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Cуддя: бути чи не бути?
(Поради нестороннього)

 

В. І. Кононенко, 
суддя у відставці

Ми хочемо, аби всі судді були розумними, порядними, справедливими 
і гуманними. Саме таким критеріям мають відповідати представники цієї 
важливої для суспільства професії. Але в житті не завжди так буває. Суддя, 
так само, як і будь-яка інша людина, має свої духовні цінності, погляди, 
уподобання, а також властивість помилятися. Однак громадянин України хоче 
бути впевненим, що його справу розгляне тільки порядний і справедливий 
суд. Тому і звертається до судді: «Ваша честь!».

Перше. Яким повинен бути суддя?
Щоб стати суддею, не раз себе перепитай: чи моя це справа, за яку я взявся? 

І коли внутрішнім чуттям визнаєш, що це не зовсім твоє, краще обрати іншу 
сферу діяльності. Людяність – це не трибунні вигуки про любов до людей. 
Це, як для судді, – вміння не наближатися впритул, але за умови, що маєш за 
душею співчуття, співпереживання і чітке розуміння, що всі ми, люди, істоти 
слабкі та небезгрішні. Тобто суддя повинен мати в душі презумпцію любові 
до людини, зважати на її слабкості. Якщо суддя втратив це почуття – одразу 
ж подавай у відставку, адже поступово і впевнено перетворишся на ката.

Друге. Аналіз практики і досвід підказують, що першим у судовій 
діяльності постає питання неупередженості судді. Суддя має пам’ятати: 

©КононенкоВікторІванович– суддя у відставці

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДОЧИНСТВА
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Кононенко В. І. Суддя: бути чи не бути? (Поради нестороннього)

право на справедливий судовий розгляд справи визнається за кожною 
людиною і громадянином. Це одна з найважливіших умов забезпечення 
об’єктивного, всебічного і законного розгляду справи для винесення 
законного і справедливого рішення.

Третє. Ідеальної справедливості не існує. Але Закон вимагає від суддів 
саме справедливих рішень. А це залежить від судді, котрий, за допомогою 
посередництва свого професіоналізму, властивої йому мудрості, приймає 
рішення, яке стає всім зрозумілим, законним і справедливим.

Кожному призначити покарання відповідно до тяжкості скоєного 
злочину – ось чим керується суддя. Невинний, потрапив у чорний вир 
помсти, заздрощів чи поганого збігу обставин – ти вільний.

Четверте. Щоб не відступати від принципів справедливості й 
водночас чітко дотримуватися Закону, суддя має бути незалежним. Під 
час прийняття судового рішення суддя повинен бути звільненим від 
найменшого стороннього впливу і позбавитись особистої зацікавленості. 
Емоції підсудного, суспільна думка, політичні ситуації та рішення, 
середовище, внутрішні погляди – все це не повинно впливати на суддю. 
Він має бути рівновіддаленим від сторін, оминати рішення, що мають 
ознаки узагальнення, суб’єктивізму, суперечності.

Суддя має бути незалежним однозначно і беззаперечно, інакше він 
об’єктивно чи суб’єктивно перетворюється на важіль зведення рахунків, 
полі-тичної кон’юнктури, зрештою, дурощів того, хто ним керує. Суддя 
тоді стає ма-ріонеткою, яку комусь вільно смикати так чи інакше. Отож – 
прощавай, право!

П’яте. Суддя-професіонал, у моєму розумінні, – це людина, яка ще в 
юності (але цілком усвідомлено) обрала фах судді. Отримала відповідну 
освіту. Пройшла практику, і не лише в судових інстанціях, а потім 
працювала суддею, щодня вивчаючи або розглядаючи справи. Працювала, 
постійно самовдосконалюючись, штудіювала закони, а ще у вільні хвилини 
вивчала психологію, конфліктологію, історію соціальних взаємин. Суддя, 
як професіонал, має працювати над справами і над собою 18 годин на добу.

Може, змалював я дещо ідеальну картину, але вона видається такою 
лише на перший погляд. Мало хто, крім, ясна річ, суддів, замислюється 
над тим, як-то воно бути в цьому відповідальному ранзі.

Коли чую надумані розмови про незалежність суддів, спадає на думку 
інше. Хай у законі (приміром, «Про статус суддів») на кожній сторінці тричі 
буде вписано «суддя має бути незалежним», це само по собі не спрацює. 
Суддя повинен бути незалежним свідомо. Кажуть, що суддя, особливо під 
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час вивчення чи розгляду справи, мусить відмовитися від самого себе. І це 
не просто красне слівце. В цьому – глибинний сенс.

Шосте. Переконаний: справжній суддя ніколи не порушить присягу. 
Парадокс, але саме він, справжній суддя, періодично стає суб’єктом 
нападів далеких від компетентності, а частенько й нечистих на совість 
«оцінювачів» правосуддя. На їхню викривлену у відомий бік думку, саме 
досвідчений і неупереджений суддя буває «несправедливим».

Суддя повинен бути нейтральним, незважаючи на свої симпатії чи 
антипатії. Суддя, який не здатен абстрагуватися від тих чи інших обставин 
під час судового розгляду, професійно непридатний. Безперечно, досягти 
повної об’єктивності дуже нелегко, адже, повторюся, суддя також людина, 
і він має, як і всі ми, свої цінності, почуття і погляди. Однак, не зважаючи 
ні на що, аби відстоювати право займати свою посаду, суддя зобов’язаний 
у процесі судового розгляду не допустити жодної можливості прийняття 
неправосудного рішення. Ось чому він повинен буквально викорінити 
особисті думки, ідеї та погляди. Вміння утриматися від рішень, що 
«приймаються серцем», відречення від дружби чи ворожнечі – для судді 
це просто робота. Так керувати собою здатна лише людина відповідальна.

Особиста думка судді часто-густо стає його ворогом. Приймаючи рішення, 
він має керуватися винятково законом, а не особистою думкою. Поставити 
себе на місце підсудного або його близьких – означає дійти помилкового 
висновку. Суддя, який піддався емоціям, висловив особисту думку, прийняв 
рішення не від імені держави, а від імені власного, – не суддя.

Сьоме. Чіткі закони і дотримання їх буквально всіма членами суспільства – 
аксіома життя країни. І суддя приймає рішення, керуючись насамперед 
законом. Суддя не може бути вище писаних законів та законодавства в 
цілому. Під час здійснення правосуддя судді повинні бути незалежними від 
усього, тільки не від Закону. Оскільки судовий процес є застосуванням законів 
іменем України, він не повинен перетворюватися на арену зведення рахунків, 
предмет прояву особистих переживань, поглядів та ідейних переконань.

На жаль, закони не завжди відповідають уявленню судді про право. Але 
він повинен застосовувати саме закони, що діють зараз. Це, до речі, його 
повсякденний обов’язок перед Законом, людьми і суспільством. Він особа 
підзвітна іншим, тому повинен бути генератором ідей, опорою суспільства, 
борцем за право. Критика законів – не свідчення героїзму чи відваги. Хоча 
і без сумніву не зробиш правосуддя досконалішим. Однак, виконуючи свої 
обов’язки, суддя не має права навішувати на закони ярлики «гарний - поганий», 
він просто не може не застосовувати їх; адже судочинство здійснюється 
згідно із законодавством, реальним, а не бажаним.

Теорія та історія апеляційного судочинства
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Восьме. Будь-яка спроба ігнорувати писаний закон під вивіскою «захисту 
прав людини», особистої турботи, ідейних міркувань, революційної 
доцільності, громадянських переконань суперечать постулатам демократії. 
А ці постулати ґрунтуються на принципі поділу влади. Причина в тому, 
що судді можуть примусити виконувати певні дії відповідно до закону, 
але не можуть виконувати функції управлінські. Це й є суть судової 
влади. Якби судді могли виконувати управлінські функції, їх рішення 
приймалися з особистих політичних переконань, то автоматично відпала 
б необхідність вести мову і про парламентську систему, і про поділ влади, 
а і про демократію в цілому та верховенство права. Інакше кажучи: судді, 
бійтеся політики!

Дев’яте. Важливою гарантією неупередженої поведінки судді та 
прийняття ним справедливих рішень є спеціальний контроль громадян в 
умовах гласності (відкритості) судового розгляду. Публічний характер 
правосуддя, що забезпечує його відкритість і сприяє контролю з 
боку суспільства, стимулює суддю контролювати свою поведінку, 
дотримуватися норм правосуддя. Суддя у відкритому судовому процесі 
має підтвердити свою здатність бути справедливим і об’єктивним. В 
умовах публічності значно знижується можливість засудження невинного, 
призначення підсудному надто суворого покарання. Тому всі міжнародні 
норми, що стосуються здійснення правосуддя, вказують на публічність як 
на необхідний елемент його справедливості.

Десяте. Суддя своєю поведінкою, особливо під час розгляду конкретної 
судової справи, не повинен виявляти неповагу до інших учасників 
процесу, зокрема ігнорувати адвокатів, правова позиція яких відрізняється 
від його точки зору та думки прокурора. Прикро, коли суддя виконує 
функцію державного обвинувачення. Суддя повинен завжди пам’ятати: він 
як головна процесуальна особа володіє беззаперечною владою в судовому 
процесі. Однак його функція справедливо розсудити, а не звинувачувати. 
Тобто процесуальною владою він має розпоряджатися мудро, рівно 
ставитися до сторін.

І, насамкінець, побажання. Ніколи не йдіть на компроміс зі своєю 
честю та совістю. Тому рекомендую, особливо це стосується молодих 
суддів, що лише освоюють нашу професію, виконувати свою відповідальну 
роботу строго за законом. Усе насамперед залежить від Вас, оскільки 
Вам надані дуже високі повноваження. Якщо Ви з перших кроків рішуче 
відкинете втручання у власну професійну діяльність, Вас не лише колеги, 
а й усі люди поважатимуть і цінуватимуть.

Кононенко В. І. Суддя: бути чи не бути? (Поради нестороннього)
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А ще ніколи не підходьте до будь-якої справи поверхово, відчуйте, як 
б’ється серце щоразу після прийняття рішення. Це єдиний спосіб жити 
в унісон з цінностями та духом нашого часу. Це свята боротьба, в якій 
повинен взяти участь кожен юрист. УС&сЄ

У «Молитві судді» є такі слова, які часто спадають на думку: «Суди 
мене як Бог. Я судив як людина».

Теорія та історія апеляційного судочинства
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необхідністьвведенняузаконодавстінормищодопредставництваінтересівдержавивсуді
органамипрокуратуриусправахусферіохоронинавколишньогоприродногосередовища.

Ключові слова: національна безпека, екологічна безпека, представницька функція
прокуратури.

Головкин А. В., Сказко И. Р. Проблемные аспекты деятельности прокуратуры 
Украины как субъекта обеспечения национальной безопасности Украины в 
экологической сфере

Исследованы актуальные вопросы обеспечения экологической безопасности как
составляющий национальной безопасности Украины. Рассматриваются правовые
основы деятельности прокурора вне пределов системы уголовной юстиции в сфере
охраны природы. Дается определение понятия „исключительные случаи” реализации
прокуратурой функции представительства и обосновывается необходимость введения
в законодательствонормыотносительнопредставительстваинтересов государствав
судеорганамипрокуратурыподеламвсфереохраныестественнойсреды.

Ключевые слова: национальная безопасность, экологическая безопасность,
представительскаяфункцияпрокуратуры.

Holovkin Oleksander, Skazko Igor. Role of the prosecution of Ukraine as a subject of the 
national security in an environmental sphere: problematic aspects

ThetopicalissuesofensuringenvironmentalsafetyasanintegralpartofUkrainian`snational
securitywasexplored.Thelegalprinciplesoftheactivitiesoftheprosecutoroutsidethecriminal
justicesysteminthefieldofenvironmentalprotectionareconsidered.Thedefinitionof“excep-
tionalcases”oftheofficeofrepresentationbytheprosecutor’sofficeisgivenandthenecessity
ofintroducingintothecurrentlegislationthenormsconcerningtherepresentationofthestate’s
interestsincourtbythebodiesoftheprosecutor’sofficeonmattersinthefieldofenvironmental
protectionisgrounded.

Keywords:nationalsecurity,environmentalsafety,representativefunctionoftheprosecution.

Конституція України проголошує Україну правовою державою, в якій права 
і свободи людини, їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави. 

Згідно зі ст. 50 Конституції України кожен має право на безпечне для життя 
і здоров’я довкілля та відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. 

Виходячи із принципу верховенства права охорона навколишнього 
природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, 
пом’якшення наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного 
характеру та якісне прогнозування процесів, що впливають на екологічну 
ситуацію, повинні стати невід’ємними умовами сталого екологічного і 
соціального розвитку України та надійними запобіжниками загроз національним 
інтересам і національній безпеці в екологічній сфері. 

Дослідження проблем екологічної безпеки як складової національної 
безпеки держави пов’язано насамперед з масштабними погіршеннями якісних 
і кількісних показників компонентів природного середовища, у тому числі 
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Головкін О. В., Сказко І. Р.  Проблемні аспекти діяльності прокуратури...

як наслідків антропогенного впливу. Зазначене питання було предметом 
уваги таких науковців як В.І. Андрейцев, А.П. Гетьман, С.В. Гошовський,                                       
Б.М. Данилишин, А.Б. Качинський, В.А. Ліпкан, А.А. Махмуд, О. Хіміч,
Ю.С. Шемшученко, М.В. Шульга та інших, а також учених, які вивчали 
особливості реалізації прокуратурою України представницької функції на 
цьому напрямі –  О.В. Драган, А.А. Матвієць, І.М. Козяков, М.В. Руденко,              
М. М. Стефанчук. 

Водночас аналіз наукових розробок виявив, що у вітчизняній юридичній 
науці практично відсутнє системне дослідження діяльності прокуратури 
України як суб’єкта в протистоянні загрозам національній безпеці в екологічній 
сфері, особливо в умовах реформування правосуддя та приведення повноважень 
і діяльності органів прокуратури до європейських норм і стандартів.

На думку фахівців, з якою ми погоджуємося, сучасну екологічну ситуацію 
в Україні в цілому можна охарактеризувати як кризову. Існує широке 
різноманіття чинників (як природного, так і антропогенного характеру) 
ускладнення її стану. Відповідно до оприлюдненої Міністерством екології та 
природних ресурсів України Національної доповіді про стан навколишнього 
природного середовища в Україні у 2015 році ключовими проблемами у сфері 
охорони навколишнього природного середовища залишалися: забруднення 
повітря, поводження з відходами, якість водних ресурсів, деградація земель, 
втрата біорізноманіття, стан державної системи моніторингу довкілля1. 
Низьким є також рівень застосування інноваційних, ресурсозберігаючих та 
природоохоронних технологій. Це значною мірою впливає на стан довкілля та 
призводить до погіршення умов життєдіяльності людей.

Загрозливі наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, катастрофічне 
забруднення повітря, води та ґрунту, масштабне знищення лісів, виснажливе 
використання мінерально-сировинних природних ресурсів, нераціональне 
природокористування – ось далеко не повний перелік негативних чинників, які 
створюють загрозу національній безпеці України в екологічній сфері, про що 
зазначено у ст. 7 Закону України „Про основи національної безпеки України”2.

Однак у вказаному законі відсутнє законодавче формулювання поняття 
„екологічна безпека”. Лише Закон України „Про охорону навколишнього природ-
ного середовища” (ст. 50) визначає екологічну безпеку як стан навколишнього 
природного середовища, при якому забезпечується попередження погіршення 
екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я людей3. 

1Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2015 
році. URL: https://menr.gov.ua/news/31768.html.

2 Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 року                 
№ 964-IV. URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15.

3Проохоронунавколишнього природного середовища: Закон України від 26 червня 1992 
року № 1268-ХІІ. URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.
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Як слушно зазначає В.І. Андрейцев, екологічна безпека – це складова 
національної і транснаціональної безпеки, тобто такий стан розвитку 
суспільних правовідносин і відповідних їм правових зв’язків, за яких системою 
правових норм, інших державно-правових і соціальних засобів гарантується 
захищеність права громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля, 
забезпечується регулювання здійснення екологічно небезпечної діяльності й 
запобігання погіршенню стану довкілля та іншим наслідкам, небезпечним для 
життя і здоров’я особи, суспільства і держави4. 

Об’єктами екологічної безпеки відповідно до ст. 3 Закону „Про основи 
національної безпеки України” є: людина і громадянин - їхні конституційні 
права і свободи; суспільство - його духовні, морально-етичні, культурні, 
історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє 
природне середовище та природні ресурси; держава - її конституційний лад, 
суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність5. Таким чином, до 
об’єктів екологічної безпеки належать життєво важливі інтереси суб’єктів 
безпеки: права, матеріальні та духовні потреби особи; природні ресурси 
та навколишнє природне середовище як матеріальна основа державного і 
суспільного розвитку. Одним із суб’єктів забезпечення екологічної безпеки як 
складової національної безпеки  є прокуратура України (ст. 4 Закону України 
«Про основи національної безпеки України”).

На нашу думку, забезпечення екологічної безпеки повинно здійснюватися 
за допомогою ефективної державної системи запобігання екологічним 
правопорушенням, моніторингу стану навколишнього природного середовища, 
екологічного аудиту, широкого залучення громадськості до здійснення нагляду 
(контролю).

Відповідно до Закону України „Про охорону навколишнього природного 
середовища” державний контроль (нагляд) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів, у тому числі поверхневих і підземних вод, здійснює 
Міністерство екології та природних ресурсів України. Крім того, контрольні 
повноваження надано Державній екологічній інспекції України та іншим 
центральним органам виконавчої влади - державним агентствам і службам 
України (усього 7 органів), які реалізують державну політику в конкретних 
сферах діяльності та при здійсненні державного нагляду наділені правом 
пред’являти претензії та звертатися до суду з відповідними позовами про 
відшкодування шкоди, збитків і втрат заподіяних довкіллю.

Однак сучасні реалії свідчать, що контрольні органи не завжди вживають 
заходів для усунення порушень законодавства.

4АндрейцевВ.І. Право екологічної безпеки: навч. та наук.-практ. посіб. Київ: Знання – Прес, 
2002. С. 37.

5Національнадоповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2015 
році. URL: https://menr.gov.ua/news/31768.html.
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Факти, коли уповноважені державою органи не діяли, часто-густо внаслідок 
злочинних дій їхніх керівників, підтверджено прикладами результатів 
представницької діяльності прокурорів. Так, лише після втручання прокуратури 
судами скасовано понад 500 рішень Коцюбинської селищної ради Київської 
області, якою незаконно безоплатно передано у приватну власність 72 гектари 
земель Біличанського лісу, що входять до складу Національного природного 
парку „Голосіївський”6 . 

Про недосконалість системи організації нагляду (контролю) за 
додержанням вимог природоохоронного законодавства, дублювання 
наглядових (контрольних) функцій центральними органами виконавчої 
влади, відсутність єдиного підходу до виконання ними функцій зазначається 
у Концепції реформування державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, схваленій розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 31.05.2017 № 616-р. 7 

З огляду на критичний стан довкілля в нашій державі, що становить реальну 
загрозу національній безпеці, та бездіяльність контрольних органів діяльність 
саме прокурори України у цій сфері має стати пріоритетним напрямом і 
бути спрямованою на своєчасне виявлення порушень природоохоронного 
законодавства, вжиття заходів щодо їх усунення, відшкодування збитків, 
завданих довкіллю. В межах цієї статті ми зупинимось лише на діяльності 
прокуратури України у цій сфері поза системою кримінальної юстиції.

