанийдосплатиборгунакористьстягувачаврозмірі
67930доларівСША.Судомвстановлено,щодружинапомерлогоборжника
Ч. від імені малолітнього сина боржника подала заяву про відмову від
прийняттяспадщини.Затакихобставиндооформленняправанаспадщину
усіма іншимиспадкоємцяминеможливовизначитиколоправонаступників
у виконавчому провадженні та визначити обсяг їх відповідальності за
зобов’язаннямиборжника.

УхвалоюПодільськогорайонногосудум.Києвавід10вересня2015року
відмовленоузадоволеннізаявиТОВ«ФК«Довіратагарантія»прозаміну
сторонивиконавчогопровадженняпосправізапозовомПАТ«УкрСиббанк»
доР.прозверненнястягненнянапредметзастави.
Звертаючись до суду заявою, заявник посилався на те, що між ПАТ

«УкрСиббанк»та ТОВ «ФК «Довірата гарантія» було укладено договір
факторингу, відповідно до якого право грошової вимоги за кредитним
договором,укладенимміжПАТ«УкрСиббанк»таР.перейшлодоТОВ«ФК
«Довіратагарантія».
Відмовляючи у задоволенні заяви, суд першої інстанції виходив зтого,

що із заявою про заміну сторони виконавчого провадження має право
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звертатися безпосередньо сторона виконавчого провадження (боржник
або стягувач), якапросить замінити її своїмправонаступником.В інших
випадках право на звернення до суду з відповідною заявою належить
державному виконавцю з власної ініціативи або за заявою безпосередньо
боржникаабостягувача.ОскількистягувачПАТ«УкрСиббанк»,боржник
Р.чидержавнийвиконавецьдосудузтакоюзаявоюнезвертались,азаявник
стороною виконавчого провадження не є,  то останній не є суб’єктом
звернення до суду із вказаною заявою. Крім того, суд першої інстанції
зазначив,щозаявникомненаданодоказів,якібпідтвердили,щодержавним
виконавцемвідкритовиконавчепровадження.
УхвалоюАпеляційногосудум.Києвавід25листопада2015рокуухвалу

Подільськогорайонного судум.Києва від 10 вересня2015року скасовано
та постановлено нову, якою заяву задоволено. Замінено стягувача ПАТ
«УкрСиббанк»найогоправонаступникаТОВ«ФК«Довіратагарантія»у
данійсправі.
Скасовуючи ухвалу суду першої інстанції, суд апеляційної інстанції

зазначив,щовиходячизізмістуст.512,514ЦКУкраїни,ст.378ЦПКУкраїни,
ст. 8 ЗУ «Про виконавче провадження» заміна кредитора у зобов’язанні
можливазпідставвідступленнявимоги(цесія),правонаступництва(смерті
фізичноїособи,припиненняюридичноїособи)тощойдоновогокредитора
переходятьправапервісногокредитораузобов’язаннівобсязіінаумовах,
що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною
виконавчогопровадженняшляхомподаннянимтарозглядусудомзаявипро
заміну стягувача. Таким чином, саме укладення договору факторингу і є
обставиною,щомаєюридичнезначеннятапідтверджуєзамінукредитора
узобов’язанні.
Колегія суддів зазначала, що судом першої інстанції не було взято до

уваги, що рішення суду першої інстанції було оскаржено боржником та
булозміненорішеннямАпеляційногосудум.Києвавід21травня2015року.
Такимчином,післяукладенняміжпервіснимкредитороміновимдоговору
факторингу, первісний кредитор вже позбавлений права на звернення до
відповідноговідділувиконавчоїслужбидлявиконаннярішенняухваленогона
своюкористь,всвоючергуновийкредиторбезвідповідноїухвалисудуще
немаєправананаданнявиконавчихлистівдлявиконання.Отже,затаких
обставин суд першої інстанції дійшов хибних висновків, без урахування
того,щобеззамінисторонистягувачарішеннясудузалишитьсявзагалібез
виконання,що,всвоючергу,призведедопорушенняч.5ст.124Конституції
України.

При розгляді зазначеної категорії справ у районних судах складалась різна 
практика, окремі суди вважали, що із заявою про заміну сторони виконавчого 
провадження може звернутись лише сама сторона або державний виконавець. 
Проте така практика визнана неправильною, і ухвали районних судів були 
скасовані з викладених підстав.