У деяких Європейських країнах органи прокуратури, здійснюючи діяльність 
поза межами кримінального юстиції, наділені різним колом повноважень, 
однак основним завданням прокурора є захист прав і свобод людини та 
інтересів держави в цілому. В основу такої діяльності покладено стандарти, які 
визначені міжнародними нормативно-правовими актами та рекомендаціями 
Ради Європи.

Слід зазначити, що до внесення змін та доповнень Законом України №1401-
VIII від 02.06.2016 до Конституції України функції представництва інтересів 
держави у суді активно виконували органи прокуратури, які були наділені необ-
хідним обсягом повноважень щодо звернення з позовами в інтересах держави.

Опрацювання даних Єдиного державного реєстру судових рішень вказує на 
те, що велика частка позовів на захист інтересів держави в екологічній сфері 
пред’являється саме органами прокуратури. 

Про ефективність застосування прокурорами представницьких повноважень 
у сфері охорони навколишнього природного середовища та з питань земельних 

6 Тимченко С.М. Проблемні питання при здійсненні прокуратурою представницьких 
повноважень на сучасному етапі розвитку суспільства: Прокуратура України в умовах 
європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 
2016 року). Київ: Національна академія прокуратури України, 2016. С. 275.

7Концепція реформування державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 616-р. 
URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616-2017-%D1%80.
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відносин свідчить, зокрема, те, що лише упродовж 2017 року задоволено 
понад 2,6 тис. позовів на суму майже 8,5 млрд гривень. Реально виконано 
рішення суду на загальну суму 8,2 млрд гривень8. 

Аналіз матеріалів судового розгляду справ за позовами прокурорів 
дає  змогу виділити такі типові порушення законодавства у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, на усунення яких вживаються 
заходи представницького характеру.Завидамиприроднихресурсів:

- правопорушення у сфері використання земельних, водних, лісових, 
гірничих ресурсів, тваринного і рослинного світу та атмосферного повітря.
Залежновідпредметаіоб’єктапосягання:
- правопорушення, які полягають у незаконному розпорядженні природними 

ресурсами, зокрема порушення екологічних стандартів, нормативів та лімітів 
на стадії прийняття відповідними державними органами рішень, а також 
самовільне захоплення природних ресурсів чи використання їх юридичними 
або фізичними особами без дозволу спеціально уповноважених органів 
виконавчої влади;

- правопорушення, пов’язані з недодержанням екологічних вимог при 
використанні природних ресурсів, порушення встановленого порядку 
поводження з відходами, невиконання заходів щодо попередження виникнення 
та ліквідації наслідків надзвичайних екологічних ситуацій, порушення вимог 
з охорони об’єктів природно-заповідного фонду, курортних, лікувально-
оздоровчих рекреаційних зон та інших територій, що підлягають особливій 
охороні;

Конституція України (ст. 131-1) надає повноваження прокурору 
здійснювати представництво інтересів держави в суді у виключних випадках 
і в порядку, що визначені законом. Водночас у законодавстві не розкрито 
поняття „виключні випадки”, що дозволяє судам на власний розсуд їх 
трактувати.

У практичній діяльності виникає закономірне запитання: які критерії 
підстав слід враховувати прокурору для реалізації права на виключний захист 
інтересів держави в суді і чи по кожному факту порушення законодавства 
необхідно застосовувати представницькі функції?

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови дано 
визначення поняття „виключний” як такий, що становить виняток із загальних 
правил; надзвичайний в якомусь аспекті; який поширюється тільки на кого-, 
що-небуть; єдиний, ексклюзивний9. 

Науковці та юристи-практики розглядають „виключні випадки” як 
конкретні ситуації, що прямо передбачені у законі (закритий перелік), або як 

8Звіт про роботу прокурора за 12 місяців 2017 року, форми № П. URL: https://www.gp.gov.
ua/ua/stst2011.html?dir_id=113275&libid=100820&c=edit&_c=fo#.

9 Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. 
Київ; Ірпінь: ВТФ „Перун» 2003. С. 137. 
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сукупність загальних критеріїв, які дадуть прокурору можливість самостійно 
визначити певну ситуацію як виключну (відкритий перелік). Наприклад,    
М.М. Стефанчук зробив висновок, що перелік виключних випадків не 
повинен бути закритим (вичерпним), а має бути динамічним, тобто залежати 
від визнання державою необхідності задоволення певної потреби суспільства, 
що формується в конкретний історичний період та визначається змінними 
внутрішньодержавними та зовнішньодержавними факторами впливу10. 

Частково погоджуючись із вказаною позицією щодо динамічності переліку 
виключних випадків, водночас хочемо звернути увагу на необхідність 
дотримання норми, викладеної у параграфі 3 Рекомендацій Rec(2012)11 
Комітету міністрів Ради Європи державам-учасникам „Про роль публічних 
обвинувачів поза системою кримінальної юстиції”, в якій зазначається, 
що обов’язки та повноваження публічних обвинувачів поза системою 
кримінальної юстиції повинні у всіх випадках встановлюватися законом і чітко 
визначатися задля уникнення багатозначності11. Як зазначається у коментарі 
до вказаної норми, цей принцип відповідає практиці ЄСПЛ. Закон з його 
характеристиками доступності, чіткості, точності й визначеності повинен 
становити джерело завдань і повноважень служби публічного обвинувачення. 
Таким чином, виходить, що у межах національних правових систем від будь-
якого джерела, окрім закону, яке визначає завдання і повноваження публічних 
обвинувачів поза сферою кримінального права, потрібно відмовитися12. 

На нашу думку, під „виключними випадками” слід розуміти конкретні 
правові ситуації, що прямо передбачені у законі. У зв’язку з цим пропонуємо 
статтю 23 Закону України „Про прокуратуру” доповнити наступною нормою: 
„Виключні випадки представництва в суді законних інтересів держави 
визначаються окремими спеціальними законами”.

При визначенні інтересів держави у конкретних правовідносинах необхідно 
керуватися ч. 2 п. 3 Рішення Конституційного Суду України від 8 квітня 
1999 року № 3-рп/99: інтереси держави відрізняються від інтересів 
інших учасників суспільних відносин. В їх основі – потреба у здійсненні 
загальнодержавних (політичних, економічних, соціальних та інших) дій, 
програм, спрямованих на захист суверенітету, територіальної цілісності, 
державного кордону, гарантування її економічної, інформаційної, екологічної 
безпеки, охорону землі як національного багатства, захист прав усіх суб’єктів 

10 Стефанчук М.М. Категорія «виключні випадки» в контексті реалізації прокуратурою 
України функції представництва // Вісник Національної академії прокуратури України.                 
2016.  №4.  С.40.

11Рекомендація Rec(2012)11 Комітету міністрів державам-учасникам „Про роль публічних 
обвинувачів поза системою кримінальної юстиції”. Прийнята Комітетом Міністрів  19 вересня 
2012 на 1151-му засіданні заступників міністрів. С. 2. URL: http://pravo.org.ua/files/rec_chodo_
publ.PDF.

12 Там само. С. 9.
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права власності та господарювання тощо13. Критерієм оцінки значимості 
порушення державних інтересів, як підстави звернення прокуратури до суду, 
може бути, у тому числі, ймовірність настання реальних загроз національній 
безпеці, тобто наявних та потенційно можливих явищ і чинників, що 
створюють небезпеку життєво важливим інтересам України.

Крім  цього, при зверненні з позовом до суду прокурору необхідно 
враховувати, що відповідно до ст. 13, 14 Конституції України земля, її надра, 
атмосферне повітря, водні та природні ресурси є об’єктом права власності 
Українського народу. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання 
екологічної рівноваги на території України, збереження генофонду 
Українського народу є обов’язком держави. (ст. 16 Конституції України). 
Дія цих статей не може обмежуватися будь-якими іншими нормами, що 
регулюють право власності, порядок його здійснення та захисту, у тому числі 
тими, які містяться в інших розділах Конституції України, а також не підлягає 
обмежувальному тлумаченню в актах органів державної влади та місцевого 
самоврядування.

Враховуючи, що погіршення екологічного стану є загрозою національним 
інтересам і національній безпеці України, про що уже зазначалось, а органи 
прокуратури визначені суб’єктом забезпечення національної безпеки, 
вважаємо за доцільне в Законі України „Про охорону навколишнього 
природного середовища” та інших законодавчих актах, які регулюють питання 
використання та забезпечення охорони природних ресурсів, ввести норму 
щодо представництва інтересів держави в суді органами прокуратури у цій 
категорії справ у порядку, визначеному Законом України „Про прокуратуру”.

Вважаємо, що вказана норма буде узгоджуватися з Концепцією 
реформування державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 31.05.2017 № 616-р, якою, в тому числі, передбачено внесення 
змін до законодавства щодо удосконалення системи здійснення нагляду 
(контролю) у цій сфері14. 

Holovkin Oleksander, Skazko Igor. Role of the prosecution of Ukraine as a subject of the 
national security in an environmental sphere: problematic aspects

The current ecological situation in Ukraine can be characterized as a critical. There are many 
different factors (both natural and anthropogenic) which cause complications of its condition. 
Dangerous consequences of the Chernobyl accident, catastrophic level of the air, water and soil 

13 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Вищого 
арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення 
положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво 
прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) від 8 квітня  1999 року № 
3-рп/1999. URL:  http://zakon2. rada.gov.ua/laws/ show/v003p710-99.

14Концепція реформування державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 616-р. 
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616-2017-%D1%80.
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pollution, large destruction of forests, illegal mining of amber, inefficient use of nature, is far from 
complete list of negative factors that threaten the national security of Ukraine in the environmental 
sphere. The level of application of innovative, resource-saving and environmental technologies 
is also low. It greatly affects the state of the environment and leads to deteriorating living condi-
tions of people. In view of the above, the provision of environmental safety should be carried out 
with the help of an effective state system for preventing environmental violations, monitoring the 
state of the environment, environmental auditing, and broadly involving the public in supervision 
(control).

However, the today’s realities indicate that the supervisory authorities do not always take 
measures to eliminate violations of the law.

The fact that authorities authorized by the state have ceased to act, often as a result of the 
criminal actions of their leaders, is confirmed by examples of the results of the activities of the 
prosecutors.

According to the critical situation of the environment in our country, which poses a real threat 
to national security, the activities of the prosecutor’s offices in this area should become a priority 
and aim at timely detection of violations of environmental legislation, taking measures to elimi-
nate them, and reimbursement of environmental damage. 

Article 131-1 of the Constitution of Ukraine gives to the prosecutor possibility to represent the 
interests of the state in court in exceptional cases and in the manner prescribed by law. At the same 
time, the law does not disclose the concept of “exceptional cases”, which allows courts, at their 
discretion, to interpret them. In our vision, “exceptional cases” should be understood as specific 
legal situations that are explicitly envisaged by law. In connection with this, we propose article 
23 of the Law of Ukraine “On Prosecutor’s Office” to be supplemented by the following norm: 
“Exceptional cases of representation in court of legitimate interests of the state are determined by 
separate special acts”. 

The criterion for evaluating the significance of violations of state interests as the basis for the 
appeal of the prosecutor’s office to court may serve, including the probability of real real threats 
to national security, that is, existing and potentially possible phenomena and factors that pose a 
threat to the vital interests of Ukraine.

In addition, when appealing to a court prosecutor must take into account that in accordance 
with Art. 13, 14 of the Constitution of Ukraine, the land, its mineral resources, atmospheric air, 
water and natural resources are the subject of the property rights of the Ukrainian people. The ef-
fect of these articles can not be limited to any other rules governing property rights, the procedure 
for its implementation and protection, including those contained in other sections of the Constitu-
tion of Ukraine, and is not subject to restrictive interpretation in acts of state authorities and local 
self-government .

Therefore, we consider it expedient to introduce in the Law of Ukraine “On Environmental 
Protection” and other legislative acts regulating the use and ensuring of the protection of natural 
resources the norm regarding the representation of the interests of the state in court by the pros-
ecution authorities in this category of cases, in accordance with the procedure established by the 
Law of Ukraine “On prosecutor’s office “. 

Keywords: national security, environmental safety, representative function of the prosecution. 

Головкін О. В., Сказко І. Р.  Проблемні аспекти діяльності прокуратури...
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Окремі питання реформування 
інституційних засад діяльності органів 
прокуратури (процесуальний аспект)
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доктор юридичних наук, Заслужений юрист України,
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з розгляду цивільних і кримінальних справ
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кандидат юридичних наук, 
начальник правового управління (ІІІ) 
департаменту аналітичної 
та правової роботи Верховного Суду

Висвітлюються питання реформування інституційних засад діяльності органів
прокуратури у контексті впливу на процесуальні механізми здійснення прокурором
своїх повноважень. Виокремлено як загальні проблемні питання реалізації прокурором
повноважень щодо захисту інтересів особи та держави, так і спеціальні питання
удосконалення механізмів діяльності прокурора у кримінальному провадженні.
Запропоновано шляхи поліпшення законодавчого забезпечення регулювання діяльності
прокурора під час здійснення судочинства з метою дотримання принципів правової
визначеностітапередбачуваностіудіяльностіорганівпрокуратури.

Ключові слова: прокурор, повноваження, інтерес, правова визначеність закону,
кримінальнепровадження,заходизабезпечення.
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Вильгушинский М. И., Химьяк Ю. Б. Отдельные вопросы реформирования 
институциональных основ деятельности органов прокуратуры (процессуальный 
аспект)

Освещаются вопросы реформирования институциональных основ деятельности
органовпрокуратурывконтекстевлияниянапроцессуальныемеханизмыосуществления
прокурором своих полномочий. Выделены как общие проблемные вопросы реализации
прокурором полномочий по защите интересов лица и государства, так и специальные
вопросысовершенствованиямеханизмовдеятельностипрокуроравуголовномпроизводстве.
Предложеныпутиулучшениязаконодательногообеспечениярегулированиядеятельности
прокурораприосуществлениисудопроизводствавцеляхсоблюденияпринциповправовой
определенностиипредсказуемостивдеятельностиоргановпрокуратуры.

Ключевые слова: прокурор, полномочия, интерес, правовая определенность закона,
уголовноепроизводство,мерыобеспечения.

Wilgyshinsky Mikhail,  Khimyak Yuriy. Selected Issues of Reforming the Institutional 
Foundations of the Prosecutor’s Office (Procedural Aspect)

Thearticleisdevotedtothereformoftheinstitutionalframeworkoftheactivityofthepros-
ecutor’sofficethroughtheprismoftheinfluenceonproceduralmechanismsoftheexecutionby
theprosecutorofhispowers.Thegeneralproblemissuesoftheprosecutor’sauthoritytoprotect
theinterestsoftheindividualandthestateaswellasspecialissuesofimprovingthemechanisms
of the prosecutor’s activity in criminal proceedings are identified. Theways of improving the
legislativeprovisionofregulatingtheactivitiesoftheprosecutorduringtheconductoflegalpro-
ceedingsareproposed,inordertoensurecompliancewiththeprinciplesoflegalcertaintyand
predictabilityintheiractivities.

Keywords:prosecutor,powers,interest,legalcertaintyofthelaw,criminalproceedings,mea-
suresofsecurity.

 Сучасний розвиток Української держави та її інтеграція до європейського 
співтовариства вимагають радикальних змін у суспільному устрої, політичній, 
економічній, соціальній і правовій сферах. Необхідність реформування 
стосується практично всіх сфер життєдіяльності людини та держави. Не 
є винятком і правоохоронна діяльність, особливе місце в якій належить 
органам прокуратури. Саме на них покладено обов’язок зі здійснення нагляду 
за додержанням законів органами, які провадять оперативно-розшукову 
діяльність, дізнання, досудове слідство, застосовують примусові заходи, 
пов’язані з обмеженням особистої свободи громадян, а також установами, де 
особи відбувають кримінальне покарання, та які забезпечують непорушність 
прав і свобод громадян, котрі взаємодіють із цими органами та установами1.

Законом України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-
VII2 внесено суттєві зміни як до організаційних засад діяльності органів 
прокуратури, так і до процесу безпосереднього виконання їх функцій. 

1БілодідІ.М.Адміністративно-правовий статус органів прокуратури в умовах реформування 
правоохоронної системи України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07; Харк. нац. ун-т 
внутр. справ. Харків, 2016. С. 3.

2Пропрокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // ВВР України.  2015.  № 2–3. 
Ст. 12.

Вільгушинський М. Й., Хім’як Ю. Б. Окремі питання реформування...
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Зазначений нормативний акт звузив сферу діяльності цих органів із метою їх 
зосередження на вирішенні важливих питань забезпечення законності у сфері 
кримінальної юстиції. Законодавець зробив прокуратуру більш самостійною 
та незалежною, запровадив інститут прокурорського самоврядування і 
розширив гарантії діяльності. Однак незважаючи на те, що прийняття 
Закону України «Про прокуратуру» дало змогу вирішити низку проблемних 
питань, багато аспектів функціонування прокуратури все ще потребують 
удосконалення.

Слід зазначити, що проблематика діяльності органів прокуратури 
неодноразово була предметом наукових дискусій за участю, зокрема, В. С. 
Бабкової, Л. М. Давиденка, В. В. Долежана, Ю. М. Дьоміна, І. М. Коз’якова, І. Є. 
Марочкіна, Ю. Д. Москалюка, Н. О. Рибалки, М. М. Стефанчук, В. В. Сухоноса, 
В. Я. Тація, О. Ф. Толпиго, В. І. Фаринника, Ю. С. Шемшученка та інших 
учених. Проте необхідність удосконалення правових та організаційних засад 
діяльності органів прокуратури, наявність колізій і прогалин у національному 
законодавстві, що регулює їх діяльність, зумовлюють необхідність здійснення 
подальшого наукового пошуку щодо особливостей правового статусу органів 
прокуратури в умовах реформування правоохоронної системи.

Відповідно до п. 4 Стратегії реформування судоустрою, судочинства 
та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, затвердженої Указом 
Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015, реформування 
системи судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів 
має здійснюватися, у тому числі, за такими напрямами, як приведення 
повноважень та діяльності органів прокуратури до європейських стандартів3.

За змістом положень ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» на прокуратуру 
покладено такі функції: 1) підтримання державного обвинувачення в суді; 
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 
визначених цим Законом; 3) нагляд за додержанням законів органами, що 
провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 4) 
нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 
справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, 
пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Окремо встановлено, 
що на прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені 
Конституцією України.

Крім того, згідно зі ст. 1311 Конституції в Україні діє прокуратура, яка 
здійснює: 1) підтримання публічного обвинувачення в суді; 2) організацію і 
процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно 

3ПроСтратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів 
на 2015–2020 роки: Указ Президента України від 20.05.2015 № 276/2015. URL: http://zakon4.
rada.gov.ua/ laws/show/276/2015.

Кримінальне право та кримінальний процес
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до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за 
негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; 
3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, 
що визначені законом.

У контексті Перехідних положень Конституції України прокуратура 
згідно з чинними законами продовжує виконувати функцію досудового 
розслідування до початку функціонування органів, яким законом буде 
передано відповідні функції, а також функцію нагляду за додержанням законів 
при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні 
інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян, – до набрання чинності законом про створення подвійної 
системи регулярних пенітенціарних інспекцій4.