Ухвалою Деснянського районного суду м. Києва від 26.06.2015 року
було відмовлено у задоволенні заяви ТОВ «Фінансова компанія «Довіра
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та Гарантія» про заміну стягувача у виконавчому провадженні на
виконаннярішеннясудупростягненнязШ.накористьПАТ«УкрСиббанк»
заборгованостізакредитомзтихпідстав,щозаявникневідноситьсядо
кола суб’єктів, за заявою яких суд може замінити сторону виконавчого
провадженняїїправонаступником.
Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 04.11.2015 року зазначена

ухвалабуласкасованаяктака,щоневідповідаєвимогамматеріальногота
процесуальногоправа,азаяваТОВФК«Довіратагарантія»-задоволена.
Судом  неправильно застосовано положення ст. 512, 514ЦКУкраїни,

ст.378ЦПКУкраїни,ст.8ЗаконуУкраїни«Провиконавчепровадження»,
атакожнебуловраховановисновківВерховногоСудуУкраїни,викладениху
постановівід20листопада2013року(справа№6-122цс13).
Виходячи із цих норм, зокрема, п. 1, 2 частини першої ст. 512 ЦК

України,уразіпереданнякредиторомсвоїхправіншійособізаправочином
(відступленняправавимоги)чиправонаступництва(припиненняюридичної
особи шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення або ліквідації,
спадкування)настадіївиконаннясудовогорішеннявідбуваєтьсявибуття
кредитора.Таказамінакредиторавідбуваєтьсяпозамежамивиконавчого
провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи
відступленняправавимоги.
Узв’язкузтакоюзаміноюкредиторавідбуваєтьсявибуттяцієїособиз

виконавчогопровадження,узв’язкуізчимприпиняєтьсяїїстатуссторони
виконавчого провадження і її заміна належним кредитором проводиться
відповідно до частини п’ятої ст. 8 Закону України «Про виконавче
провадження», ст. 378ЦПКУкраїни за заявою заінтересованої сторони
зобов’язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього
кредиторавсіправатаобов’язкивзобов’язанні,утомучислійправобути
стороноювиконавчогопровадження.
Таким чином, виходячи зі змісту ст. 512, 514 ЦК України, ст. 378

ЦПКУкраїни,ст.8ЗаконуУкраїни«Провиконавчепровадження»заміна
кредитораузобов’язанніможливазпідставвідступленнявимоги (цесія),
правонаступництва(смертьфізичноїособи,припиненняюридичноїособи)
тощо й до нового кредитора переходять права первісного кредитора у
зобов’язаннівобсязіінаумовах,щоіснувалинамоментпереходуцихправ,
утомучислібутистороноювиконавчогопровадженняшляхомподанняним
тарозглядусудомзаявипрозамінустягувача.

Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 10.09.2015 року
було відмовлено у задоволенні заяви ТОВ «Фінансова компанія «Довіра
та гарантія» про заміну у виконавчому провадженні стягувача ПАТ
«УкрСиббанк».
УхвалоюАпеляційногосудум.Києвавід25.11.2015рокузазначенаухвала

скасована та визнані необґрунтованими висновки суду першої інстанції
про те, що із заявою про заміну сторони виконавчого провадження має
правозвертатисьлишесамасторонаабодержавнийвиконавець,аджеза
змістомст.512,514ЦКУкраїни,ст.378ЦПКУкраїниуразівідступлення
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прававимогидоновогокредиторапереходятьправапервісногокредитора
узобов’язаннівобсязіінаумовах,зоіснувалинамоментпереходуцихправ,
утомучислібутистороноювиконавчогопровадженняшляхомподанняним
тарозглядусудомзаявипрозамінустягувача.
Також визнані необґрунтованими висновки суду першої інстанції про

те, що така заміна неможлива без наявності відкритого виконавчого
провадження, оскільки судом не враховано,що після укладання міжПАТ
«УкрСиббанк»таТОВФК«ДовіратаГарантія»договоруфакторингувід
20.04.2015 року первісний кредитор вже позбавлений права на звернення
до відповідного відділу ДВС із заявою про примусове  виконання рішення,
ухваленогонайогокористь,ановийкредиторбезвідповідноїухвалисуду
щенемаєправанапред’явленнявиконавчихлистівдовиконання.

ЗаналогічнихпідставухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід11.06.2015
року була скасована ухвала Подільського районного суду м. Києва від
27.03.2015 року про відмову у заяві ТОВ «Агенція комплексного захисту
бізнесу «Дельта М» про заміну сторони у виконавчому провадженні її
правонаступником та визнані необґрунтованими висновки суду першої
інстанціїпроте,щовказанаособаневправізвертатисьзтакоюзаявою,
оскількиністоронивиконавчогопровадження,нідержавнийвиконавецьне
зверталисьдосудупрозамінустягувачаАБ«Банкрегіональногорозвитку»
найогоправонаступника.

Ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 25.12.2014 року на
підставіп.1ч.1ст.205ЦПКУкраїнибулозакритопровадженнязазаявою
ТОВ «Юридична компанія «МДТ груп» про заміну сторони виконавчого
провадження, з огляду на те, що в порядку цивільного судочинства
передбачено розгляд лише подання державного виконавця щодо заміни
сторониїїправонаступникомабозаявисторонивиконавчогопровадження.
УхвалоюАпеляційногосудум.Києвавід28.04.2015рокузазначенаухвала

скасованазнаправленнямпитаннянановийрозгляддосудупершоїінстанції,
оскількисудомпершоїінстанціїбулонеправильнозастосованоположення
п.1ч.1 ст.205ЦПКУкраїнита залишенопозаувагоюте,що звернення
правонаступникакредитораіззаявоюпронаданняйомустатусусторони
виконавчогопровадженнявідповідає змістуст.512,514ЦКУкраїни, ст.
378ЦПКУкраїни,ст.8ЗаконуУкраїни«Провиконавчепровадження».

УхвалоюАпеляційногосудум.Києвавід21.07.2015рокубуласкасована
ухвала Дніпровського районного суду м. Києва від 13.05.2015 року  про
відмову у заяві ТОВ «Інвест Кредит Капітал» про заміну сторони
виконавчого провадження ( стягувача) її правонаступником. При цьому
судом апеляційної інстанції визнано неправильним висновок суду першої
інстанції про відмову у задоволенні заяви з тих підстав, що виконавчий
листувказанійсправіпозивачемПАТ«Комерційнийбанк«Володимирський»
отриманонебуло,виконавчепровадженнянавиконанніувідповідномувідділі
ДВСнеперебуває.Судпершоїінстанціїненадавобґрунтованоїоцінкитій
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обставині,щовідповіднододоговорувід20.02.2015рокунепроданихактивів
ТОВ «Інвест Кредит капітал» отримав від попереднього кредитора всі
праватаобов’язкивзобов’язання,авідтак-набувправабутистороною
виконавчогопровадження.

УхвалоюАпеляційногосудум.Києвавід18.02.2015рокубуласкасована
ухвалаДніпровськогорайонногосудум.Києвавід03.12.2014рокузпідстав
порушення норм матеріального та процесуального права та визнані
безпідставнимивисновкисудупершоїінстанціїпроте,щопереданняПАТ
«Укрсиббанк»своїхправПАТ«Дельтабанк»задоговоромкупівлі-продажу
праввимогизакредитаминеєправонаступництвом,тащоправовимоги
вже було реалізовано  і виконавче провадження відкрито. В зазначеній
ухвалісудпершоїінстанціїзалишивпозаувагоюяквимогинормст.512,
514ЦКУкраїни,ст.378ЦПКУкраїни,ст.8ЗаконуУкраїни«Провиконавче
провадження»,такіправовупозиціюВерховногоСудуУкраїни,викладенув
постанові№6-122цс13від20.11.2013року.

СкасовуючиухвалуОболонськогорайонногосудум.Києвавід30.01.2015
рокупровідмовуузадоволеннізаявиТОВ«Фінансовакомпанія«Довірата
Гарантія»прозамінустягувачаувиконавчомупровадженні,Апеляційнийсуд
м.Києвавухвалівід25.03.2015рокузазначивпронеправильнетлумачення
судомпершоїінстанціїположеньст.1,8,17ЗаконуУкраїни«Провиконавче
провадження» та ст. 378 ЦПК України та помилковість висновків суду
проте,щозамінасторонивиконавчогопровадженняїїправонаступником
можливалишеувідкритомувиконавчомупровадженні.
Суд першої інстанції залишив поза увагою, що процесуальне

правонаступництвоувиконавчомупровадженні–цезамінанабудь-якійстадії
виконавчогопровадженнястягувачаабоборжникаіншоюособоюузв’язкуз
вибуттямпопередникапісляухваленнящодоньогосудовогорішенняізаміни
його правонаступником, тобто підставою для заміни кредитора внаслідок
правонаступництва є настання певних обставин, що мають юридичне
значенняіврезультатіякихвиникаютьцивільніправатаобов’язкиабопряма
вказівкаактацивільногозаконодавства,щонезалежитьвідумовтапорядку
здійсненнявиконавчогопровадженняорганамиіпосадовимиособами.

З таких самих підстав  ухвалою Апеляційного суду м. Києва від
28.10.2015 року було скасовано ухвалу Оболонського районного суду м.
Києва від 20.07.2015 року про відмову у задоволенні заяви ТОВ «Агенція
комплексногозахистубізнесу«ДельтаМ»прозамінусторонивиконавчого
провадження її правонаступником на підставі договору про передання в
управліннянепроданихактивіввід10.11.2013року,укладеногоміжАБ«Банк
регіонального розвитку»,Національним банкомУкраїнита ТОВ «Агенція
комплексногозахистубізнесу«ДельтаМ».