Таким чином, функції органів прокуратури передбачають здійснення 
окремих повноважень щодо нагляду за додержанням законів органами, які 
виконують правоохоронну функцію, до початку кримінального провадження 
(оперативно-розшукова діяльність), на стадії досудового розслідування 
(дізнання і досудове слідство); участь у кримінальному провадженні як 
сторони обвинувачення (на всіх етапах кримінального провадження), нагляд 
при виконанні судових рішень у кримінальних справах (у рамках процедури, 
передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України (КПК), а 
також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних 
з обмеженням особистої свободи громадян (інше законодавство, зокрема 
норми ст. 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), 
ст. 31 Закону України «Про психіатричну допомогу» тощо).

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про прокуратуру» прокурор 
підтримує державне обвинувачення в судовому провадженні щодо 
кримінальних правопорушень, користуючись при цьому правами і виконуючи 
обов’язки, передбачені КПК. Стосовно здійснення досудового розслідування 
до початку функціонування органів, яким законом буде передано відповідні 
повноваження, варто зазначити, що у цій сфері інституційне забезпечення 
реформування органів прокуратури не позбавлено окремих недоліків і 
прогалин, що впливає на виконання прокурором завдань кримінального 
провадження. Зокрема, за змістом п. 1 розд. ХІ КПК до дня введення у дію 
положень ч. 4 ст. 216 КПК повноваження щодо досудового розслідування 
здійснюють слідчі органів прокуратури, які користуються повноваженнями 
слідчих, визначеними цим Кодексом, – щодо злочинів, передбачених ч. 
4 ст. 216 цього Кодексу. Після введення у дію положень ч. 4 ст. 216 КПК 
кримінальні провадження, розпочаті слідчими органів прокуратури, 

4Провнесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02.06.2016 
№ 1401-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1401-19.

Вільгушинський М. Й., Хім’як Ю. Б. Окремі питання реформування...
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продовжують здійснюватися слідчими органів прокуратури, які користуються 
повноваженнями слідчих, визначеними цим Кодексом, до закінчення 
досудового розслідування, але не довше двох років. Після закінчення 
дворічного строку кримінальні провадження, розпочаті слідчими органів 
прокуратури, у тримісячний строк передаються слідчим органів Державного 
бюро розслідувань. Водночас згідно з абз. 2 п. 4 розд. VІ Закону України 
«Про Державне бюро розслідувань» від 12 листопада 2015 року № 794-VІІІ 
матеріали має бути передано у тримісячний строк після початку здійснення 
Державним бюро розслідувань функції досудового розслідування, оскільки 
такі матеріали передаються до відповідного підрозділу (органу) Державного 
бюро розслідувань для продовження провадження5.

Слід зазначити, що на сьогодні Державне бюро розслідувань позбавлено 
відповідних повноважень і не може перейняти функції органу досудового 
розслідування від органів прокуратури. Тому тривале створення як 
Державного бюро розслідувань, так і його слідчих підрозділів призводить до 
ускладнення затвердженого процесу реформування органів прокуратури за 
визначеними Конституцією України напрямами.

Також варто звернути увагу, що деякі функції органів прокуратури 
необхідно переглянути з урахуванням змісту загальної реформи 
правоохоронної сфери держави. Наприклад, згідно з ч. 5 ст. 7 КУпАП 
прокурор здійснює нагляд за додержанням законів при застосуванні заходів 
впливу за адміністративні правопорушення шляхом реалізації повноважень 
щодо нагляду за додержанням законів при застосуванні заходів примусового 
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Водночас 
згідно зі ст. 250 КУпАП при провадженні у справах про адміністративні 
правопорушення, передбачені статтями 1724–1729, 1729-2 цього Кодексу, 
участь прокурора у розгляді справи судом є обов’язковою. 

Отже, норми КУпАП передбачають обов’язкову участь прокурора у справах 
про адміністративні правопорушення. Проте беручи до уваги конституційні 
положення щодо повноважень прокурора та вимоги Закону України «Про 
прокуратуру», такої функції прокурора не передбачено.

Вирішення як наведеного питання обов’язкової участі прокурора у справах 
про адміністративні правопорушення, визначені статтями 1724–1729, 1729-
2 КУпАП, так і питання щодо права прокурора на апеляційне оскарження 
постанов у справах про адміністративні правопорушення перебуває у площині 
неприйняття Верховною Радою України законодавства щодо запровадження 
в Україні передбаченого нормами КПК інституту кримінальних проступків.

 
5ПроДержавне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 № 794-VІІІ. URL: http://

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794-19.
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Вважаємо, що внесення змін і доповнень до законодавства України про 
кримінальну відповідальність щодо встановлення розмежувальних ознак 
між злочином і кримінальним проступком із частковим переведенням 
окремих діянь, за вчинення яких на сьогодні передбачено адміністративну 
відповідальність згідно зі статтями КУпАП, до складу кримінальних 
проступків забезпечить несуперечність між положеннями процесуального 
законодавства (КУпАП) і Закону України «Про прокуратуру» в частині 
визначення повноважень прокурора у відповідному процесі.

У контексті реалізації прокурором комплексу повноважень у кримінальному 
провадженні як сторони обвинувачення варто звернути увагу на окремі колізії 
та недоліки у кримінальному процесуальному законодавстві, що потребують 
усунення законодавчим шляхом та/або усталення судової практики. 

Зокрема, відповідно до Закону України «Про прокуратуру» із КПК 
виключено положення п. 6 ч. 2 ст. 36 і п. 4 ч. 2 ст. 40, що передбачали 
право слідчих і прокурорів на підставі постанови призначати ревізії та 
документальні перевірки. 

Водночас, за загальним правилом, на підставі п. 10 ч. 2 ст. 36 та п. 5 ч. 2 
ст. 40 КПК слідчий (за погодженням прокурора) та прокурор мають право 
звертатися до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) 
дій та негласних слідчих (розшукових) дій; інших процесуальних дій у 
випадках, передбачених цим Кодексом, чи самостійно подавати слідчому 
судді такі клопотання. Слід зазначити, що В. І. Фаринник пропонує віднести 
проведення ревізій та перевірок у кримінальному провадженні до заходів 
забезпечення такого провадження6.

За змістом п. 78.1.11 ст. 78 Податкового кодексу України у редакції, чинній 
з 1 січня 2017 року, документальна позапланова перевірка здійснюється, якщо 
отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки, 
винесене ними відповідно до закону. 

Таким чином, у законодавстві наведено правові підстави для надання 
дозволу на проведення позапланової перевірки у кримінальному провадженні 
для контролюючих органів, зазначених у Податковому кодексі України. 
Водночас процесуальні засоби розгляду відповідного клопотання слідчим 
суддею потребують удосконалення. 

Варто зауважити, що Вищий спеціалізований суд України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ у листі від 1 вересня 2017 року № 9-1681 
наголосив: «З метою однакового застосування норм кримінального 

6 Фаринник В. І. Теоретичні, правові та праксеологічні проблеми застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження в кримінальному процесі України: автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2018. С. 6.
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процесуального законодавства щодо призначення позапланової документаль-
ної перевірки та позапланової ревізії потрібно внести зміни до КПК та 
узгодити ці зміни з податковим законодавством та Законом України «Про 
основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» 
від 26 січня 1993 року № 2939-ХІІ та Порядком проведення інспектування 
Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними 
органами від 20 травня 2006 року № 550. Оскільки до повноважень слідчого 
судді (суду) на підставі ст. 78 Податкового кодексу України належить розгляд 
у розумні строки клопотання слідчого, прокурора про надання дозволу на 
проведення позапланових виїзних документальних перевірок у кримінальному 
провадженні, якнайшвидшого закріплення потребує процесуальний порядок 
подання слідчому судді відповідних клопотань, порядок їх розгляду, а також 
вимоги до ухвали про задоволення або ж відмову у задоволенні відповідного 
клопотання»7.

Слід зазначити, що відповідно до положень ч. 2 ст. 93 КПК сторона 
обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих 
(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та 
отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, 
документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів 
перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Ми погоджуємося із позицією В. І. Фаринника, який пропонує розглядати 
заходи забезпечення кримінального провадження як правовий інститут, 
що становить сукупність відносно відособлених норм, котрі регулюють 
взаємозалежні відносини, пов’язані із забезпеченням кримінального 
провадження шляхом регламентації умов, підстав та процедури їх 
застосування, кола учасників та особливостей їх правового статусу, а також 
відповідальності за порушення встановленої процедури та покладених 
на них процесуальних обов’язків»8. Отже, на нашу думку, процесуальну 
регламентацію порядку розгляду клопотання сторони обвинувачення про 
надання дозволу слідчим суддею на проведення позапланової перевірки на 
підставі ст. 78 Податкового кодексу України слід віднести до кримінального 
процесуального інституту заходів забезпечення кримінального провадження. 

Варто акцентувати, що прокурор у кримінальному провадженні повинен 
мати процесуальну можливість ефективно виконувати завдання кримінального 
провадження, зокрема в частині заходів забезпечення кримінального 

7ЛистВищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 
1 вересня 2017 року № 9-1681. URL : http://sc.gov.ua.

8 Фаринник В. І. Теоретичні, правові та праксеологічні проблеми застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження в кримінальному процесі України: автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2018. С. 5.
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провадження. Так, в аспекті застосування запобіжного заходу у виді застави 
слушною є позиція О. Комарницької, яка зазначає: «Відсутність у КПК норми, 
яка б наділяла прокурора правом ініціювати проведення перевірки коштів 
заставодавця на предмет їх законності, з’ясовувати анкетні дані заставодавця, 
підриває принцип верховенства права в частині передбачуваності»9. Ми 
поділяємо наведену точку зору з тих підстав, що грошові кошти, внесені як 
застава, можуть бути спрямовані як до державного бюджету у визначених 
законодавством випадках, так і на задоволення вимог цивільного позову 
в кримінальному провадженні. Отже, наявність механізмів перевірки 
походження грошових коштів і правових підстав їх набуття є передумовою, що 
забезпечить недопущення випадків легалізації коштів, здобутих незаконним 
шляхом підозрюваним, обвинуваченим або заставодавцем у кримінальному 
провадженні.

Крім того, слід звернути увагу, що у зв’язку з проведенням 
антитерористичної операції до КПК внесено окремі положення, які мають 
характер виняткових, а їх зміст зумовлений особливою обстановкою у 
деяких районах Донецької та Луганської областей, що розширює комплекс 
повноважень органів прокуратури. Зокрема, згідно з положеннями ст. 615 
КПК (Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, 
надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції) 
на місцевості (адміністративній території), на якій діє правовий режим 
воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції, у 
разі неможливості виконання у встановлені законом строки слідчим суддею 
повноважень, передбачених статтями 163, 164, 234, 235, 247 та 248 цього 
Кодексу, а також повноважень щодо обрання запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою на строк до 30 діб до осіб, які підозрюються у вчиненні 
злочинів, передбачених статтями 109–1141, 258–2585, 260–2631, 294, 348, 
349, 377–379, 437–444 Кримінального кодексу України, ці повноваження 
виконує відповідний прокурор.

Викладені вище питання потребують додаткового законодавчого 
регулювання для забезпечення реалізації у процесуальних кодексах (КПК і 
КУпАП) повноважень прокурора згідно з тим обсягом функцій, які покладено 
на прокуратуру за змістом спеціального закону. 

Щодо реалізації функції прокуратури стосовно представництва відповідно 
до закону прокуратурою громадян у судах (Кодекс адміністративного 
судочинства України, Цивільний процесуальний кодекс України, 
Господарський процесуальний кодекс України) Перехідними положеннями 
Конституції України (пп. 9 п. 161) передбачено, що представництво 

9КомарницькаО. Повноваження прокурора на етапі виконання ухвали про обрання застави 
// Юридичний вісник України. 2018. № 6 (1179). 9–15 лютого. С. 6.
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відповідно до закону прокуратурою громадян в судах у справах, провадження 
в яких було розпочато до набрання чинності Законом України «Про внесення 
змін до Конституції України (щодо правосуддя)», здійснюється за правилами, 
які діяли до набрання ним чинності, – до ухвалення у відповідних справах 
остаточних судових рішень, які не підлягають оскарженню10.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» 
прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у 
разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих 
інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, 
орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, 
до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі 
відсутності такого органу. Наявність таких обставин обґрунтовується 
прокурором у порядку, передбаченому ч. 4 цієї статті.

Не допускається здійснення прокурором представництва в суді інтересів 
держави в особі державних компаній, а також у правовідносинах, пов’язаних 
із виборчим процесом, проведенням референдумів, діяльністю Верховної 
Ради України, Президента України, створенням та діяльністю засобів масової 
інформації, а також політичних партій, релігійних організацій, організацій, 
що здійснюють професійне самоврядування, та інших громадських об’єднань. 
Представництво в суді інтересів держави в особі Кабінету Міністрів України 
та Національного банку України може здійснюватися прокурором Генеральної 
прокуратури України або регіональної прокуратури виключно за письмовою 
вказівкою чи наказом Генерального прокурора або його першого заступника 
чи заступника відповідно до компетенції. 

В аспекті реалізації прокурором вимог ст. 23 Закону України «Про 
прокуратуру» важливого значення набуває сам факт участі прокурора у 
процесі. Як наголошує М. М. Стефанчук, підтвердження судом наявності 
підстав для реалізації прокуратурою представницької функції водночас 
означає встановлення та підтвердження судом факту невиконання чи 
неналежного виконання законними представниками своїх обов’язків щодо 
захисту відповідного інтересу11.

Водночас необхідно брати до уваги поняття державних інтересів як 
підстави для реалізації прокурором своїх повноважень у господарському, 
адміністративному або ж цивільному процесах. Так, Конституційний 
Суд України в Рішенні у справі № 1-1/19 (справа про представництво 
прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) від 08 

10Провнесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02.06.2016  
№ 1401-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1401-19.

11 Стефанчук М. М. Теоретико-методологічні та організаційно-правові засади реалізації 
прокуратурою України представницької функції: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.10. 
Київ, 2018. С. 4.
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квітня 1999 року  № 3-рп/99 зазначив: «Державні інтереси закріплюються 
як нормами Конституції України, так і нормами інших правових актів. 
Інтереси держави відрізняються від інтересів інших учасників суспільних 
відносин. В основі перших завжди є потреба у здійсненні загальнодержавних 
(політичних, економічних, соціальних та інших) дій, програм, спрямованих 
на захист суверенітету, територіальної цілісності, державного кордону 
України, гарантування її державної, економічної, інформаційної, екологічної 
безпеки, охорону землі як національного багатства, захист прав усіх суб’єктів 
права власності та господарювання тощо. 

Інтереси держави можуть збігатися повністю, частково або не збігатися 
зовсім з інтересами державних органів, державних підприємств та 
організацій чи з інтересами господарських товариств з часткою державної 
власності у статутному фонді. Проте держава може вбачати свої інтереси не 
тільки в їх діяльності, але й в діяльності приватних підприємств, товариств. 
Із врахуванням того, що «інтереси держави» є оціночним поняттям, прокурор 
чи його заступник у кожному конкретному випадку самостійно визначає з 
посиланням на законодавство, на підставі якого подається позов, в чому саме 
відбулося чи може відбутися порушення матеріальних або інших інтересів 
держави, обґрунтовує у позовній заяві необхідність їх захисту та зазначає 
орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних 
відносинах»12. 

Таким чином, з одного боку, прокурор обмежений у представництві в 
суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення 
інтересів держави виключно випадками, коли захист цих інтересів не 
здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган 
місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень. З іншого 
боку, необхідно враховувати, що оцінка неналежного виконання органом 
держави обов’язку щодо захисту інтересів держави відповідно до визначеної 
законодавством компетенції перебуває у площині дискреції прокурора, тобто 
самостійної оцінки фактів, що дає право на здійснення представництва.

Відповідно до ч. 4 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» виключно 
з метою встановлення наявності підстав для представництва інтересів 
держави в суді у випадку, якщо захист законних інтересів держави не 
здійснює або неналежним чином здійснює суб’єкт владних повноважень, до 
компетенції якого віднесені відповідні повноваження, прокурор має право 

12 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Вищого 
арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення 
положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України у справі № 1-1/99 (справа про 
представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) від 08.04.1999 
№ 3-рп/99. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-99.
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отримувати інформацію, яка на законних підставах належить цьому суб’єкту, 
витребовувати та отримувати від нього матеріали та їх копії.

У зазначеному аспекті на підставі ч. 4 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» 
прокурор зобов’язаний попередньо, до звернення до суду, повідомити про 
це громадянина та його законного представника або відповідного суб’єкта 
владних повноважень. У разі підтвердження судом наявності підстав для 
представництва прокурор користується процесуальними повноваженнями 
відповідної сторони процесу. Наявність підстав для представництва може 
бути оскаржена громадянином чи її законним представником або суб’єктом 
владних повноважень. 

Це положення Закону дає право органу державної влади у разі незгоди 
довести відсутність визначених підстав для вступу прокурора у відповідний 
судовий спір. Водночас у разі, коли прокурор здійснює представництво 
замість органу держави, констатація факту невиконання обов’язків із захисту 
інтересів держави таким державним органом означає неналежне виконання 
посадовими особами таких державних органів своїх службових обов’язків, 
що мало би передбачати також наявність у прокурора додаткового комплексу 
прав для усунення порушень таких вимог законодавства. 

У сфері захисту інтересів держави також є окремі проблемні питання 
стосовно кримінальних проваджень на підставі угод. Так, згідно з ч. 1 ст. 
472 КПК в угоді про визнання винуватості зазначаються, крім іншого, 
умови часткового звільнення підозрюваного, обвинуваченого від цивільної 
відповідальності у вигляді відшкодування державі збитків внаслідок 
вчинення ним кримінального правопорушення. При цьому за змістом ст. 469 
КПК угоду про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи 
обвинуваченим може бути укладено щодо кримінальних проступків, злочинів, 
внаслідок яких шкоди завдано лише державним чи суспільним інтересам. 

Таким чином, прокурору в кримінальному провадженні надано право 
самостійно, на умовах відповідної угоди, визначати розмір завданої злочином 
шкоди суспільним чи державним інтересам, яку підозрюваний, обвинувачений 
не буде відшкодовувати. При цьому закон не обмежує величину такого розміру 
шкоди, наприклад, у відсотковому відношенні до встановленої суми збитків, 
завданих кримінальним правопорушенням. 

В аспекті наведеного вважаємо: хоча спосіб і порядок здійснення 
дискреційного повноваження прокурора щодо часткового звільнення від 
цивільної відповідальності у виді відшкодування державі збитків формально 
не врегульовано, є необхідність встановлення граничної величини суми 
збитків, від якої можливо звільнити підозрюваного, обвинуваченого з 
метою визначення сталого критерію для правозастосування та урахування 
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необхідності захисту інтересів держави як складової реалізації завдань 
кримінального провадження стороною обвинувачення. Таким критерієм 
може стати конкретизація у ст. 472 КПК верхньої межі розміру збитків, від 
відшкодування яких звільняється підозрюваний, обвинувачений, що дасть 
можливість пропорційно визначити баланс між наявністю суспільного 
інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування і судового 
провадження, викритті більшої кількості кримінальних правопорушень як 
однієї із причин укладення угоди про визнання винуватості та обов’язком 
прокурора забезпечити захист інтересів держави. 

Ураховуючи викладене, подальше реформування інституційних засад 
діяльності органів прокуратури має здійснюватися, зокрема, у таких напрямах: 
1) остаточне позбавлення прокуратури функцій, які має бути покладено 
на інші органи держави (а саме функції досудового розслідування); 2) 
завершення процесу реформування законодавства України про кримінальну 
відповідальність шляхом запровадження інституту кримінальних проступків; 
3) перегляд повноважень прокурора у справах про адміністративні 
правопорушення; 4) удосконалення норм КПК у частині усунення колізій 
та недоліків, пов’язаних із повноваженнями сторони обвинувачення у 
кримінальному провадженні тощо.

Wilgyshinsky Mikhail, Khimyak Yuriy. Selected Issues of Reforming the Institutional 
Foundations of the Prosecutor’s Office (Procedural Aspect)

The article is devoted to the reform of the institutional framework of the activity of the 
prosecutor’s office through the prism of the influence on procedural mechanisms of the ex-
ecution by the prosecutor of his powers.

The functions of the prosecutor’s office provide for separate powers to supervise the 
observance of laws by the bodies that carry out the law-enforcement function before the 
commencement of criminal proceedings (operational and search activities), at the stage of 
pre-trial investigation (inquiry and pre-trial investigation); participation in criminal pro-
ceedings as a prosecution (at all stages of criminal proceedings), as well as supervision in 
the execution of judicial decisions in criminal cases (within the framework of the Criminal 
Procedural Code of Ukraine (CPC) procedure, as well as in the application of other coercive 
measures related to restrictions on personal freedom of citizens (other legislation, in par-
ticular, the norms of Article 7 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses (KUpAP), 
Article 31 of the Law of Ukraine “On Psychiatric Aid”, etc.).

Concerning the implementation of the function of pre-trial investigation before the be-
ginning of the functioning of the bodies, which the relevant functions will be transferred to 
the law, it should be noted that in this area institutional support for reforming the prosecu-
tor’s offices is not deprived of certain shortcomings and gaps that affect the prosecutor’s 
tasks of criminal proceedings. It should be noted that today the State Investigation Bureau 
is deprived of authority to assume the functions of the pre-trial investigation agency from 
the prosecutor’s office, therefore, the long-term establishment of the State Investigation 
Bureau and its investigation units leads to complication of the approved process of reform-
ing the prosecutor’s offices in accordance with the directions specified by the Constitution 
of Ukraine.
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In the aspect of determining the powers of the prosecutor in proceedings under the norms 
of the Code of Ukraine on Administrative Offenses, we note that the introduction of amend-
ments and additions to the legislation of Ukraine on criminal liability for the establishment 
of demarcation features between a crime and a criminal offense with the partial transfer 
of certain acts for which today administrative responsibility comes. According to Code of 
Ukraine on Administrative Offenses articles, the criminal offenses will ensure non-contra-
diction between the procedural law and the Law of Ukraine of Ukraine “On the Prosecutor’s 
Office” in relation to determining the powers of the prosecutor in the relevant proceeding.

Also, in the context of the Prosecutor’s implementation of the powers of the criminal 
prosecution as the prosecution side there are some conflicts and shortcomings in the criminal 
procedural law, which need to be eliminated by legislative procedure and / or established 
judicial practice.

In part, the prosecutor’s implementation of the provisions of Art. 23 of the Law of 
Ukraine “On Prosecutor’s Office”, we note that, on the one hand, the prosecutor is limited 
in the representation of the court in the legitimate interests of the state in case of violation 
or threat of violation of the interests of the state solely in cases when, if the protection of 
these interests is not carried out or improperly carried out by a state authority, local self-
government or other subject of authority. On the other hand, it must be borne in mind that the 
assessment of the inadequate performance by the state body of a duty to protect the interests 
of the state, in accordance with the competence established by the legislation, lies within the 
scope of discretion of the prosecutor, that is, an independent assessment of the facts giving 
the right to representation.

In the sphere of protecting the interests of the state, there are also separate issues and 
in criminal proceedings on the basis of agreements, as the prosecutor in criminal proceed-
ings has the right independently, under the terms of the relevant agreement, to determine 
the size of the crime inflicted on the public or public interests which the suspect will not be 
compensated by the accused. At the same time, the law does not limit the amount of such 
damage, for example, in percentage terms to the established amount of damage inflicted by 
a criminal offense. In this aspect, we believe that although the method and procedure for 
exercising the discretionary power of the prosecutor on the partial exemption from civil li-
ability in the form of indemnity to the state is not formally settled, there is a need to establish 
a ceiling on the amount of damages from which it is possible to release a suspect, accused 
to determine the sustainable criterion for enforcement and taking into account the need to 
protect the interests of the state as part of the implementation of the criminal proceedings 
the same charge.

Taking into account the above, further reform of the institutional framework of the ac-
tivities of the prosecutor’s office should be carried out in the following areas: 1) the final 
deprivation of the functions of the prosecutor’s office, which should be entrusted to other 
bodies of the state (in particular, the functions of pre-trial investigation); 2) completion of 
the process of reforming the legislation of Ukraine on criminal liability through the intro-
duction of the institution of criminal misconduct; 3) reviewing the powers of the prosecu-
tor in cases of administrative violations; 4) improvement of the CPC norms in the part of 
eliminating conflicts and disadvantages associated with the powers of the prosecution party 
in criminal proceedings, etc.

Keywords: prosecutor, powers, interest, legal certainty of the law, criminal proceedings, mea-
sures of security. 
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Сучасні теоретичні підходи 
до визначення об’єкта злочинів

проти правосуддя 
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Аналізуютьсясучаснідоктринальніпідходидорозумінняоб’єктазлочинів,зокрема
злочинів проти правосуддя. Доводиться необхідність визначення об’єкта злочину з
метоюнауковообґрунтованоїкласифікаціїзлочинівпротиправосуддя.Авторпов’язує
існування різних підходів до визначення об’єкта злочинів проти правосуддя. Автор
пов’язує існуваннярізнихпідходівдо визначенняоб’єкта злочинівпротиправосуддя
з відсутністю єдиного розуміння поняття «правосуддя». Пропонується авторське
визначенняродовогооб’єктазлочинівпротиправосуддя.

Ключові слова: правосуддя, злочин, об’єкт злочину, процесуальні відносини,
суспільнівідносини,цінності.

Ахмедов В. А. Современные теоретические подходы к определению объекта 
преступлений против правосудия

Анализируются современные доктринальные подходы к пониманию объекта
преступлений, в частности преступлений против правосудия. Доказывается
необходимость определения объекта преступления с целью научно обоснованной
классификации преступлений против правосудия. Автор связывает существование
различных подходов к определению объекта преступлений против правосудия с
отсутствием единого понимания понятия «правосудие». Предлагается авторское
определениеродовогообъектапреступленийпротивправосудия.

Ключевые слова: правосудие,преступление,объектпреступления,процессуальные
отношения,общественныеотношения,ценности.

Ahmedov Vusal. Modern theoretical approaches to the definition of the object of 
crimes against justice

Thearticleanalyzesmoderndoctrinalapproachestotheunderstandingoftheobjectof
crimes, inparticularcrimesagainst justice. It isnecessary todetermine theobjectof the
crime, for thepurposeof scientificallybasedclassificationof crimesagainst justice.The
authorconnectstheexistenceofdifferentapproachestothedefinitionoftheobjectofcrimes
againstjustice,withthelackofaunifiedunderstandingoftheconceptof“justice”.Author’s
definitionofthegenericobjectofcrimesagainstjusticeisproposed.

Keywords: justice,crime,objectofcrime,proceduralrelations,socialrelations,values.
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Визначення об’єкта злочину робить можливим пізнання суті 
суспільно небезпечного посягання, того, що злочинні посягання 
розрізняються цінністю суспільних відносин, порушуваних ними. 
Очевидною є залежність між помилками у встановленні об’єкта 
злочину і неправильною кваліфікацією вчиненого. Традиційно 
під об’єктом злочину розуміється кримінально-правова категорія, 
яка використовується для позначення суспільних інститутів, яким 
завдано шкоду внаслідок вчинення кримінального протиправного 
діяння (бездіяльності)1. В юридичній літературі сформувалися дві 
основні концепції розуміння об’єкта злочину.

Більшість науковців використовують категорію «суспільні відносини» 
як базову для визначення дефініції об’єкта злочину, тобто  об’єктом 
злочину завжди є суспільні відносини, які охороняються законом від 
злочинних посягань2.

Натомість інші вчені доводять, що така концепція є недосконалою, 
такою, що не враховує значення людини у сфері соціального життя. 
Дедалі частіше висловлюються концепції об’єкта – правового блага, 
об’єкта – інтересу. Пропонується, зокрема, розуміти під об’єктом 
злочинів цінності, що охороняються кримінальним законом від 
суспільно небезпечних посягань і яким у процесі вчинення злочину 
заподіюється шкода або створюється небезпека заподіяння такої 
шкоди3. Запропонована концепція «об’єкт злочину – соціальні цінності» 
обґрунтована відповідністю нормам Конституції України і враховує 
інтереси категорії «приватного» у сфері соціального життя та містить 
широкий спектр соціальних цінностей, на які посягають злочинні діяння. 

Не вдаючись у дискусію, відзначимо, що ми вважаємо об’єктом 
злочину порядок відносин між людьми, які виникають з приводу 
особистих, суспільних чи державних цінностей, інтересів і благ та 
охорона яких є завданням реалізації кримінального закону з метою 
запобігання завданню їм суспільно небезпечної шкоди від протиправних 
посягань.

1Кримінальний кодекс України :науково-практичний коментар / за заг. ред.. В Т. Маляренка 
та В.В. Сташиса. Харків: Одіссей, 2004. С.7. 

2Преступления против правосудия / Горелик А.С., Лобанова Л.В.; Ассоциация Юридический 
центр. Санкт-Петербург: Юрид. Центр Пресс, 2005. С. 25; Коржанський М.Й. Кримінальне 
право і законодавство України. Частина Загальна. Курс лекцій / за ред. М. Й. Коржанського.  
Київ: Атіка, 2001. С.147.

3 Кримінальне право України: Загальна та Особлива частини: навч. посіб. /                                                                             
В.О. Кузнєцов, М.П. Стрельбицький, В.К. Гіжевський. Київ: Істина, 2005. С. 17; Матишевський
П.С. Кримінальне право України: Загальна частина: підруч. Київ: А.С.К., 2001. С. 97-100
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Наголосимо також на важливому практичному значенні встановлення 
об’єкта злочину, адже саме це дозволяє правильно застосовувати 
кримінальний закон, кваліфікувати вчинене особою діяння та 
відмежовувати його від інших суміжних суспільно небезпечних діянь. 
Саме об’єкт злочину покладено в основу криміналізації і декриміналізації 
суспільно небезпечних діянь. Визначення їх тяжкості впливає на 
формування санкцій статей Особливої частини Кримінального кодексу 
та на міру покарання, яка призначається судом. 

Найчастіше в літературі наводиться «вертикальна» класифікація 
об’єктів злочину, за якою розрізняють загальний, родовий (іноді його 
називають груповим або спеціальним) та безпосередній об’єкти. 
Додатково виділяють видовий об’єкт. 

Визначення змісту об’єкта злочинів проти правосуддя безпосередньо 
залежить від розуміння самого поняття «правосуддя». Характеризуючи 
об’єкт злочинів проти правосуддя, науковці звертають увагу на його при 
цьому не досліджують внутрішні зв’язки між ними, який саме і визначає 
сутність і правову природу правосуддя. Складно визначити об’єктом 
злочинів проти правосуддя лише інтереси правосуддя або діяльність 
судових та інших правоохоронних органів у сфері реалізації завдань та 
цілей правосуддя, або суспільні відносини, які є структурним елементом 
системи цінностей, спрямованих на забезпечення нормального 
функціонування охоронної, правозастосовної, процесуальної функцій 
судових органів тощо.

Є.А. Смирнов переконаний, що об’єктом аналізованих злочинів є 
закріплений у законодавстві порядок правосуддя. При цьому правосуддя 
розглядається дослідником у вузькому значенні – як діяльність суду з 
розгляду кримінальних і цивільних справ і в широкому значенні – як 
встановлений законодавством порядок кримінального і цивільного 
процесу, а також порядок відбування покарань4. 

Російський учений С. А. Денисов стверджує, що не можна вважати 
об’єктом злочинів проти правосуддя владні відносини між державою і 
фізичними та юридичними особами з приводу охорони прав та інтересів 
держави і громадян шляхом вирішення цивільних, адміністративних 
та кримінальних справ у рамках процесуальної діяльності. За своїм 
характером відносини у сфері здійснення правосуддя, безперечно, 
є управлінськими, позаяк головним їх учасником є державний орган 

4СмирновЕ.А.Преступления против социалистического правосудия. Москва: РИО, 1959.                   
С.  5
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– суд. Проте дані правовідносини також можна охарактеризувати як 
політико-правові, у зв’язку з намаганнями різноманітних суспільних та 
політичних угруповань реалізувати власні інтереси та цілі. Більше того, 
кримінально-правовий захист владних відносин між державою в особі 
її уповноважених органів та фізичними та/або юридичними особами 
свідчить про певні тоталітарні характеристики держави, де таким чином 
здійснюється захист5.

Слушною видається позиція Н.А. Носкової, яка вважає, що 
правильне вирішення кримінальної справи судом, винесення законного 
й обґрунтованого вироку неможливе без попередньої роботи органів 
дізнання і слідства, до завдань яких належать виявлення злочинів, 
порушення і розслідування кримінальних справ, збирання і перевірка 
доказів. Тому посягання на діяльність органів дізнання, слідства і 
прокуратури дослідниця вважає посяганнями і на інтереси правосуддя6.

Ш.С. Рашковська, виходячи з концепції двох значень правосуддя, 
вважала родовим об’єктом злочинів проти правосуддя «суворо 
регламентований нормами кримінально-процесуального, цивільно-
процесуального та виправно-трудового права специфічний вид 
діяльності суду та органів, які йому сприяють, як частини державного 
апарату, тобто інтереси правосуддя»7.

А.В. Воронцов стверджує, що родовим об’єктом аналізованих 
злочинів є саме діяльність щодо здійснення правосуддя уповноваженими 
на те органами. При цьому на виконання завдань правосуддя спрямована 
не лише діяльність суду. Цілі й завдання правосуддя реалізуються також 
тоді, коли службові особи органів досудового розслідування відповідно 
до закону виконують власні повноваження, не порушують обов’язки 
вчиненням таких злочинів. Кожен із цих злочинів має наслідком 
порушення відповідного інтересу (прагнення, цілі) правосуддя, 
перешкоджає протидії злочинам і реалізації кримінально-правової 
державної політики. Це стосується і тих злочинів, які вчиняються в ході 
виконання покарань8.

Заслуговує на увагу думка О.І. Заліска, що визначає об’єктом 
злочинів проти правосуддя врегульовані нормами кримінального 

5ДенисовС.А. Актуальные проблемы уголовной ответственности за пре-ступления против 
правосудия: дисс. ... доктора юрид. наук: 12.00.08.  Санкт-Петербург., 2002. С. 70.

6 Носкова Н.А. Ответственность граждан за преступления против правосудия. Москва: 
Общество «Знание», 1975. С.6.

7РашковскаяШ.С.Преступления против правосудия. Москва, 1978. С. 6.
8 Воронцов А.В. Родовий об’єкт злочинів проти правосуддя: шляхи удосконалення // 

Південноукраїнський правничий часопис.  2014.  № 2. С.42.

Кримінальне право та кримінальний процес



37

№
 1

 (5
0

), 
2

0
1

8

права та охоронювані кримінальним законом суспільні відносини 
у сфері розслідування злочинів, розгляду і вирішення цивільних, 
адміністративних та кримінальних справ і виконання покарання, що 
виникають на підставі та у зв’язку з вчиненням суспільно небезпечних 
діянь у даній сфері і яким внаслідок злочинних посягань завдається 
шкода або створюється загроза її заподіяння9.

Прихильники широкого підходу до визначення родового об’єкта 
злочинів проти правосуддя розуміють під ним суспільні відносини, які 
забезпечують необхідні умови для нормальної діяльності суду і органів 
та осіб, що йому сприяють, які допомагають здійсненню правосуддя, що 
включає сам порядок його здійснення на стадіях проведення досудового 
і судового кримінального провадження, винесення законного, 
обґрунтованого і справедливого судового рішення та подальше його 
виконання10. Зауважимо, що ця думка цілком слушна для цивільного та 
адміністративного судочинства. 

Визначаючи видовий об’єкт злочинів проти правосуддя,                                                                                                              
О.В. Федоров звертає увагу на те, що відповідна глава Особливої частини 
кримінального закону РФ охоплює дві групи норм, що забезпечують 
охорону суспільних відносин у сфері діяльності суду, з реалізації 
судової влади та правоохоронних органів, які сприяють суду в здійсненні 
правосуддя. Дефініція повинна відображати сутність правосуддя як 
основного елемента визначення. Злочини проти правосуддя віднесені 
до числа посягань проти державної влади. Тому видовим об’єктом 
аналізованих злочинів учений визнає суспільні відносини щодо 
діяльності суду, регламентованої відповідними нормативно-правовими 
актами, що полягає у розгляді та вирішенні по суті підвідомчих суду справ 
шляхом конституційного, цивільного, арбітражного, адміністративного 
і кримінального судочинства, а також суспільні відносини із здійснення 
діяльності правоохоронних органів, спрямованої на реалізацію цілей і 
завдань правосуддя шляхом створення необхідних умов для реалізації 
судом його повноважень із здійснення правосуддя і забезпечення 
виконання судових рішень. У цьому випадку безпосереднім об’єктом 
окремих груп злочинів виступатимуть суспільні відносини: а) з 
відправлення судом правосуддя; б) щодо діяльності правоохоронних 
органів, спрямованої на створення необхідних умов для реалізації судом 

9ЗаліскоО.І.Правосуддя в Україні як об’єкт кримінально-правової охорони: дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2015. С.105.

10КвашаО.О.Проблеми кримінальної відповідальності за втручання в діяльність судових 
органів // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень / за заг. ред.                       
А.А. Музики.  Київ: КЮІ КНУВС, 2005. С. 228.
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його повноважень із здійснення правосуддя; в) із здійснення діяльності 
по виконанню вироку, рішення або іншого судового акту11.

Водночас деякі вчені обґрунтовують значно вужчий підхід до розуміння 
об’єкта злочинів проти правосуддя, маючи на увазі відправлення 
правосуддя саме судом. Наприклад, Т.М. Добровольська стверджує, 
що об’єктом злочинів проти правосуддя є посягання на правильне 
відправлення правосуддя судом12. Конкретизуючи цю тезу, деякі 
вчені стверджують, що родовим об’єктом злочинів проти правосуддя 
виступають суспільні відносини між Конституційним Судом України, 
судами загальної юрисдикції та учасниками процесу при розгляді й 
вирішенні конституційних, цивільних, кримінальних, господарських, 
адміністративних справ, а також справ про адміністративні 
правопорушення13.

Ми схиляємося до широкого розуміння поняття правосуддя – як такого, 
що охоплює діяльність суду зі здійснення правосуддя, а також органів та 
осіб, які сприяють йому в цьому. Тому пропонуємо під родовим об’єктом 
злочинів проти правосуддя розуміти порядок суспільних відносин, які 
забезпечують виконання завдань і досягнення цілей правосуддя, зокрема 
ухвалення законного й справедливого рішення і його виконання, шляхом 
реалізації процесуальних і позапроцесуальних функцій органами судової 
влади, а також органами і особами, діяльність яких сприяє здійсненню 
правосуддю.

Ahmedov Vusal. Modern theoretical approaches to the definition of the object of crimes 
against justice

In the article the author highlights various approaches to the definition of the object of crimes 
against justice. Specifies that traditionally the common object is called all social relations, which 
are put under the protection of criminal legislation. However, this does not mean that criminal law 
protects all social relations without exception. The rules of criminal law are aimed at protecting 
only those social relations, causing damage that can seriously harm the interests of society as a 
whole. Consequently, the object of the crime is not all and not any social relations, but only those 
that are protected by criminal law. In the case of amendments to the law (criminalization, decrimi-
nalization), this object changes in its scope - it becomes narrower or, conversely, wider.