УхвалоюПечерськогорайонногосудум.Києвавід08.12.2014рокубуло
відмовлено у задоволенні заяви ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та
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Гарантія»прозамінуувиконавчомупровадженністягувачаАКБ«Східно-
Європейський банк» з тих підстав, що заявником не надано доказів на
підтвердженняправонаступництвапісляАКБ«Східно-Європейськийбанк».
Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 25.02.2015 року  ухвала суду

першоїінстанціїскасована,оскількизазначенаобставинапідтверджується
наявними у матеріалах справи:  договором про передання в управління
непроданих активів від 13.12.2013 року, укладеним між АКБ «Східно-
Європейський банк», ТОВ «Брокінвестгруп» та Національним банком
України; договором купівлі-продажу права вимоги від 25.04.2014 року,
укладенимміжТОВ«Брокінвестгруп»таТОВ«Фінансовакомпанія«Довіра
таГарантія»,якийнеоспорювавсясторонамитавустановленомузаконом
порядкуневизнанийнедійсним.

Стаття 379  ЦПК  України. Визначення  частки майна  боржника у 
майні, яким він  володіє  спільно  з іншими особами.

Відповідно до ст. 379 ЦПК України питання про визначення частки майна 
боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами, вирішується 
судом за поданням державного виконавця.

 Суд у десятиденний строк розглядає це питання у судовому засіданні 
з повідомленням сторін та заінтересованих осіб. Неявка сторін та інших 
осіб не є перешкодою для вирішення питання про визначення частки майна 
боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами.

 Відповідно до  ч.6 ст. 52  Закону  України «Про виконавче провадження»  
стягнення  на  майно  боржника  звертається в розмірі  та обсязі,  необхідних  
для виконання  за виконавчим     документом, з урахуванням   стягнення 
виконавчого  збору, витрат,  пов’язаних з організацією  та проведенням  
виконавчих дій,   штрафів, накладених на  боржника під час  виконавчого  
провадження. У разі,  якщо  боржник володіє майном  спільно  з іншими 
особами,  стягнення  звертається  на  його частку, що визначається  судом   за 
поданням  державного  виконавця. 

Частка боржника у майні,  яким він  володіє спільно  з  іншими особами,  
визначається  судом  у судовому  засіданні   з повідомленням  сторін та 
заінтересованих  осіб.

До заінтересованих осіб може бути віднесено співвласників спільного 
з боржником майна, це можуть бути чоловік або дружина боржника у 
виконавчому провадженні (якщо майно належить на праві спільної сумісної 
власності) або інші особи (якщо майно належить на праві спільної часткової 
власності). При визначенні частки боржника у спільному майні суд має 
враховувати думку самого боржника, стягувача та заінтересованих осіб.

Про визначення частки боржника у майні, яким він володіє спільно з 
іншими особами, суд постановляє ухвалу, в якій зазначається конкретне 
майно, що підлягає виділенню.

При  вирішенні  вказаного питання  слід  звернути  увагу  на те, що  розмір  
частки  боржника  визначає  саме суд,  а не державний виконавець.  
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Неправильне  визначення частки в  поданні  державного виконавця не 
позбавляє  суд можливості та не  звільняє  від  обов’язку визначити частку  
боржника у майні, яким він  володіє  з іншими  особами,  в іншому  розмірі,  
а саме у частці, яка дійсно належить боржнику згідно вимог  закону.

Порушуючи питання  про визначення частки майна  боржника у майні, 
яким він  володіє  спільно  з іншими особами,   державний виконавець 
зобов’язаний виконати приписи  ст. 52, 57  Закону  України «Про виконавче  
провадження», а саме:  провести   опис  спільного  з боржником майна та 
накладення на  нього арешт. 

УхвалоюСвятошинськогорайонногосудум.Києвавід09червня2015року
відмовленоузадоволенні поданнястаршогодержавноговиконавцяВДВС
СвятошинськогоРУЮпровизначеннячасткимайнаборжникаЯ.умайні,
якимвінволодієспільнозіншимиособами,привиконаннісудовогорішення
посправізапозовомПАТКБ«Експобанк»доЯ.простягненняборгу.
Звертаючисьдосудузподанням,державнийвиконавецьпосилавсянате,

щовходіпримусовоговиконаннязведеноговиконавчогопровадженнябуло
встановлено,щозаборжникомнаправіприватноївласностізареєстрована
24/300частинаквартири,якадержавнимвиконавцембулаарештованата
описана. З метою повного виконання рішення, прискорення і спрощення
реалізаціїарештованогомайнавиникаєнеобхідністьвиділучасткиізмайна,
щоєуспільнійчастковійвласності.
Відмовляючиузадоволенніподання,судпершоїінстанціївиходивзтого,

щодержавнимвиконавцемненаданодоказівібудь-якихданихщодоспільного
володіння24/300частиниквартири,боржниказбудь-якимиіншимиособами.
Державнийвиконавецьпроситьвизначитичасткумайнаборжникаумайні
увиглядіквартири,якимвінволодієзіншимиособами,алеприцьомуінших
власників майна не зазначає, правовстановлюючих документів про це не
додає,ачасткамайнаборжникаумайнівжевизначена–24/300(увигляді
конкретноїкімнати),щоєзрозумілимправовимпоняттям.