The author stresses that the generic (group) object is often understood as an object that cov-
ers a certain circle of identical or homogeneous social, political and economic essence of social 
relations, which is why they are guarded by a single complex of interrelated criminal-law norms.

11ФедоровА.В.Понятие и классификация преступлений против правосудия: дис.  … канд. 
юрид. наук: 12. 00.08. Ульяновск, 2004. С. 40.

12ДобровольскаяТ.Н. Понятие советского социалистического правосудия // Ученые записки 
ВИЮН. Вып. 16 / Редкол.: С.Н. Братусь, И.Д. Перлов, В.И. Попова, О.Н. Садиков,                                            
А.И. Ставцева. Москва, 1963. С.18

13ГоловчукВ.А.Правовий аналіз родового об’єкта злочинів проти правосуддя // Держава і 
право: Збірник наукових праць. Серія Юридичні науки. 2015. Вип. 67. С. 362.
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The article substantiates the importance of studying the object of crimes against justice, for 
their scientific systematization, classification, and also the proper qualification of crimes. Most 
researchers directly relate the definition of the generic object of crime with the content structure 
of the Special Part of the Criminal Code. At the same time, they indicate that the generic object 
of the crime enables to classify all crimes and criminal-law norms that establish the responsibility 
for their commission.

Undoubtedly, for the correct socio-political assessment of crime and its legal qualification, 
it is of special importance to establish the direct object of a crime that is inherent in each of the 
crimes, united by a generic generic object. Under the direct object of a criminal offense, most 
often understood concrete social relations, which are set by the legislator under the protection of a 
certain criminal law and which is harmed by a crime that falls under the signs of this composition.

To date, there is no single scientific approach to the definition of the object of crimes against 
justice. This is due to differences in the concept of the concept of “justice”. Some scientists ap-
proach the understanding of justice, as solely procedurally regulated by the court for the consid-
eration of civil, criminal, administrative cases, resulting from the decision on the merits of the 
dispute. Such a position is substantiated, in particular, by the norms of the Constitution of Ukraine, 
according to which the courts administer exclusively courts of justice. Therefore, the generic ob-
ject of crimes against justice is proposed to determine only the relationship with the implementa-
tion of justice by the court.

However, more and more scholars are persuaded that such an approach restricts the notion 
of justice as an object of criminal law protection, does not correspond to its purpose, content 
and objectives. After all, the rules of criminal law protect not only procedural relations that arise 
during the trial, but also those relations that occur long before the transfer of the case to court, as 
well as relations that continue after the adoption of the court decision. Such relationships are, for 
example, relations with an investigator on the objective and impartial investigation of a criminal 
case, relations to ensure the receipt of reliable and proper evidence in a case, the relationship to 
ensure the right of a person to be protected during pre-trial investigation, the relation to enforce-
ment of a judgment and the execution of a sentence etc.

Proponents of such an approach to the criminal law protection of crimes against justice are 
included along with social relations that arise in the process of administering justice, such social 
relations that arise and are implemented in the course of the activities of other bodies and indi-
viduals, are directed at solving the problems that stand before the judiciary.

Under the administration, the author understands both the procedural activity of the court for 
the consideration and resolution of cases, as well as the activities of bodies and persons desig-
nated by the law, which assist him in this. Such an understanding of justice formed the basis of 
the author’s definition of the generic object of crimes against justice as a further criterion for their 
scientific classification.

Keywords: justice, crime, object of crime, procedural relations, social relations, values.
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“Похідні” позовні вимоги в новому Цивільному 
процесуальному кодексі України:

доктринальне тлумачення, особливості 
вирішення та виконання 

(на прикладі цивільно-правових спорів 
щодо прав на майно)

С. О. Короєд,
доктор юридичних наук, доцент

Здійснюється тлумачення поняття “похідні позовні вимоги” та наводиться його
відмінність від поняття “похідний позов”. Визначається сфера застосування вказаних
понять. Дається характеристика похідним позовним вимогам. Визначається правова
природапохіднихпозовнихвимогуцивільномусудочинстві,розкриваються їхпредмет і
підстава.Акцентуєтьсяувага,щовпохіднійпозовнійвимозімаєвтілюватисясамостійний
спосіб захисту цивільного права. Вимога щодо вчинення реєстраційних дій окремо
розглядаєтьсяяк“похідна”позовнавимогатаокремоякпорядоквиконаннярішеннясуду
вчастиніосновноїпозовноївимогищодоцивільнихправнамайно.

Ключові слова: цивільне судочинство, позов, похідні вимоги, способи захисту, право
власності,речовіправа,майно,порядоквиконаннярішеннясуду,цивільно-правовіспори.

Короед С. А. “Производные” исковые требования в новом Гражданском 
процессуальном кодексе Украины: доктринальное толкование, особенности 
разрешения и выполнения (на примере гражданско-правовых споров касательно 
прав на имущество)

Осуществляетсятолкованиепонятия“производныеисковыетребования”иприводится
егоотличиеотпонятия“производныйиск”.Определяетсясферапримененияуказанных

© КороєдСергійОлександрович–доктор юридичних наук, доцент
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понятий. Дается характеристика производным исковым требованиям. Определяется
правовая природа производных исковых требований в гражданском судопроизводстве,
раскрываются их предмет и основание. Акцентируется внимание, что в производном
исковомтребованиидолженвоплощатьсясамостоятельныйспособзащитыгражданского
права.Требованиеосовершениирегистрационныхдействийотдельнорассматривается
как“производное”исковоетребованиеиотдельнокакпорядокисполнениярешениясудав
частиосновногоисковоготребованиякасательногражданскихправнаимущество.

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, иск, производные требования,
способызащиты,правособственности, вещныеправа,имущество,порядокисполнения
решениясуда,гражданско-правовыеспоры.

Koroied Serhii. “Derivative” lawsuits in the new Civil Procedural Code of Ukraine: doc-
trinal interpretation, resolution and execution (on the example of civil disputes concerning 
property rights)

Itiscarriedouttheinterpretationoftheconceptof“derivativeclaims”anditsdifferencefrom
theconceptof“derivativelawsuits”isgiven.Thescopeoftheseconceptsisdefined.Thecharac-
teristicsofthederivativeclaimsaregiven.Thelegalnatureofthederivativeclaimsincivilpro-
ceedingsisdetermined,theirsubjectandfoundationaredisclosed.Attentionisdrawntothefact
thatthederivativeclaimrequiresanindependentwayofprotectingcivilright.Therequirement
tocompleteregistrationactionsisconsideredseparatelyasa“derivative”claimandseparately
asaprocedureforexecutingofacourtjudgmentinthepartofthemainlawsuitforcivilrights
onaproperty.

Keywords:civilproceedings,lawsuit,derivativeclaims,protectionmethods,propertyright,
proprietaryrights,property,procedureforexecutionofacourtjudgment,legalcivildisputes.

Поняття “похідні позовні вимоги” тривалий час залишалося законодавчо 
невизначеним, хоча й застосовувалося в юридичному спілкуванні та 
використовувалося в судових рішеннях. При дослідженні питань ефективності 
цивільного судочинства ми в своїх працях також розглядали поняття 
“похідних” позовних вимог (а точніше – можливість їх пред’явлення, розгляду 
і задоволення судом в якості самостійних способів захисту порушеного права) 
у цивільних справах, в яких поряд з основними позовними вимогами позивачі 
додатково просили суд: а) зобов’язати органи державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно (підприємства БТІ) зареєструвати за позивачем право 
власності у справах про захист права власності на нерухоме майно; б) зобов’язати 
територіальні органи Державної міграційної служби (відділи внутрішніх справ) 
скасувати реєстрацію місця проживання (виписати з квартири) відповідача 
у справах про позбавлення права власності на житло чи права користування 
ним та (або) виселення; в) зобов’язати органи РАЦС внести зміни до актового 
запису про народження у справах про усиновлення дитини чи визнання шлюбу 
недійсним тощо1. Окремо ми також розглядали питання про “похідні” позовні 
вимоги до державних реєстраторів (органів державної реєстрації речових прав 

1ЛошицькийМ.В.,КороєдС.О.Спірні питання участі у цивільному процесі нотаріусів, БТІ, 
органів внутрішніх справ та РАЦС як відповідачів і третіх осіб // Судова апеляція. 2010. № 3 
(20). С. 67-82.
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на нерухоме майно), які стосувалися скасування державної реєстрації права 
власності на нерухоме майно за відповідачем і реєстрацію його за позивачем, 
як додаткових позовних вимог у справах, в яких способами захисту права 
власності виступали реституція та віндикація2.

Водночас в юридичній літературі зустрічається поняття “похідні позови”, що 
ототожнюються із “непрямим” позовом, спрямованим саме на захист учасників 
корпоративних відносин. Так, науковці непрямі (похідні) позови розглядають як 
засіб захисту прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку посадових 
осіб їх органів управління. Похідний позов визначається як правовий засіб 
захисту, що дозволяє учасникам або кредиторам юридичної особи заявляти та 
підтримувати позови в інтересах юридичної особи, якщо юридична особа не 
ініціює розгляд самостійно, в силу зацікавленості осіб, які входять до складу 
органів управління юридичної особи або контролюють такі органи управління 
в операціях, які стали підставою для подання позову3. Вченими зауважується, 
що інститут похідних позовів становить значний інтерес в аспекті дослідження 
можливостей його використання для судового захисту прав і законних інтересів 
юридичної особи, яка потерпіла внаслідок неналежної управлінської діяльності 
його менеджерів, а також для опосередкованого захисту майнових та інших 
інтересів учасників юридичної особи. Такі позови визначають різновидами 
позовів на захист інтересів інших осіб4.

В Україні свого часу проблематику непрямих (похідних) позовів 
жваво обговорювали у зв’язку з перспективами його застосування 
в українській практиці судового захисту корпоративних прав. 
А непрямий (похідний) позов розглядали важливим засобом захисту інтересів 
меншості при порушенні їх корпоративних прав5. Похідні позови дозволяють 
учасникам подавати позов похідним чином від імені їх корпорації, дозволяють 
учаснику позиватись від імені корпорації за правопорушення, вчинене щодо 
компанії; у похідному позові учасник позивається до директорів компанії від 
імені компанії6. Із захистом корпоративних прав ототожнюють похідні позови 
й в юридичній публіцистиці7.

2 Короєд С.О.Межі позовних вимог та порядок виконання судового рішення: проблеми 
співвідношення при застосуванні судом реституції та віндикації // Судова апеляція. 2013. № 4 
(33). С. 53-64.

3ОстровськаЛ.А.Непрямі (похідні) позови: міжнародний досвід та законодавство України: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2008. С. 4.

4ЧугуноваЕ.И. Производные иски в гражданском и арбитражном процессе: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 4, 9.

5 Ковалишин О.Р.Непрямий (похідний) позов як засіб захисту учасників корпоративних 
відносин // Вісник Академії адвокатури України. 2010. № 1. С. 61-67.

6 Попов Ю. Похідні (непрямі) позови: іноземний досвід та українські перспективи // 
Українське комерційне право. 2012. № 12. С. 55-65.

7КолтокО. Похідні позови: нововведення, на які варто звернути увагу // Веб-сайт газети 
«Закон і бізнес». URL: http://zib.com.ua/ua/123091-pohidni_pozovi_novovvedennya_na_yaki_
varto_zvernuti_uvagu.html.
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Такі “непрямі” позови (хоча така їх назва офіційно не застосовується) 
було запроваджено згідно із Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 
7 квітня 2015 року № 289-VIII, відповідно до положень якого учаснику 
(акціонеру) господарського товариства (якому сукупно належить 10 і 
більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства) надано 
право подавати до господарського суду позовні заяви від імені товариства у 
випадках, передбачених законом. Іншими словами, запроваджено механізм 
захисту інтересів господарського товариства від неналежно здійснюваних 
управлінських функцій посадовими особами виконавчого органу товариства. 
Як роз’яснив Вищий господарський суд України, позивачем у таких справах є 
господарське товариство, в інтересах якого подано позов про відшкодування 
збитків, завданих цьому товариству діями (бездіяльністю) його посадової 
особи. Право подати господарському суду позовну заяву від імені 
господарського товариства, а так само заяву про здійснення представництва 
позивача надано учаснику (акціонеру) цього товариства, якому сукупно 
належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) 
товариства. Ці особи матимуть статус представника відповідного товариства 
(Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 25.04.2016 № 
01-06/1474/16 «Про Закон України від 07.04.2015 № 289-VIII “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів”»).

Проте наведене розуміння “похідних” позовів варто використовувати 
лише щодо позовів про захист прав учасників корпоративних відносин; такі 
позови за своїм характером є основними (а не додатковими), тобто в них 
безпосередньо реалізується спосіб захисту права (хоча й чужого права, а не 
власного), а тому вважаємо помилковим називати такі позови “похідними” 
через їх “непрямий” характер, з точки зору суб’єкта порушеного права, які 
захищаються “непрямим” (не безпосереднім) позовом, оскільки такі позови 
є позовами на захист інтересів інших осіб, а учасники товариства виступають 
не позивачами, а представниками відповідного товариства-позивача. 
Водночас, виходячи з етимологічного значення слова “похідний”, такий 
позов не може бути основним, а має випливати з останнього, та доповнювати 
його і мати при цьому прямий (безпосередній) характер (тобто такий позов 
має бути спрямований на захист прав безпосередньо позивача, а не третіх 
осіб). Тому більш правильним буде говорити не про “похідний” позов, а саме 
про “похідні” позовні вимоги, які випливають з основних позовних вимог 
та пов’язані з ними. Саме з такого розуміння “похідних” позовних вимог 
виходимо ми; таке застосування цього терміна зустрічається й у судових 
рішеннях.
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З набуттям чинності новою редакцією ЦПК України питання щодо 
розуміння поняття “похідні позовні вимоги” набуває нового змісту для 
цивільного процесу, оскільки зазначене поняття одержало законодавче 
закріплення, а відтак потребує відповідного доктринального тлумачення 
задля їх правильного розгляду і вирішення судами в порядку цивільного 
судочинства з метою ефективного захисту порушених прав учасників 
цивільних правовідносин.

Нова редакція КАС України також запроваджує поняття похідної позовної 
вимоги та визначає її як вимогу, задоволення якої залежить від задоволення 
іншої позовної вимоги (основної вимоги) (п. 23 ч. 1 ст. 4 КАС України), 
та встановлює правило юрисдикції, згідно з яким адміністративні суди 
не розглядають позовні вимоги, які є похідними від вимог у приватно-
правовому спорі й заявлені разом з ними, якщо цей спір підлягає розгляду в 
порядку іншого, ніж адміністративне, судочинства і знаходиться на розгляді 
відповідного суду (ч. 3 ст. 19 КАС України). У новому ГПК України теж 
наведено визначення похідної позовної вимоги як вимоги, задоволення 
якої залежить від задоволення іншої позовної вимоги (основної вимоги), 
та передбачено можливість її об’єднання в одній позовній заяві поряд із 
основною позовною вимогою (ст. 173 ГПК України). При цьому, за змістом 
положень п. 13 ч. 1 ст. 20 ГПК України, похідними від спору щодо майна 
або майнових прав чи спору, що виник з корпоративних відносин, є вимоги 
щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, визнання 
недійсними актів, що порушують права на майно (майнові права). 

Новий ЦПК України також містить дефініцію поняття “похідні позовні 
вимоги”. Похідною позовною вимогою є вимога, задоволення якої залежить 
від задоволення іншої позовної вимоги (основної вимоги). Така похідна 
позовна вимога може бути об’єднана з основною позовною вимогою в одній 
позовній заяві (ч. 1 ст. 188 ЦПК України). Причому похідними у цивільному 
судочинстві визнаються лише вимоги щодо реєстрації майна та майнових 
прав, інших реєстраційних дій, якщо такі вимоги є похідними від спору щодо 
такого майна або майнових прав (абз. 2 ч. 1 ст. 19 ЦПК України).

Тобто маються на увазі такі похідні позовні вимоги, які адресовані іншим 
суб’єктам (не безпосереднім учасникам спірних цивільних матеріальних 
правовідносин) та спрямовані на реалізацію рішення суду в частині 
задоволення основної позовної вимоги стосовно цивільних прав на майно.

Слід зазначити, що ЦПК прямо передбачає можливість (обов’язок суду) 
розгляду таких “похідних” позовних вимог разом з основними, але не 
встановлює спеціального порядку їх вирішення чи підстав для безумовного 
задоволення залежно від обґрунтованості основних позовних вимог.                            
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А відтак вирішення “похідних” позовних вимог має відбуватися за загальними 
правилами розгляду справ у суді першої інстанції будь-яких позовних вимог 
(позовів).

Так, із положень п. 4 ч. 3 ст. 175 ЦПК України випливає, що змістом як 
основної, так і похідної позовної вимоги є спосіб (способи) захисту прав або 
інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) 
захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить 
суд визначити у рішенні.

Як відомо, способом захисту права є визначені матеріальним правом 
(законом чи договором або випливають з їх положень) примусові заходи, 
спрямовані на відновлення порушених чи підтвердження оспорюваних 
чи невизнаних прав, припинення їх порушення, компенсацію заподіяної 
потерпілому шкоди або інші заходи, що здатні ліквідувати несприятливі 
наслідки для потерпілого і впливати на порушника. 

Здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних 
осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у 
спосіб, визначений законом або договором (ч. 1 ст. 5 ЦПК України).

Загальний перелік способів захисту цивільного права та інтересу наведено 
у ст. 16 ЦК України. Верховний Суд України роз’яснив, що відповідно до абз. 
2 п. 10 ч. 2 ст. 16 ЦК суд може захистити цивільне право або інтерес іншим 
способом, що встановлений договором або законом. У тих випадках, коли 
спеціальна норма закону встановила інший, ніж визначений ст. 16 ЦК, спосіб 
захисту, застосовується спосіб захисту, встановлений спеціальною нормою. 
Особа, законний інтерес або право якої порушено, може скористатися 
способом захисту, який прямо передбачений нормою матеріального права 
або може скористатися можливістю вибору між декількома способами 
захисту, якщо це не заборонено законом. Якщо ж спеціальні норми не 
встановлюють конкретних заходів, то особа має право обрати спосіб із 
числа передбачених ст. 16 ЦК з урахуванням специфіки порушеного права й 
характеру правопорушення8.

Отже, спосіб захисту, який суд повинен застосувати при вирішенні 
“похідних” позовних вимог щодо реєстрації майна та майнових прав, інших 
реєстраційних дій, має бути встановлено передусім законом. 

Оскільки “похідні” позовні вимоги можуть стосуватися реєстрації майна 
та майнових прав, інших реєстраційних дій у спорі щодо такого майна або 
майнових прав, то варто звернутися передусім до положень Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав на майно та їх обтяжень», яким 

8 Узагальнення Верховного Суду України “Аналіз практики застосування судами ст. 16 
Цивільного кодексу України” // Офіційний веб-сайт Верховного Суду України. URL:  http://www.
scourt.gov.ua.
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передбачена можливість скасування на підставі рішення суду рішення про 
державну реєстрацію прав та скасування записів про проведену державну 
реєстрацію прав (ч. 2 ст. 26).

Такий спосіб захисту відповідає способу захисту цивільних прав та 
інтересів, передбачений п. 10 ч. 2 ст. 16 ЦК України, щодо визнання 
незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу 
влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, 
їхніх посадових і службових осіб.

А відтак, “похідні” позовні вимоги мають включати такий елемент, 
як підстава позову, тобто обставини, котрими обґрунтовуватиметься 
незаконність дій державного реєстратора стосовно проведення державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно, спір щодо якого виступає 
предметом “основних” позовних вимог. А право на пред’явлення 
(можливість пред’явлення) таких “похідних” позовних вимог має бути 
передбачено законом у конкретних правовідносинах. Яскравим прикладом 
таких “похідних” позовних вимог є позов про визнання права власності, а 
також скасування рішення про державну реєстрацію права власності та 
внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
в спорі іпотекодавця (власника майна) з іпотекодержателем (кредитором) та 
державним реєстратором, який на підставі договору іпотеки неправомірно 
здійснив реєстрацію права власності на предмет іпотеки за кредитором за 
відсутності договору про задоволення вимог іпотекодержателя.

Якщо ж “похідні” позовні вимоги не містять самостійної підстави та (або) 
предмета позову, то такі вимоги не є позовними, хоча й адресовані органам 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Наприклад, коли 
поряд із позовною вимогою про визнання права власності на нерухоме майно 
або про його віндикацію позивачем додатково заявляється позовна вимога 
про зобов’язання державного реєстратора зареєструвати за позивачем речове 
право, яке виникне в результаті задоволення судом первісної позовної вимоги, 
то такі вимоги не можна розглядати в якості “похідних” позовних вимог, 
оскільки такого способу захисту цивільного права немає (відсутній предмет 
позову), а відтак у задоволенні таких позовних вимог варто відмовляти, позаяк 
скасування реєстрації права власності на нерухоме майно за відповідачем 
та проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно за 
позивачем є не чим іншим, як визначенням порядку виконання рішення в 
частині позовної вимоги про реституцію чи віндикацію, адже така вимога не 
має таких складових елементів позову, як предмет і підстава. Або, наприклад, 
коли у справі про зняття арешту з майна (скасування заборони відчуження 
нерухомого майна) у зв’язку із припиненням зобов’язання, на забезпечення 
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якого було накладено такий арешт, позивачем заявляється “похідна” позовна 
вимога про зобов’язання державного реєстратора (нотаріуса) провести дії 
щодо зняття заборони відчуження нерухомого майна, то така вимога до 
нотаріуса як державного реєстратора теж не підлягає задоволенню, оскільки 
можливість її пред’явлення у вигляді позову (похідної чи додаткової позовної 
вимоги) законом не передбачена, позаяк прийняття рішення про проведення 
державної реєстрації прав та їх обтяжень або відмову у державній реєстрації 
прав та їх обтяжень є виключною компетенцією державного реєстратора, 
порушень у діях якого ще не встановлено. 

Отже, хоча такі “похідні” (додаткові) позовні вимоги, у випадку їх 
заявлення, й належить розглядати по суті разом із основною вимогою в спорі 
щодо майна, згідно з правилами нового ЦПК (абз. 2 ч. 1 ст. 19, ч. 1 ст. 188 
ЦПК України), але в їх задоволенні треба відмовляти за їх безпідставністю. 

Водночас практична необхідність вирішення питання про державну 
реєстрацію права власності (або скасування його обтяжень) на нерухомість, 
наприклад, при застосуванні судом віндикації чи реституції (навіть якщо 
позивач його й не порушує в позовній заяві) не викликає сумніву. Тому 
слушними варто визнати рекомендації, наведені Пленумом Верховного 
Суду України, який у постанові від 6 листопада 2009 р. № 9 «Про судову 
практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» 
роз’яснив, що рішення суду про задоволення позову про повернення майна, 
переданого за недійсним правочином, чи витребування майна із чужого 
незаконного володіння є підставою для здійснення державної реєстрації 
права власності на майно, що підлягає державній реєстрації, за власником, а 
також скасування попередньої реєстрації. А в Постанові від 18 грудня 2009 
р. № 14 «Про судове рішення у цивільній справі» Пленум Верховного Суду 
України вказав, що, вирішуючи справи за позовами про визнання питання про 
наявність або відсутність тих чи інших правовідносин, суд при задоволенні 
позову зобов’язаний у необхідних випадках зазначити в резолютивній 
частині рішення і про ті правові наслідки, які тягне за собою таке визнання 
(наприклад, про анулювання актового запису про реєстрацію шлюбу в разі 
визнання його недійсним, анулювання свідоцтва про право власності в разі 
задоволення позову про витребування майна від добросовісного набувача). 
Такі ж рекомендації можна застосувати й при вирішенні питання про зняття 
особи з реєстрації місця проживання, не зобов’язуючи при цьому прямо 
орган реєстрації до вчинення реєстраційних дій як суб’єкта (відповідача), 
який нібито порушив речові права позивача на житло.

Отже, коли “похідні” позовні вимоги не можуть виступати самостійним 
способом захисту цивільного права щодо майна із самостійними юридичною 
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і фактичною підставами, але існує необхідність у рішенні суду зазначити 
про вчинення певних реєстраційних дій, то вбачається правильним робити 
таку вказівку в резолютивній частині рішення суду як визначення порядку 
виконання рішення в частині основної позовної вимоги щодо цивільних прав 
на майно (в порядку п. 1 ч. 7 ст. 265, ст. 267 ЦПК України). Або ж зазначати 
в резолютивній частині про те, що рішення суду є підставою для вчинення 
певних реєстраційних дій (на прикладі роз’яснень, наведених у Постанові 
Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 9 «Про судову 
практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними»). 
Не буде порушенням й зазначення в резолютивній частині рішення суду про 
надіслання його копії для виконання державному реєстратору для проведення 
певних реєстраційних дій, адже така можливість надіслання копії рішення 
суду безпосередньо державному реєстратору прямо випливає з ч. 8 ст. 272 
ЦПК України. Лише в такому випадку можна буде говорити про ефективний 
і своєчасний захист цивільних прав позивача без необхідності пред’явлення 
ним нових позовних вимог чи звернення за роз’ясненням судового рішення з 
метою забезпечення його реального виконання. 

Koroied Serhii. “Derivative” lawsuits in the new Civil Procedural Code of Ukraine: doc-
trinal interpretation, resolution and execution (on the example of civil disputes concerning 
property rights)

The concept of “derivative claims” for a long time remained unclear in law, although it was 
used in legal communication and used in court decisions. With the entry into force of the new 
edition of the CPC of Ukraine, the question of understanding of concept of “derivative claims” 
acquires new meaning for the civil process, since this notion has received legislative confirmation, 
and therefore requires an appropriate doctrinal interpretation for their proper consideration and 
resolution by the courts in an order of civil proceedings for the purpose of effective protection of 
violated rights of participants in civil legal relations.

The new CPC of Ukraine contains the definition of “derivative claims”. The derivative claim 
is a claim, the satisfaction of which depends on satisfaction of another claim (main claim). Such a 
derivative claim may be combined with the main claim in one lawsuit (Part 1 of Article 188 CPC). 
Moreover, the derivative in civil proceedings are recognized only the requirements for registration 
of property and property rights and other registration actions, if such requirements derive from the 
dispute regarding such property or property rights (Paragraph 2 of Part 1 Article 19 of the Civil 
Procedural Code). That is, these derivative claims, which are addressed, to other entities (not di-
rect participants in the controversial civil material legal relations) and are intended to implement a 
court decision regarding the satisfaction of the main claim for civil rights on the property.

From the provisions of paragraph 4 part 3 of Art. 175 of the CPC it is implied that the content 
of both the main and the derivative claim is the method (methods) of protecting the rights or 
interests established by law or agreement or other method (methods) for the protection of rights 
and interests which does not contradict the law and which the plaintiff asks the court to determine 
in the judgment. It is argued that the method of protection that a court should apply in resolving 
“derivative” claims for registration of property and property rights and other registration actions 
should be established primarily by the law - Law of Ukraine “On state registration of property 
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rights and its encumbrances”, in which it is established the possibility of cancellation of a decision 
on the state registration of rights based on a court judgment and the cancellation of records on the 
state registration of rights (paragraph 2 of Article 26 of the Law). Such a method of protection 
corresponds to the method of protection of civil rights and interests, provided by paragraph 10 of 
Part 2 of Art. 16 of the Civil Code of Ukraine.

It is substantiated that “derivative” claims should include such element as the basis of the 
claim, that is, the circumstances, which will justify the illegality of the activities of the state regis-
trar regarding the state registration of property rights on real estate, the dispute of which is the sub-
ject of “basic” claims. Moreover, the right to present (the ability to file) such “derivative” claims 
must be provided by law in specific legal relationships. If the “derivative” claims do not contain 
an independent reason and/or subject of the claim, then such claims are not lawsuits, although they 
are addressed to the state bodies of registration of property rights to real estate.

It is concluded that when “derivative” claims cannot act as an independent way of protection 
of civil rights on property, but there is a need for a court judgment to indicate for certain registra-
tion actions, it is considered appropriate to make such an indication in the resolution part of the 
court judgment as an establishing of a procedure for the enforcement of the judgment in part of 
the main claim for civil rights on property.

Keywords: civil proceedings, lawsuit, derivative claims, protection methods, property right, 
proprietary rights, property, procedure for execution of a court judgment, legal civil disputes.

УДК 347.91

Недоліки Цивільного процесуального кодексу 
України в аспекті судового захисту 

трудових прав

О. С. Боєва,
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суддя господарського суду
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ВисвітленідеякінедолікиЦивільногопроцесуальногокодексуУкраїниваспектісудового
захисту трудових прав. Наголошено, що, не зважаючи на приведення процесуального
законодавства України у відповідність до конституційних положень та європейських
стандартів, деякі положенняЦПКУкраїни в новій редакції певним чином обмежують
права працівників на судовий захист, а саме: стосовно нормативного закріплення
спрощеногопорядурозглядусправ,щовиникаютьзтрудовихвідносин.Зметоюздійснення
ефективногозахистутрудовихправ,запропонованозмінидоЦивільногопроцесуального
кодексуУкраїни.

Ключові слова: трудові відносини, трудові права, спрощене позовне провадження,
судовийзахист,розглядсправи.
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Боева Е. С. Недостатки Гражданского процесуального кодекса Украины в аспекте 
судебной защиты трудових прав

ОсвещенынекоторыенедостаткиГражданскогопроцессуальногокодексаУкраины
(ГПКУкраины)васпектесудебнойзащитытрудовыхправ.Акцентируетсянатом,что,
несмотрянаприведениепроцессуальногозаконодательстваУкраинывсоответствие
сконституционнымиположениямииевропейскимистандартами,некоторые
нормыГПКУкраинывновойредакцииопределеннымобразомограничиваютправа
работниковнасудебнуюзащиту,аименно:относительнонормативногозакрепления
упрощенногопорядкарассмотрениядел,возникающихизтрудовыхотношений.С
цельюосуществленияэффективнойзащитытрудовыхправ,предложеныизмененияк
ГражданскомупроцессуальномукодексуУкраины.

Ключевые слова:трудовыеотношения,трудовыеправа,упрощенноеисковое
производство,судебнаязащита,рассмотрениедела.

Boieva Olena. The drawbacks of the  Civil  procedure code of Ukraine (CPC of 
Ukraine) in terms of labor rights 

ThearticlehighlightssomeofthedrawbacksofthecurrentCivilProcedureCodeofUkraine
(CPCofUkraine)intermsoflaborrightsprotection.Itisstressedthat,despitethealignmentof
theprocedurallegislationofUkrainewiththeconstitutionalprovisionsandEuropeanstandards,
someoftheprovisionsoftheCivilProcedureCodeofUkraineinthenewwordinglimitthe
rightsofemployeestojudicialprotectioninaparticularway,namely:inrelationtothenorma-
tiveconsolidationofthesimplifiedproceedingorderofcaseswhichariseoutoflaborrelation-
ships.Inordertoexecuteeffectiveprotectionoflaborrights,amendmentstotheexistingCivil
ProcedureCodeofUkrainewereproposed.

Keywords:laborrelationships,laborrights,simplifiedproceeding,judicialprotection,case
proceeding.

Демократична, правова держава, якою згідно із ст. 1 Конституції є Україна, 
не може розвиватися без дотримання законності та без реформування 
національної правової системи. 

Одним із найважливіших, життєво необхідним та конституційно 
закріпленим (за змістом частин 1,  4 - 7 статті 43 Конституції України)  є 
право кожного на  працю,  що включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується,  а відтак, 
питання захисту трудових прав посідають важливе місце в системі захисту 
прав і свобод людини. 

Питання захисту трудових прав були предметом  наукових досліджень  
Н.Б. Болотіної, В. С. Венедиктова, В.В. Жернакова, І.В. Зуба, М. І. Іншина, 
І. П. Лаврінчука, О.М. Обушенка, П. Д. Пилипенка, С. М. Прилипка,                                     
В.Г. Ротаня, Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишевої, В.І. Щербини, О. М. Ярошенка 
та ін.

За роки незалежності в Українській державі фактично сформувалася 
система захисту трудових прав, основними складовими якої можна назвати: 
самозахист працівника в разі порушення його трудових прав; позасудове 
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вирішення трудових конфліктів, спорів (колективних та індивідуальних); 
судовий захист порушених трудових прав та інтересів. Як відомо, у трудовому 
законодавстві України відсутній спеціальний процесуальний інститут щодо 
врегулювання питань, пов’язаних з реалізацію права на судовий захист. 
Зокрема, це стосується неоднозначності  та  нечіткості критеріїв визначення 
судової юрисдикції при розгляді трудових спорів.

До набрання чинності відповідними процесуальними кодексами у новій 
редакції (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) при розгляді трудових 
спорів мали місце непоодинокі випадки помилкового визначення судової 
юрисдикції, оскільки трудові спори  відповідно до  предмета відносин (або 
предмета спору), суб’єктного складу, характеру відносин можуть розглядатися 
в порядку як ЦПК України, так і КАС України та ГПК України. 

Неправильне визначення судової юрисдикції призводить до скасування 
судових рішень при апеляційному чи касаційному перегляді – із закриттям 
провадження у справі.  Це є негативним явищем, оскільки порушуються 
права позивача, який вимушений знову звертатися за правовою допомогою, 
складати та подавати до суду належної юрисдикції нову позовну заяву. 
Строки розгляду трудового спору за таких обставин фактично виходять за 
межі розумного1. 

У працях таких науковців,  як  Н. Б. Болотіна,  В. С. Венедиктов,                               
С.В. Венедіктов,   В.В. Жернаков,   І.В. Зуб,   М. І. Іншин, В.Г. Ротань,                                                                                                                                          
П. М. Рабінович, Н. М. Хуторян,   Г. І. Чанишева, В.І. Щербина,                                                                    
О. М. Ярошенко, та в дисертаційних дослідженнях І. В. Дашутіна,  
В.О.Кабанця, І.В. Лагутіної, В.Ю. Поплавського, І.Ф.Шелеп,  О.В. Яснолобова   
висвітлювалися  питання визначення  або розмежування  юрисдикції судів у 
сфері захисту трудових прав.  

Майже всі автори вважали  процесуальне законодавство  недосконалим 
з питань визначення та розмежування судової юрисдикції або щодо   
співвідношення понять «юрисдикція»,  «підвідомчість», «компетенція».

Автором цієї статті протягом 2016-2017 років у наукових дослідженнях 
неодноразово приділялася увага недосконалості вітчизняного процесуального 
законодавства в сфері судового захисту трудових прав  та пропонувалися певні 

1 Боєва О.С. Поняття судової юрисдикції та критерії її визначення в контексті захисту 
трудових прав // Национальный юридический журнал: теорія и практика. «Jurnalul juridic 
national: Teorie si practica». 2016. №  6(22). С. 93-96.
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зміни та доповнення до чинних на той період часу процесуальних кодексів2. 
У ході судової реформи Верховною Радою України були прийняті ЦПК 

України, ГПК України, КАС України в редакції Закону України №  2147-VIII 
від 03.10.2017  (с наступними змінами), які за своєю структурою є схожими, 
а головне – мають тотожні за змістом глави щодо визначення юрисдикції, 
виключаючи тим самим розбіжності у визначеннях юрисдикції або 
підвідомчості, як це мало місце до прийняття цих кодексів у новій редакції3.

Так, у вказаних процесуальних кодексах у  Главі  2 Розділу І  має 
місце  визначення предметної та суб’єктної юрисдикції (§ 1), інстанційної  
юрисдикції  (§ 2) та територіальної юрисдикції (підсудності) (§ 3), що, 
безсумнівно, є позитивним кроком на шляху правової інтеграції.  

Актуальність даного дослідження полягає в тому, що, не зважаючи на 
приведення процесуального законодавства України у відповідність до 
конституційних положень та європейських стандартів, деякі положення  
ЦПК України  в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017  певним чином 
обмежують  права працівників на судовий захист.   

Так, згідно із частиною 4 статті 19 ЦПК України спрощене позовне 
провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ, що 
виникають з трудових відносин, справ незначної складності та інших справ, 
для яких пріоритетним є швидке вирішення справи4.

Відповідно до вимог частини 1 статті 274 ЦПК України у порядку 
спрощеного позовного провадження розглядаються справи: 1) малозначні;  
2) що виникають з трудових відносин.

2БоєваО.С. До питання усунення негативних наслідків неправильного визначення судової 
юрисдикції під час розгляду трудових спорів у порядку цивільного судочинства // Науковий 
збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції»; Дніпропетровський національний 
університет імені Олеся Гончара. 2016. № 6. С. 46-50; Боєва  О.С. Неправильне визначення 
судової юрисдикції при розгляді трудових спорів в порядку КАС України: негативні наслідки та 
шляхи їх усунення // Судова апеляція.  Київ: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2016. № 4 
(45). С. 96-104; Боєва О.С. Деякі аспекти розмежування судових юрисдикцій при захисті 
трудових прав // Держава і право: зб. наук. праць. Серія Юридичні науки. 2017.  Вип 75. С. 251-
262;  БоєваО.С.Юрисдикція та підвідомчість в господарському судочинстві в аспекті захисту 
трудових прав // Науковий вісник публічного та приватного права: зб. наук. праць. 2017. Вип. 1. 
С. 75-81.

3Цивільний процесуальний кодекс України  № 1618-IV від 18 березня 2004 року;  в редакції 
Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 // ВВР України. 2017. № 48. Ст.436 (Із змінами, внесеними 
згідно із Законами № 2229-VIII від 07.12.2017;  № 2234-VIII від 07.12.2017;  № 2268-VIII від 
18.01.2018); Господарський процесуальний кодекс України № 1798-XII, 06.11.1991, Кодекс 
України,  Верховна Рада України - в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 // ВВР України. 
2017. № 48. Ст.436 (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2234-VIII від 07.12.2017; Кодекс
адміністративного судочинства України № 2747-IV, 06.07.2005 // Кодекс України;  Верховна Рада 
України; в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 // ВВР України. 2017. № 48. Ст.436                      
( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2234-VIII від 07.12.2017).

4Цивільнийпроцесуальний кодекс України  № 1618-IV від 18 березня 2004 року;  в редакції 
Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 // ВВР України. 2017. № 48. Ст.436 (Із змінами, внесеними 
згідно із Законами № 2229-VIII від 07.12.2017;  № 2234-VIII від 07.12.2017.
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На перший погляд,  нормативне закріплення спрощеного порядку розгляду  
справ, що виникають з трудових правовідносин (тобто трудових спорів),  має 
сприяти розгляду таких спорів у найкоротші строки, що є однією із важливих  
засад здійснення судового захисту трудових прав. У разі розгляду нескладних 
справ, що виникають з трудових правовідносин, їх розгляд у порядку 
спрощеного позовного провадження є виправданим та не порушуватиме 
права працівників.