УхвалоюГолосіївськогорайонногосудум.Києвавід28липня2015року
відмовленоузадоволенніподаннядержавноговиконавцяВДВСГолосіївського
РУЮум.Києві,заінтересованіособиБ.,Х.,ДКПНАНУкраїнипровизначення
часткимайнаборжникаумайні,якимвінволодієспільнозіншимиособами.
Звертаючисьдосудузподанням,державнийвиконавецьпосилавсянате,

щовпровадженнівідділузнаходитьсянавиконаннясудовийнаказ,виданий
Голосіївськимрайоннимсудомм.Києва27.02.2014рокупростягненнязБ.
накористьДКПНАНУкраїнисумиборгу.Входіпроведеннявиконавчихдій,
майна,якеналежитьнаправівласностіборжнику,невстановлено,однак
єприпущення,щомайноякеоформленоначоловікаборжника,єспільним
майном подружжя, а тому необхідно визначити частку Х. у виявленому
майні та заробітній платі останнього, яке придбане під час шлюбу та
належитьйомунаправівласностіподружжя.Начасзверненнядосудуз
поданнямсудовийнаказневиконаний.
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Відмовляючи у задоволенні заяви, суд першої інстанції виходив зтого,
що законодавством чітко визначено, що одним із обов’язкових критеріїв
звернення із поданням про визначення частки майна боржника у майні,
якимвінволодієспільнозіншимиособамиєнаявністьустановленогофакту
володіння боржником певним обсягом майна спільно з іншими особами.
Доказів існування будь-якогомайнаборжника суду не надано.Крімтого,
державнимвиконавцемненаданодоказівнапідтвердженнятого,щоним
попередньо здійснено опис спільного з боржником майна у виконавчому
провадженнітаненаданоактуописутадокументів,щопідтверджують
правовласностінаописанемайно,подачаякихдосудуєобов’язковоюдля
визначеннячасткиборжникауньому.Посилаючисьназазначене,судпершої
інстанціїдійшоввисновкупровідмовувзадоволенніподання.

УхвалоюДеснянськогорайонногосудум.Києвавід23грудня2015року

частково задоволено подання старшого державного виконавця ВДВС
Деснянського РУЮ у м. Києві про визначення частки майна боржника у
майні,якимвінволодієспільнозіншимиособами.
Звертаючись до суду з поданням, державний виконавець посилався

на невиконання боржником Ж. наказу Господарського суду м. Києва від
11.11.2014рокупростягненнягрошовихкоштів,вякомупроситьвизначити
частку майна боржника, яким він володіє спільно з іншими особами для
зверненнянанеїстягнення,асамеуправівласностінаавтомобіль,атакож
визначитизаборжникомправовласностіна½частинуданогоавтомобіля,
якзаоднимізподружжя.
Частковозадовольняючиподання,судпершоїінстанціївважав,щоЖ.,

якодин ізподружжя,маєправо власностіна½частинутранспортного
засобу«Ніссан»,атомуподанняєобґрунтованимтапідлягаєзадоволенню.
Вищевказаніухваливапеляційномупорядкунепереглядались.

Статті 380 - 382  ЦПК України. Порядок  вирішення  питання  про  
поворот виконання. 

За правилом ч. 1 ст. 380 ЦПК питання про поворот виконання вирішує 
суд апеляційної  чи касаційної інстанції , якщо,  скасувавши рішення, він  
закриває  провадження у  справі, залишає  позов без розгляду,  відмовляє  в 
позові  повністю або  задовольняє   позовні вимоги в меншому розмірі. 

Відповідно  до   п.23 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 23 грудня 2011 року 
N 14 «Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження» 
на судові накази поширюються положення статей 369 - 373, 377, 378, 379, 
380 ЦПК щодо вирішення процесуальних питань, пов’язаних із виконанням 
судового наказу. Зазначені процесуальні питання вирішуються в порядку, 
визначеному цими статтями.

Частиною 3  ст.380 ЦПК  України передбачено,  що  у разі  неможливості  
повернути   майно   в рішенні  або  ухвалі   суду  передбачається    відшкодування  
вартості  цього  майна  в розмірі  грошових коштів,  одержаних  від  його  
реалізації. 
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За  судовим рішенням  про поворот виконання  видається  виконавчий 
лист у порядку,  встановленому  ЦПК  України. 

Якщо  питання  про   поворот виконання  рішення  не було вирішено  судом 
при новому розгляді  справи або   судом  апеляційної чи касаційної інстанції, 
заява про  поворот виконання  розглядається   судом, у якому   перебуває 
справа (ч.1 ст.381 ЦПК  України). 