Проте, якщо подано позов про відшкодування матеріальної та моральної 
шкоди в зв’язку з каліцтвом, втратою професійної здатності, спричиненням 
професійного захворювання  тощо,  розгляд таких справ у порядку 
спрощеного позовного провадження апріорі буде дискримінаційним щодо 
загальноприйнятих  засад захисту трудових прав.  Адже в таких справах дуже 
часто існує потреба проведення експертиз, витребування додаткових доказів, 
що неможливо здійснити в разі розгляду справи в порядку спрощеного 
позовного провадження.

 Також непростими є справи за позовами працівників про  визнання 
незаконним переведення на іншу роботу, звільнення (або відсторонення),  
поновлення на роботі, особливо у випадках, передбачених  пунктами 2, 3, 7, 11 
частини 1 статті  40 КЗпП України та частинами 1, 2 статті 41  КЗпП України5. 
Із судової практики попередніх років вбачається, що за таких обставин слід не 
тільки перевіряти обставини справи, досліджувати такі докази, як показання 
сторін та свідків, котрих можна допитати при розгляді справи  в порядку 
спрощеного позовного провадження, як це передбачено частиною 8 статті 
279 ЦПК України, але й призначати певні експертизи, допити експертів тощо, 
а такі процесуальні дії можна вчиняти лише при розгляді справи в порядку 
загального позовного провадження6. 

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 держав 
поступово розширює обсяг підстав для звернення працівників до суду, навіть 
посилаючись на те, що гарантування захисту працівників від дискримінації 
роботодавцем є обов’язком держави, який будується не на декларативних 
нормах, а на положеннях законодавства про можливість судового захисту 
прав працівників, які зазнали дискримінації7.

5Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII. URL:  http://zakon5.rada.gov.
ua/laws/show/322-08

6Цивільний процесуальний кодекс України  № 1618-IV від 18 березня 2004 року;  в редакції 
Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 // ВВР України. 2017. № 48. Ст.436 (Із змінами, внесеними 
згідно із Законами № 2229-VIII від 07.12.2017;  № 2234-VIII від 07.12.2017

7ФедоришинП.І. Конституційні засади захисту прав людини і громадянина та міжнародна 
практика // Право України. 2001.  № 3. С. 48.
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Аналізуючи положення  частини 4 статті 19 ЦПК та частини 1 статті 
274 ЦПК України8, можна дійти висновку, що у трудових спорах позивач 
(працівник, права якого порушено) взагалі приречений на неповний та 
необ’єктивний розгляд своєї справи,  оскільки справи, що виникають з 
трудових відносин  відповідно до вимог вищевказаних норм процесуального 
права,  розглядаються лише у  порядку  спрощеного позовного провадження. 
Нормами ЦПК України не передбачено право позивача в трудовому спорі 
подавати клопотання (заяву) про розгляд справи за правилами загального 
позовного провадження, а відтак працівник, права якого порушено, 
позбавлений також можливості заявляти клопотання щодо призначення 
відповідної експертизи, витребування або забезпечення  необхідних доказів, 
оскільки він в силу свого  підлеглого положення та юридичної необізнаності не 
може мати певних документів або їх копій, які є в розпорядженні відповідача 
(роботодавця). 

Також суд, навіть за наявності клопотання (заяви) відповідача із 
запереченням проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного 
провадження, не може по справах, що виникають з трудових відносин,  
постановити ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного 
провадження, оскільки це прямо заборонено положеннями ч. 7 ст. 277 ЦПК 
України. 

З огляду на те, що трудові спори (тобто справи, що виникають з трудових 
відносин)  розглядаються  також  у порядку КАС України  - за п. 2 ч. 1 ст. 19  
та ГПК України – згідно п. 8 ч. 1 ст. 20, але  в цих процесуальних кодексах 
відсутні посилання на те, що такі спори мають розглядатися лише в порядку 
спрощеного провадження, вважаємо за доцільне  за  аналогією  з КАС України   
та  ГПК  України внести наступні  зміни до ЦПК України:

1. Частину 4 статті 19 ЦПК України викласти в такій редакції: 
«Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних 
справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є 
швидке вирішення справи».

2.  Частину 1 статті 274  ЦПК України   викласти   в такій редакції: 
«У порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні 
справи, справи незначної складності та інші справи, для яких пріоритетним є 
швидке вирішення справи».

Такі зміни мають за мету здійснення ефективного захисту трудових прав, 
оскільки виключення  з відповідних статей  ЦПК України  посилання стосовно   

8Цивільний процесуальний кодекс України  № 1618-IV від 18 березня 2004 року;  в редакції 
Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 // ВВР України. 2017. № 48. Ст.436 (Із змінами, внесеними 
згідно із Законами № 2229-VIII від 07.12.2017;  № 2234-VIII від 07.12.2017
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розгляду справ, що виникають з трудових відносин, у порядку спрощеного 
позовного провадження, сприятимуть розширенню процесуальних прав  
працівників (позивачів у трудових спорах) та  забезпечуватимуть  право 
кожного на справедливий і публічний розгляд його справи  впродовж  
розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом,  
гарантоване статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод9.

Крім того, такі зміни  даватимуть  суду можливість визначитися,  чи слід 
розглядати трудовий спір у порядку спрощеного або загального позовного 
провадження – виходячи зі змісту частини 3 статті 274 ЦПК України та 
враховуючи також пріоритет швидкого вирішення справи (згідно із частиною 
4 статті  19 ЦПК України).

Boieva Olena. The drawbacks of the  Civil  procedure code of Ukraine (CPC of Ukraine) 
in terms of labor rights 

It is emphasized that despite the alignment of the procedural legislation of Ukraine with 
the constitutional provisions and European standards, bearing in mind cases of unequal under-
standing by the European Court of Human Rights of the concepts of “jurisdiction”, “affiliation” 
and“competence”, which were previously inherent in the procedural legislation of our state, some 
of the provisions of the Civil Procedure Code of Ukraine in the new wording limit the rights of 
employees to judicial protectionin a particular way.

Thus, according to part 4 of article 19 of the Civil Procedure Code of Ukraine, simplified pro-
ceedingis intended for the proceeding of minor cases, cases which arise out of labor relationships, 
cases of negligible complexity and other cases the priorityof which isa quick case resolution.

According to the requirements of part 1 of article 274 of the Civil Procedure Code of 
Ukraine,the following cases are heardin the order of simplified proceeding: 1) minor cases; 2) 
casesarising out of labor relationships.

At a first glance, the normative consolidation of the simplified proceeding of cases which arise 
out of labor relationships (i.e. labor disputes) should facilitate the proceeding of such disputes 
within the shortest possible term which is one of the important principles for the judicial protec-
tion of labor rights. In the instance of proceeding of simple cases which arise out oflabor relation-
ships, their hearing in the form of simplified proceeding is justified and will not violate the rights 
of employees.

However, if a claim is filed for compensation for material and non-pecuniary damage in con-
nection with an injury, loss of professional capacity, occupational disease, etc., proceeding of 
such cases in the form of simplified proceeding will be  priori discriminatory in relation to the 
generally accepted principles of labor rightsprotection, since in such cases there is very often a 
need for expert examinations, requisitioningfor additional evidence which cannot be carried out 
in the instance of proceeding of the case in the form of a simplified proceeding. There are also 
very complicated cases of employees’ claims for the recognition of illegal transfer to another job, 
dismissal (or removal), renewal at work.

9Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Міжнародний документ від 
04 листопада 1950 року. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/995 004
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Taking into account the above-mentioned, amendments to the existing Civil Procedure Code 
of Ukraine are proposed. The abovementioned amendments are aimed at the effective protection 
of labor rights, since the exclusion from the relevant articles of the existing Civil Procedure Code 
of Ukraine in relation to proceeding of cases which arise out of labor relationships in the form of 
simplified proceeding will facilitate the extension of procedural rights of employees (plaintiffs in 
labor disputes) and will ensure the right for everyone to a fair and public proceeding of their cases 
within a reasonable term by an independent andimpartialcourt established by law, guaranteed by 
article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

Keywords: labor relationships, labor rights, simplified proceeding, judicial protection, case 
proceeding.

УДК 347.65/.68

Суб’єкти інституту відумерлості спадщини

К. П. Гуменюк,
суддя Вінницького міського суду Вінницької області

 Визначено суб’єктів інституту відумерлості спадщини. Запропоновано до
суб’єктів інститута відумерлості спадщини відносити: набувача права власності на
відумерлемайно (територіальна громада); суб’єктів управління відумерлою спадщиною
(установника управління та управителя); суб’єктів звернення із заявою про визнання
спадщинивідумерлою(органимісцевогосамоврядування;кредиторспадкодавця;власники
або користувачі суміжних земельних ділянок); допоміжних суб’єктів (суд, нотаріуса);
заінтересованихсуб’єктів(спадкоємці,вякізаявилисвоївимогипіслявизнанняспадщини
відумерлою).

Ключові слова:спадщина, суб’єкти, відумерлість спадщини, спадщина, учасники,
правовідносини,територіальнагромада,набувач,управитель.

Гуменюк К. П. Субъекты института выморочного наследства
Определенысубъектыинститутавыморочногоимущества.Предложеноксубъектам

института выморочного имущества относить: приобретателя права собственности
на выморочное имущество (территориальная община); субъектов управления
выморочнымнаследством(учредительуправленияиуправляющий);субъектовобращения
с заявлением о признании наследства выморочным (органы местного самоуправления;
кредитор наследодателя; владельцы или пользователи смежных земельных участков);
вспомогательныхсубъектов(суд,нотариуса);заинтересованныхсубъектов(наследников,
которыезаявилисвоитребованияпослепризнаниянаследствавыморочным).

Ключевые слова: наследство, субъекты, выморочное наследство, участники,
правоотношения,территориальнаяобщина,приобретатель,управляющий.(thefounderof
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Gumenyk Kostyantun. Subjects of escheat inheritance
Inthearticlesubjectsoftheinstitutionofthebleachedpropertyareconsidered.Itissuggested

toattributetothesubjectsoftheinstitutionofthebleachedproperty:thepurchaseroftheproperty
righttoescheat(territorialcommunity)ofthesubjectsofmanagementoftheescheatinheritance
themanagementandthemanager);subjectsoftreatmentwithanapplicationfortherecognition
ofinheritanceescheat(localgovernment,thecreditorofthetestator,theownersorusersofadja-
centland);auxiliarysubjects(court,notary)ofinterestedsubjects(heirswhoclaimedtheirclaims
afterrecognizingtheinheritanceasescheated).

Keywords:inheritance,subjects,escheatinheritance,participants,legalrelationship,territo-
rialcommunity,acquirer,manager.

Інститут відумерлості спадщини – це стабільна група правових норм, 
спрямованих на регулювання правовідносин у сфері відумерлості спадщини. 
Цей інститут має складну природу, оскільки об’єднує норми цивільного, 
цивільного процесуального та адміністративного права. Виокремлення такого 
інституту в межах системи права потребує його дослідження з точки зору 
як практики застосування норм, так і виявлення особливостей структурних 
елементів цього утворення. Серед елементів інституту відумерлості спадщини 
потребує окремого дослідження питання його суб’єктів, оскільки суб’єкт 
є первинним елементом у змісті будь-якого цивільного правовідношення. 
Встановлення системи суб’єктів, які можуть при здійсненні суб’єктивних прав 
самостійно своїми діями створювати, змінювати, припиняти правовідносини 
відумерлості спадщини, дасть можливість доводити існування і самого 
інституту відумерлості спадщини, оскільки право не існує без суб’єкта.

Відумерлість спадщини була предметом наукового розгляду таких 
дослідників, як Т.В. Боднар, В.К. Дронікова, Ю.О. Заіка, Н.С. Кузнецева, О.Є. 
Кухарева, О.І. Неліна, О.О. Первомайський, О. П., Печений, З.В. Ромовська, 
Є.О. Рябоконь, Н.Б. Солтис, І.В. Спасибо-Фатєєва, С.Я. Фурса та ін. 
Незважаючи на потужний вклад їх досліджень у юридичну характеристику 
відумерлості спадщини, питання суб’єктів інституту відумерлості спадщини 
практично залишилися поза увагою науковців. 

Одним  із невирішених завдань сучасного спадкового права є встановлення 
співвідношення суб’єктів спадкового права та суб’єктів відумерлості 
спадщини, виявлення системи суб’єктів відумерлості спадщини. 

При дослідженні суб’єктів відумерлості спадщини варто звернути увагу, 
що суб’єктний склад цього інституту має певну специфіку. Суб’єкт (від лат. 
subjectum – те, що лежить знизу, знаходиться в основі) у філософії розуміється 
як особа, організована група осіб, соціальна, етнічна та політична спільнота, 
суспільство в цілому, що здійснюють властиву їм діяльність, спрямовану 
на практичне перетворення предметної дійсності, теоретичне і духовно-
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практичне освоєння об’єктивної реальності; носій означених якостей, що 
уможливлюють виконання ним суспільно значущих функцій1.

Для кожного інституту права властивий особливий предмет правового 
регулювання та власна система суб’єктів, тобто учасників правовідносин, 
що входять до предмета спеціального правового регулювання відповідного 
інститут. Суб’єкт інституту відумерлості спадщини – це учасник правовідносин 
відумерлості спадщини, який має галузеву правосуб’єктність. Галузева 
правосуб’єктність – це юридична можливість бути учасником правовідносин 
відумерлості спадщини, тобто законом такий учасник наділений 
суб’єктивною можливістю брати участь у конкретних правовідносинах, 
зокрема мати права та здійснювати обов’язки. Здійснення прав та обов’язків 
передбачає наявність у конкретного суб’єкта дієздатності. Отже, будь-який 
суб’єкт інституту відумерлості спадщини повинен мати правосуб’єктність, 
яка за своїм обсягом дозволяє учаснику мати права та виконувати обов’язки 
у сфері прийняття та розпорядження відумерлою спадщиною. Коло суб’єктів 
інституту відумерлості спадщини визначено законодавством, звернемося до 
їх встановлення.

Інститут відумерлості має винятково важливе значення для цивільного 
обороту, адже спрямований на усунення безсуб’єктності у спадщині, що 
полягає в максимальному збереженні тих прав та обов’язків, які належали 
померлому, могли б перейти до його спадкоємців, але через їх відсутність 
мають бути перенесені на спеціально уповноваженого суб’єкта2. Дійсно, 
специфіка цього інституту полягає у подоланні відсутності такого суб’єкта 
як спадкоємець. Така позиція цілком збігається із змістом правової норми, 
зокрема ч. 1 ст. 1277 ЦК України: у разі відсутності спадкоємців за заповітом 
і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними 
спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування 
за місцем відкриття спадщини, а якщо до складу спадщини входить нерухоме 
майно – за його місцезнаходженням, зобов’язаний подати до суду заяву про 
визнання спадщини відумерлою3. Отже, орган місцевого самоврядування 
виступає суб’єктом заміщення у відносинах прийняття спадщини. 

Як зазначає Ю.О. Заіка, відумерла спадщина – це специфічна підстава 
набуття майна померлого особливим суб’єктом – територіальною громадою, 
яка не має права відмовитися від спадщини за жодних обставин4. Згідно з               

1 Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім.                                                                       
Г. С. Сковороди / редкол.: В. І. Шинкарук (голова). Київ: Абрис, 2002. С. 622.

2 Сучасні тенденції розвитку спадкового права (порівняльно-правове дослідження): 
монографія / Ю.О.Заіка, Н.Б. Солтис, В.В. Проценко, Є.О. Рябоконь; відп. ред. В.В. Луць. Київ: 
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака 
НАПрН України. Київ, 2015. С. 246.

3Цивільний кодекс України: закон України № 435-IV від 16.01.2003 р. URL: http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/435-15.

4 ЗаікаЮ.О. Спадкове право в Україні: становлення і розвиток:  монографія. Київ: КНТ, 
2007. С. 137.
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п. 1 ст. 10  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільські, 
селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють 
відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах 
функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією 
України, цим та іншими законами5. Виходячи з цього, можна визначити, 
що територіальна громада є набувачем суб’єктивних прав та обов’язків на 
відумерлу спадщину, від імені територіальної громади у правовідносинах 
відумерлості спадщини виступає орган місцевого самоврядування. Таким 
чином, суб’єктом-набувачем відумерлої спадщини буде територіальна 
громада.

Крім суб’єкта-набувача у правовідносинах відумерлості спадщини варто 
виокремити і суб’єкта управителя. Управління спадщиною встановлюється 
щодо такого спадкового майна, яке потребує утримання та догляду. Як 
правило, це майно, яке має високу цінність та потребує спеціальних знань 
та/або не може бути на тривалий час залишено у невизначеному стані, 
оскільки  знаходиться в активному цивільному обороті6. У п. 1 ст. 1285 ЦК 
України встановлено, що відповідний орган місцевого самоврядування, у 
разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту, укладають договір на 
управління спадщиною з іншою особою. У разі відсутності спадкоємців або 
виконавця заповіту особою, яка управляє спадщиною, до складу якої входить 
земельна ділянка, є сільська, селищна, міська рада за місцезнаходженням 
такої земельної ділянки7. Коло осіб, які можуть бути призначені управителями 
спадковим майном, не обмежене, а тому управителем майна може бути будь-
яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, а також юридична 
особа8. 

Відтак можна виокремити два суб’єкти правовідносин управління 
спадщини: установник управління спадщини та управитель спадкового майна. 
Установником управління спадщини щодо відумерлого майна може бути орган 
місцевого самоврядування, управителем відумерлого майна може бути будь-
яка дієздатна особа; сільська, селищна, міська рада за місцезнаходженням 
земельної ділянки, що входить до складу відумерлого майна. З наведеного 
можна виокремити таку групу суб’єктів у системі суб’єктів інституту 
відумерлості спадщини, як суб’єкти управління відумерлою спадщино 
(установника та управителя відумерлою спадщиною).

5Промісцевесамоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

6 Некіт К.Г.Управління спадковим майном: українські та европейські реалії // Часопис 
цивілістики. 2016. Вип. 20. С. 157.

7 Щодо практики укладання договорів на управління спадщиною: лист Міністерства 
юстиції України від 04.10.2005 р.  № 31-32/1694. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
v1694323-05?find=1&text=%E2%B3%E4%F3%EC#w11

8 Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV /, 
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.
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Крім набувача, суб’єктів управління відумерлою спадщиною, варто 
виокремити і коло суб’єктів, які можуть звернутися до суду із заявою про 
визнання спадщини відумерлою. Виходячи із змісту ст. 1277 ЦК України, до 
цих суб’єктів віднесені: орган місцевого самоврядування за місцем відкриття 
спадщини або за місцезнаходженням відумерлого нерухомого майна; кредитори 
спадкодавця; власники або користувачі суміжних земельних ділянок. Варто 
звернути увагу, якщо для органів місцевого самоврядування звернення 
до суду із заявою про визнання спадщини відумерлою є обов’язком, то для 
інших суб’єктів це є правом. При цьому орган місцевого самоврядування 
виступає як набувач відумерлого майна, так і зобов’язальний учасник 
справи про визнання спадщини відумерлою. Обов’язковість присутності 
органу місцевого самоврядування при розгляді справи передбачена п. 2 ст. 
337 Цивільного процесуального кодексу: справа про визнання спадщини 
відумерлою розглядається судом з обов’язковим залученням до участі у справі 
органів місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини та (або) за 
місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини9.