Відповідно до ч.1 ст. 381 ЦПК  України правом  звернення  з  такою заявою  
наділений лише відповідач.

Заява про   поворот виконання  може бути подана лише   у межах   позовної 
давності. 

Позовна  давність   повинна  обраховуватися   з дня  набрання  законної  
сили   рішенням  суду  про  відмову в позові,  або  ухвали про  закриття 
провадження  по  справі чи залишення позову  без розгляду. 

Одночасно із заявою відповіда¬чем повинні бути представлені докази, 
що підтверджують факт виконання скасованого рішення.

Відповідно до  ч.2 ст.381  ЦПК  України  за подання  заяви про поворот  
виконання  судовий збір не сплачується. 

Суд розглядає за¬яву в судовому засіданні з повідомленням сторін. 
За результатами розгляду заяви про поворот виконання суд постановляє 

ухвалу, яка підлягає  оскарженню. 

Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 18 червня 2015
року відмовлено у задоволенні заяви П. про поворот виконання рішення
Оболонськогорайонногосудум.Києвавід12грудня2012рокупосправіза
позовомБ.доП.провизнанняособитакою,щовтратилаправокористування
житлом.
Відмовляючи у задоволенні заяви, суд першої інстанції виходив зтого,

що на момент розгляду заяви власник спірної квартири змінився, що
унеможливлюєздійсненняповоротувиконаннярішення.Правовідповідача
на користування квартирою виникло на підставі права власності його
колишньоїдружиниБ.тапозивачанатакуквартиру.Узв’язку із зміною
власникаспірноїквартири,правовідповідачанакористуванняжитловим
приміщеннямуквартиріприпинилосьнапідставівимогЦКУкраїни.

УхвалоюДарницькогорайонного судум.Києва від14 грудня2015року
задоволено заявуПрАТ «Страхова компанія «Українська страхова група»
про поворот виконання рішення суду. Застосовано поворот виконання
рішенняДарницькогорайонногосудум.Києвавід25.03.2014рокуусправі
за позовом Д. до ПрАТ «СК «Українська страхова група» про стягнення
страхового відшкодуваннята пені.Стягнуто зД. на користьПрАТ «СК
«Українськастраховагрупа»грошовікоштиврозмірі134388,53грн.
Звертаючись до суду з даною заявою, заявник посилався на те, що

рішенням Дарницького районного суду м. Києва від 25.03.2014 року,
залишеним без змін ухвалою  Апеляційного суду м. Києва від 18.06.2014
року,стягнутозПрАТ«СК«Українськастраховагрупа»накористьД.134
388, 53 грн. На виконання вказаного рішення Д. було виплачено страхове
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відшкодування у визначеному судом розмірі.  Однак ухвалою Вищого
спеціалізованогосудум.Києвазрозглядуцивільнихікримінальнихсправвід
24.09.2014рокурішенняДарницькогорайонногосудум.Києвавід25.03.2014
рокута ухвалуАпеляційного судум.Києва від 18.06.2014 року скасовано,
справунаправленонановийрозгляд.РішеннямДарницькогорайонногосуду
м.Києвавід03.12.2014рокупозовзадоволено.РішеннямАпеляційногосуду
м.Києва від 06.05.2015 року в задоволенні позовуД. відмовлено.Ухвалою
судукасаційноїінстанціївід16.09.2015рокурішенняапеляційноїінстанції
залишенобеззмін.Однакповернутисплаченікоштипозивачвідмовляється.
Задовольняючизаяву,судпершоїінстанціївиходивзтого,щооскількиу

задоволенніпозовуД.буловідмовлено,товідповіднодост.380,381ЦПК
Українинаявніпідставидляповерненнявідповідачустягнутоїзньогосуми
коштів.

УхвалоюСолом’янськогорайонногосудум.Києвавід10квітня2015року
відмовлено у задоволенні заяви ПАТ «Фідобанк» про поворот виконання
рішеннясудупосправізапозовомК.,Л.доПАТ«ЕрстеБанк»провизнання
договорівнедійсними.
Звертаючись до суду з даною заявою, заявник ПАТ «Фідобанк», як

правонаступник відповідача - ПАТ «Ерсте Банк», просив допустити
поворот виконання рішення суду та зобов’язати приватного нотаріуса
КиївськогоміськогонотаріальногоокругуВ.поновитидержавнуреєстрацію
обтяження нерухомого майна іпотекою, а саме: двокімнатної квартири,
та є предметомдоговору іпотеки від 26 вересня 2008 рокута поновити
записпрозаборонувідчуженняцьогонерухомогомайна.
Відмовляючи у задоволенні заяви, суд першої інстанції посилався на

те,щопривиконанні заочногорішенняСолом’янськогорайонногосудум.
Києвавід21червня2012рокупозивачнеотримуваввідвідповідачабудь-
якихречей,документівчи іншогомайна,щоможебутиповернуто.Тому
судпершої інстанції дійшов висновку,щонормист. 380ЦПКУкраїнине
можутьбутизастосованіпривирішенніпитанняпрозобов’язаннятретьої
особи (приватного нотаріуса КМНО Висоцької С.І.) вчинити дії щодо
поновленнядержавноїреєстраціїобтяженнянерухомогомайна іпотекою
тапоновленнязаписупрозаборонувідчуженняцьогонерухомогомайна.

УхвалоюСолом’янськогорайонногосудум.Києвавід13липня2015року
відмовлено у задоволенні заяви про поворот виконання рішення по справі
запозовомВАТ«ЗаводЛенінськакузня»доК.,С.,Солом’янськоїрайонної
вм.Києвідержавноїадміністраціїпровиселеннязгуртожитку,зняттяз
реєстраційногооблікутавизнаннянедійснимордеру.
Звертаючись до суду з даною заявою, заявник посилався на те, що

рішеннямСолом’янськогорайонногосудум.Києвавід29.06.2005рокупозов
булозадоволено.ОднакрішеннямАпеляційногосудум.Києвавід12.05.2008
рокурішенняСолом’янськогорайонногосудум.Києвавід29.06.2005року
було скасовано в частині виселенняК. з гуртожиткута скасування його
реєстраціїтапостановленовційчастиніноверішення,якимвідмовлено
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ВАТ «Завод «Ленінська кузня» в задоволенні позову доК. про виселення з
гуртожитку та у скасуванні реєстрації за цією адресою. Тому заявник
просив допустити поворот виконання скасованого рішення в частині
скасування зняття його з реєстрації, та поновлення його реєстрації за
вказаною адресою, де він був тимчасово зареєстрований із зайняттям
ліжко-місця.
Відмовляючи у задоволенні заяви, суд першої інстанції виходив з

того, що заявник фактично вимагає зобов’язати Солом’янське районне
відділенняГоловного управлінняДержавноїміграційної службиум.Києві
зареєструватийого,питанняпроякемаєвирішуватисявіншомупорядку,
а не в порядку повороту виконання рішення, оскільки фактично це буде
вирішенняміншогоспору.
Судпершоїінстанціїпосилавсянате,щовраховуючи,щоувідповідача

відсутнємайновеправонаспірнежитловеприміщення,якебмоглобути
порушене (безпідставно стягнуто) при виконанні скасованого рішення,
а тому поновлення реєстрації відповідача в порядку повороту виконання
рішеннясудуєбезпідставними.
Крімтого,судпершоїінстанціїзазначив,щозаяваподанапозамежами

позовної давності, строк якої обчислюється з дня набрання судовим
рішеннямзаконноїсилипрочастковувідмовувзадоволенніпозову.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 30 червня 2015
року в задоволенні заяви ПрАТ «СК «Інгострах» про поворот виконання
рішення Святошинського районного суду м. Києва від 14 жовтня 2014
рокупо справі за позовомШ.доПрАТ«СК«Інгострах»про захистправ
споживачів–відмовлено.
Звертаючисьдо суду із заявою, заявникпосилавсянате,щорішенням

Святошинського районного суду м. Києва  від 14 жовтня 2014 року,
залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 24 грудня
2014 року, стягнуто з ПрАТ «СК «Інгострах» на користь Ш. витрати
за проведення автотоварознавчого дослідження в розмірі 800 грн.Однак
ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальнихсправскасованорішеннясудупершоїтаапеляційноїінстанції.
На виконання рішення суду першої інстанціїПрАТ«СК«Інгострах» було
сплаченонакористьпозивачавитратизапроведенняавтотоварознавчого
дослідження,атомупросивповернутибезпідставностягнутусуму.
Відмовляючи у задоволенні заяви, суд першої інстанції виходив зтого,

що оскільки на даний момент розгляд цивільної справи триває і по суті
не винесено остаточного судового рішення, то відсутні підстави для
задоволеннязаяви.

УхвалоюПечерського районного судум.Києва від 23 липня 2015 року
в задоволенні заяви  ТОВ «Фудмаркет» про поворот виконання рішення
Печерськогорайонногосудум.Києвавід04грудня2014рокупосправіза
позовом В. до ТОВ «Фудмаркет»  про витребування трудової книжки –
відмовлено.
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Звертаючисьдо суду із заявою, заявникпосилавсянате,щорішенням
Печерського районного суду м. Києва  від 04 грудня 2014 року позов
задоволено, зобов’язано ТОВ «Фудмаркет» видати В. трудову книжку.
Однак рішенням Апеляційного суду м. Києва від 20.05.2015 року рішення
Печерського районного суду м. Києва  від 04 грудня 2014 року скасовано
та ухвалено нове, яким в задоволенні позову відмовлено. Тому просив
зобов’язати позивача повернути трудову книжку, видану на виконання
рішеннясудупершоїінстанції.
Відмовляючи у задоволенні заяви, суд першої інстанції виходив зтого,

щооскількипозивачзвільненийзТОВ«Фудмаркет»тапрацевлаштований
на іншому підприємстві, де знаходиться трудова книжка, то відсутні
підставидлязадоволеннязаяви.

УхвалоюПечерськогорайонногосудум.Києвавід14травня2015року
заяву М. про поворот виконання рішення Печерського районного суду м.
Києва від 02 серпня 2010 року по справі за позовом ПАТ «Дельта Банк»
доМ. про стягнення заборгованості – задоволено. Застосовано поворот
виконаннярішенняПечерськогорайонногосудум.Києвавід02серпня2010
рокута стягнуто зПАТ«ДельтаБанк»на користьМ. грошові коштив
розмірі15179,57грн.
Звертаючись до суду із заявою, заявник посилався на те, що заочним

рішенням Печерського районного суду м. Києва  від 02 серпня 2010 року
задоволенопозовПАТ«ДельтаБанк»доМ.простягненняборгу.Напідставі
вказаного рішення було видано виконавчий лист. Ухвалою Печерського
районногосудум.Києвавід05лютого2015рокузаочнерішенняскасовано
тапризначеносправудосудовогорозгляду.УхвалоюПечерськогорайонного
судум.Києвавід02квітня2015рокупозовПАТ«ДельтаБанк»залишено
безрозгляду.
Задовольняючизаяву,судпершої інстанції виходивзтого,щооскільки

позовПАТ«ДельтаБанк»доМ.простягненняборгузалишенобезрозгляду,
то наявні підстави для повернення М. стягнутої з нього суми коштів у
розмірі15179,57грн.

Висновки

Узагальнення  судової практики свідчить про те,  що  при вирішенні 
питань,  пов’язаних  з  виконанням  судових рішень  у  цивільних справах та  
рішень інших органів  (посадових осіб)  суди, в основному,  дотримуються  
норм  матеріального  та процесуального права.   Разом  з тим   судова 
статистика свідчить про те, що  кількість  скасованих судових рішень по 
вказаній  категорій справ   залишається  значною.

Основними причинами помилок є конкретна невизначеність  окремих 
положень глави VІ ЦПК  України,  що  призводить  до  того,  що судами 
застосовуються  різні  підходи  до тлумачення законодавства,  а також наявність 
у зазначених процесуальних нормах оціночних понять, застосування яких 
вимагає ретельного дослідження обставин справи та надання належного 
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обґрунтування у судовому рішенні (як то : поважні причини пропуску строку,  
ухилення від виконання зобов’язань за рішенням суду, чинення боржником 
перешкод державному виконавцю у доступі до житла).

Узагальнення  містить приклади неоднакового, а іноді  неправильного   
застосування законодавства  та  проблемні питання,  які  підлягають   
вирішенню.     

З метою   формування   єдиної судової практики роз’яснення Вищим  
спеціалізованим  судом  України з розгляду  цивільних і кримінальних справ 
потребують питання:

-  чи можливе  задоволення  заяви про видачу дублікату виконавчого  
листа,  строк  пред’явлення  якого до  виконання   на момент її розгляду  
закінчився, і при цьому заявник не ставить одночасно питання про 
поновлення пропущеного строку; 

- чи підлягають  з’ясуванню та оцінці при вирішенні заяви про поновлення  
пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання  
причини неотримання стягувачем виконавчого листа протягом строку, 
встановленого для пред’явлення виконавчого документа до виконання, 

- щодо підстав для задоволення подання державного виконавця про 
примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи у разі, якщо 
боржник є власником лише частки зазначеного майна;

- враховуючи вимогу закону про те,  що суд повинен негайно, за участю 
державного виконавця,  розглянути подання державного виконавця  про 
тимчасове обмеження у праві виїзду за  межі України, про примусове 
проникнення до житла,  однак  у більшості випадків державний виконавець 
у поданні вказує про розгляд справи за його відсутності,  чи зобов’язаний 
суд першої інстанції відкладати розгляд справи для витребування матеріалів 
виконавчого провадження з метою з’ясування усіх обставин виконання 
судового рішення та перевірки доводів подання,  чи розглядати подання 
на підставі лише поданих копій матеріалів ( як правило, це лише окремі 
матеріали, а не повна копія матеріалів виконавчого провадження); 

- чи потребує обов’язкового  з’ясування судом  питання  співмірності 
майнового  зобов’язання  боржника з  вимогою державного  виконавця про   
примусове проникнення  до  житла  чи іншого  володіння  особи; 

-  чи можуть   бути предметом повороту виконання   дії,  які не  мають  
майнового  характеру. 
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