Введення до складу суб’єктів відумерлої спадщини кредиторів спадкодавця 
є необхідним кроком, оскільки у судовій практиці можна виявити велику 
кількість справ, у яких кредитор намагався захистити свої права шляхом 
примушення органу місцевого самоврядування звернутися до суду із заявою 
про визнання спадщини відумерлою, однак такі заяви поверталися у зв’язку з 
тим, що вони подавалися із перевищенням галузевої правосуб’єктності. Після 
внесення змін до ст. 1277 ЦК України у 2016 р. кредитор у правовідносинах 
із визнання спадщини відумерлою отримав право на подачу заяви про 
визнання спадщини відумерлою, а також має право на одержання інформації 
з Спадкового реєстру про заведену спадкову справу та видане свідоцтво про 
право на спадщину. Слід підкреслити, що при зверненні кредитора до суду 
із заявою про визнання спадщини відумерлою суду необхідно встановити 
статус кредитора, який має право на звернення. Статус кредитора може 
встановлюватися через законодавче поняття цього суб’єкта. Так, у ч. 7 ст. 
1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» встановлено, що кредитор – юридична або фізична 
особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають 
підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових 
зобов’язань до боржника10. Отже, кредитор при поданні заяви про визнання 
спадщини відумерлою повинен додати до заяви документи, що підтверджують 
зобов’язання щодо боржника-спадкодавця.

9 URL: ttp://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%E2%B3%E4%F3%                             
EC#w11

10 Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон 
України від 14/05.1992 р. № 2343-XII.  URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2343-12.
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Право на подачння заяви про визнання спадщини відумерлою належить 
також власникам або користувачам суміжних земельних ділянок. Суб’єктами 
права власності та права користування на землю є: громадяни та юридичні 
особи, територіальні громади, держава. Виокремлення цих суб’єктів щодо 
подання заяви із визнання спадщини відумерлою пов’язано із захистом права 
на землю, оскільки земельна ділянка, щодо якої не визначено власника/
користувача, не обробляється, отже, якість землі втрачається, а її забруднений 
стан може шкодити сусіднім земельним ділянкам. Наведені суб’єкти мають 
право на звернення до суду про визнання спадщини відумерлою; право на 
одержання інформації з Спадкового реєстру про заведену спадкову справу та 
видане свідоцтво про право на спадщину; право вимоги щодо відшкодування 
матеріальної та моральної шкоди спадкоємця.

У правовідносинах з відумерлості спадщини можуть також виокремлюватися 
особи, які заявляють свої права на спадщину після визнання її відумерлою. 
Згідно із п. 24 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову 
практику у справах про спадкування» від 30.05.2008 р. № 7 особа, яка не 
прийняла спадщину в установлений законом строк, може звернутися до суду з 
позовною заявою про визначення додаткового строку для прийняття спадщини 
відповідно до частини третьої статті 1272 ЦК України. У разі, коли після 
спливу строку для прийняття спадщини та розподілу її між спадкоємцями, 
спадщину прийняли інші спадкоємці, такі спадкоємці мають право вимагати 
передання їм частки в натурі шляхом перерозподілу майна, яке збереглося, або 
сплати грошової компенсації. При переході за цих обставин спадкового майна 
як відумерлої спадщини до територіальної громади такий спадкоємець має 
право вимагати його передання в натурі, а у разі його продажу має право на 
грошову компенсацію на підставі статті 1280 ЦК України11. Отже, спадкоємці, 
які заявляють свої майнові права на спадщину після визнання  її відумерлою, 
можуть визнаватися заінтересованими суб’єктами у правовідносинах визнання 
спадщини відумерлою. Особливість цих суб’єктів полягає в тому, що вони 
вступають у правовідносини відумерлості спадщини після фактичного та 
юридичного їх завершення, а отже, правовідносини відумерлості спадщини у 
такому випадку виникають за фактом виникнення нових обставин, при цьому, 
залежно від результату розгляду судової справи, вони можуть трансформуватися 
у спадкові відносини.

Крім наведених суб’єктів, варто визначити і таких суб’єктів, як суд та 
нотаріус. Ці суб’єкти діють виключно у межах своїх повноважень. Суд 
розглядає справи щодо визнання спадщини відумерлою. Зокрема п. 1 ст. 5 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що правосуддя 
в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених 

11Просудоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. URL: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
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законом процедур судочинства12. Повноваження нотаріуса у правовідносинах 
відумерлості спадщини встановлені у Порядку вчинення нотаріальних дій 
нотаріусами України. Частиною 6 п.2.2 г. 9 Порядку вчинення нотаріальних дій 
нотаріусами України визначено: якщо є підстави вважати, що спадщина може 
бути визнана відумерлою, нотаріус повинен повідомити відповідний орган 
місцевого самоврядування13 . Особливість цих суб’єктів полягає в тому, що 
при вступі у правовідносини відумерлості спадщини вони не мають власного 
інтересу, зокрема щодо задоволення матеріальних потреб. Вони лише сприяють 
набуттю територіальною громадою права власності на відумерле майно, тобто 
виконують додаткову функцію. 

При дослідженні суб’єктів інституту відумерлості спадщини варто 
зазначити, що за своїм статусом, спрямованістю дій вони є різними. Серед 
них варто виокремити таких суб’єктів: набувача; суб’єктів управління 
відумерлою спадщиною; суб’єктів звернення із заявою про визнання спадщини 
відумерлою; допоміжних суб’єктів (суд, нотаріуса); заінтересованих суб’єктів. 
При виявленні системи цих суб’єктів варто здійснити їх співвідношення з 
суб’єктами спадкового права. У спадкових правовідносинах виокремлюють 
таких учасників: спадкодавець, спадкоємець, допоміжні суб’єкти (нотаріус, 
суд), відказоодержувач, управитель спадщини. На відміну від суб’єктів 
спадкового права для суб’єктів інституту відумерлості спадщини властива 
відсутність таких суб’єктів, як спадкоємець та відказоодержувач.

Отже, суб’єкти інституту відумерлості спадщини – це учасники 
правовідносин, які здійснюють суб’єктивні права стосовно відумерлого 
майна; наділені правом здійснювати правозастосовну діяльність у межах 
визначеної законом компетенції у сфері відумерлості спадщини. Суб’єкти 
інституту відумерлості спадщини співвідносяться із суб’єктами спадкового 
права як загальне та спеціальне. Особливість суб’єктного складу інституту 
відумерлості спадщини полягає в тому, що у правовідносинах відумерлості 
спадщини відсутній такий суб’єкт, як спадкоємець, замісну функцію щодо 
нього виконує орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини. 
До суб’єктів інституту відумерлості спадщини варто віднести: набувача права 
власності на відумерле майно (територіальну громаду); суб’єктів управління 
відумерлою спадщиною (установника управління та управитель); суб’єктів 
звернення із заявою про визнання спадщини відумерлою (органи місцевого 
самоврядування; кредитор спадкодавця; власники або користувачи суміжних 
земельних ділянок); допоміжних суб’єктів (суд, нотаріуса); заінтересованих 
суб’єктів (спадкоємці, в які заявили свої вимоги після визнання спадщини 

12 Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: наказ 
Міністерства юстиції України від 22.02. 2012 р. № 296/5. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/z0282-12/page?text=%E2%B3%E4%F3%EC

13 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12/page?text=%E2%B3%E4%F3%EC
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відумерлою). Наведена позиція щодо суб’єктів інституту відумерлості 
спадщини є однією з багатьох, при цьому цей напрям досліджень є особливо 
актуальним у зв’язку з провденням судової реформи, що призводить до змін 
цивільного судочинства.

Gumenyk Kostyantun. Subjects of escheat inheritance
The institute of escheat of a successionis a stable group of legal norms aimed at regulating 

legal relationships in the field of trifling inheritance. This institution has a complex nature, as 
it combines the rules of civil, civil procedural and administrative law. The isolation of such an 
institution in the system of law requires its study both in terms of the practice of applying norms 
and identifying the features of structural elements of this formation. Among the elements of the 
institute of escheat of a succession of the inheritance requires a separate study of its subjects, since 
the subject is the primary element in the content of any civil law relationship. Establishment of a 
system of subjects that can, when exercising subjective rights independently by their actions to 
create, change, terminate the legal relationship from the death of the inheritance will give an op-
portunity to prove the existence of the institution itself and the death of the inheritance, since the 
right does not exist without the subject.

The purpose of the article is to establish the subjects of the institute of escheat of a succession.
In hereditary relationships, distinguish the following participants: the successor, heir, auxiliary 

subjects (notary, court), the payee, the administrator of the inheritance. In contrast to the subjects 
of inheritance law, for subjects of the Institute from the death of the inheritance is inherently the 
absence of such entities as the heir and the final recipient.

Established that heirs who claim their property rights to inheritance after its recognition from 
the dead may be recognized by interested parties in the legal relationship recognition of the in-
heritance from the dead. The peculiarity of these subjects is that they enter into a legal relationship 
from the death of the inheritance after their actual and legal completion, and therefore the legal 
relationship of the decay of the inheritance in this case arises from the fact of the emergence of 
new circumstances, while, depending on the outcome of the trial, they can transform into inherited 
relationships.

Subjects of the institute of escheat of a succession - are the participants in the legal relation-
ship, which exercise subjective rights in relation to the immovable property; have the right to 
exercise law enforcement activities within the limits of the competence specified in the law in 
the sphere of the decay of the inheritance. Subjects of the Institute from the immortality of the 
inheritance relate to the subjects of the inheritance law as general and special. The peculiarity of 
the subjective composition of the institute of escheat of a succession in the fact that in the legal 
relationship from the death of the inheritance there is no such subject as the heir, the substitute 
function of it is performed by the local self-government body at the place of the opening of the 
inheritance. To subjects of the institute from the death of the inheritance it is necessary to include: 
the acquirer of property rights on the immortal property (territorial community); management en-
tities from the legacy inheritance (manager and manager); subjects of application for declaration 
of inheritance from the dead (local self-government, creditor of the decedent, owners or users of 
adjacent land plots); auxiliary entities (court, notary); interested parties (heirs who have declared 
their claims after the recognition of the inheritance from the dead). 

Keywords: inheritance, subjects, escheat inheritance, participants, legal relationship, territo-
rial community, acquirer, manager.
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Щодо питання про статус переміщених осіб

О. М. Соколов
здобувач кафедри цивільного права і     
процесу Івано-Франківського університету    
права імені Короля Данила Галицького

Аналізуютьсяномативно-правовіакти,якірегулюютьвідносинизаучастюпереміщених
осіб.Зокрема,уроботісконцентрованоувагунатому,якісамеособипідпадаютьпідцю
категоріютаякийобсягцивільноїправосуб’єктностівонимають.

Ключові слова:переміщеніособи,біженець,переселенець,правоздатність.

Соколов А. М. К вопросу о статусе перемещенных лиц
Анализируются номативно-правовые акты, регулирующие отношения с участием

перемещенных лиц. В частности, в работе сконцентрировано внимание на том, какие
именнолицаподпадаютподэтукатегориюикакойобъемгражданскойправосубъектности
ониимеют.

Ключевые слова: перемещенныелица,беженец,переселенец,правоспособность.

Sokolov Oleksii.To the question of the status of displaced persons
Thearticlearedirectedattheanalysisoftheprovisionsofthelegalactsregulatingrelations

withtheparticipationofdisplacedpersons.Inparticular,thefocusisonwhatparticularindividu-
alsfallintothiscategoryandwhatlevelofcivillegalpersonalitytheyhave.

Keywords:displacedpersons,refugee,immigrant,legalcapacity.

Цивільно-правовий статус фізичної особи як учасника правовідносин 
становлять правосуб’єктність, права, свободи, обов’язки, гарантії та 
юридична відповідальність. Фізична особа повинна мати можливість набувати 
таких прав, а також бути носієм суб’єктивних цивільних прав й обов’язків 
та здійснювати їх. Фізичні особи є рівними у своїй здатності мати права та 
обов’язки. Ст. 21 Конституції України передбачає, що усі люди вільні й рівні 
у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та 
непорушними.

Україна вживає всіх можливих заходів, передбачених Конституцією та 
законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, щодо запобігання виникненню передумов 
вимушеного внутрішнього переміщення осіб, захисту та дотримання прав 
і свобод внутрішньо переміщених осіб, створення умов для добровільного 

Цивільне право та цивільний процес
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повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за 
новим місцем проживання в Україні1.

Г.С. Гудвін-Гілл вирізняє дві категорії переміщених осіб: особи, які були 
вимушені залишити країну походження або місце постійного мешкання, 
перетнули державний кордон, опинилися у становищі, подібному до 
становища біженців, але залишилися під захистом свого уряду; особи, котрі, 
хоча й залишились в кордонах своїх країн, але були вимушені покинути місця 
свого постійного мешкання або припинити звичайну економічну діяльність 
через те, що їхнє життя, безпека або свобода опинилися під загрозою 
внаслідок насильства, збройного конфлікту або внутрішнього безладдя2.

Уперше в Україні явище масового переміщення осіб всередині країни 
виникло у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС. Унаслідок аварії близько 
220 тис. людей були змушені покинути своє постійне місце проживання. 
Питання правового статусу зазначених осіб  регулюється Законом України 
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи»3.

Т.Р. Кульчицький зазначає, що на сучасному етапі суспільного розвитку 
міграція як поняття, що включає усі види переміщень людських ресурсів, 
на території України регулюється органами державної влади, міжнародними 
організаціями та представництвом ООН. Через події останніх років, а саме 
політико-економічну кризу, воєнний конфлікт, анексію Автономної Республіки 
Крим, із загального комплексу міграційних процесів виокремилося нове 
поняття «внутрішньо переміщені особи»4.

У науково-правовій літературі зустрічаються одразу декілька 
синонімічних понять, які застосовуються до досліджуваної категорії осіб: 
«внутрішній мігрант», «внутрішній біженець», «вимушений мігрант», 
«переселенець», «вимушений переселенець». Однак у міжнародному праві 
єдиним загальновизнаним терміном, що застосовується до них, є внутрішньо 
переміщені особи (далі – ВПО).

В Україні на законодавчому рівні поняття внутрішньо переміщеної особи 
закріплено в Законі України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб», відповідно до якого внутрішньопереміщеноюособою є 
громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на 
території України на законних підставах та має право на постійне проживання 

1 Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України // ВВР 
України, 2015. № 1. Ст.1.

2Гудвін-ГіллГ.С.Статус біженця в міжнародному праві. Москва, 1997.  С. 327.
3 Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи: Закон України // ВВР України. 1991. № 16.  Ст. 200.
4КульчицькийТ.Р.Особливості правового змісту поняття «Внутрішньо переміщеної особи». 

URL: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1458%
3A220217-09&catid=174%3A3-0217&Itemid=217&lang=ru
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в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у 
результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, 
тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини 
та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру5.

Цим законом також передбачена процедура взяття на облік внутрішньо 
переміщених осіб. 

Нині функціонує Єдина інформаційна база даних внутрішньо переміщених 
осіб (далі – ЄІБД). 22 вересня 2016 року Уряд затвердив Порядок створення, 
ведення та доступу до відомостей ЄІБД про внутрішньо переміщених осіб6. 
Позитивним є те, що Порядком передбачено частковий доступ до ЄІБД для 
волонтерів, неурядових та інших організацій, які зможуть запропонувати 
допомогу ВПО безпосередньо в базі. До бази мають вноситися дані про 
вразливість та потреби ВПО: житлові, соціальні, медичні, освітні потреби, 
стан їх забезпечення; наявність в особи інвалідності із зазначенням причин 
настання тощо. 

Слід відзначити, що до переміщених осіб, крім внутрішньо переміщених 
осіб, також належать іноземці, особи без громадянства, біженці, особи, які 
потребують додаткового захисту, та особи, які потребують тимчасового 
захисту.

Питання регулювання правового статусу означених осіб вирішується 
вже на рівні як міжнародного, так і внутрішнього законодавства. До 
міжнародно-правових актів належать: Конвенція про статус біженців,  
Протокол щодо статусу біженців 2002 р., Женевська Конвенція про статус 
біженців 1951 р., Нью-Йоркський протокол 1967 р., що стосується статусу 
біженців, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р., 
Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966 р. тощо. 
На рівні внутрішнього законодавства: закони України «Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства», «Про біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту». Також слід зазначити, що в Україні 
починаючи з 1994 р. працює місія Управління Верховного Комісару ООН у 
справах біженців.

Відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб 
без громадянства»8 іноземцем є особа, яка не перебуває у громадянстві 
України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав. Закон 
виділяє такі категорії іноземців, як іноземці та особи без громадянства, які 
перебувають на території України на законних підставах; іноземці та особи 

5 Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України // ВВР 
України. 2015.  № 1. Ст. 1.

6 Про затвердження Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної 
інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб: Постанова Кабінету Міністрів 
України від 22 вересня 2016 р. URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/646-2016-%D0%BF
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без громадянства, які постійно проживають в Україні; іноземці та особи без 
громадянства, які тимчасово перебувають на території України; іноземці та 
особи без громадянства, які тимчасово проживають в Україні.

Особою без громадянства визначається особа, яку жодна держава 
відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином7.

Процесуальна правоздатність і дієздатність іноземних осіб в Україні 
ґрунтується на принципі національного режиму. Цей загальний принцип 
надання іноземцям національного правового режиму одержує послідовну 
реалізацію в галузевому законодавстві. Принцип національного режиму 
означає законодавче закріплення права іноземних громадян та осіб без 
громадянства звертатися до судів України й користуватися цивільними 
процесуальними правами нарівні з громадянами України. Наприклад, 
відповідно до ч. 1. ст. 74 Закону України «Про міжнародне приватне 
право» процесуальна правоздатність і дієздатність іноземних осіб в Україні 
визначаються відповідно до права України8. 

Цивільна правосуб’єктність іноземних осіб в Україні структурно 
складається із правоздатності та дієздатності. Цивільною правоздатністю 
наділені всі фізичні та юридичні особи, тобто всі іноземці, особи без 
громадянства. Дієздатністю наділені іноземці та особи без громадянства, 1) 
які досягли повноліття, усвідомлюють значення своїх дій і можуть керувати 
ними; 2) які не досягли повноліття, але зареєстрували шлюб; 3) яким 
надано повну цивільну дієздатність за рішенням суду; 4) неповнолітні або 
цивільна дієздатність яких обмежена у справах, що виникають з відносин, 
у яких вони особисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом.  
Законодавчо також передбачені права внутрішньо переміщених осіб на 
зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, соціальні послуги, освіту, виборчі права. Серед них, наприклад, 
можна виокремити такі: право на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності, на отримання 
соціальних послуг здійснюється відповідно до законодавства України; 
право на соціальні виплати; право на забезпечення технічними та іншими 
засобами реабілітації, на одержання реабілітаційних послуг відповідно до 
законодавства за місцем проживання; право на забезпечення технічними 
та іншими засобами реабілітації; право на продовження здобуття певного 

7Проправовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України //  ВВР України. 
2012. № 19-20.  Ст. 179.

8 Пасайлюк І.В. Цивільно-процесуальний статус іноземців та осіб без громадянства // 
Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 1.  С. 92.
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освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів 
державного бюджету або інших джерел фінансування; право на безпечні 
умови життя і здоров’я; право на створення належних умов для постійного чи 
тимчасового проживання; право на сприяння у переміщенні рухомого майна; 
право на сприяння у поверненні на попереднє місце проживання; право на 
отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування; 
право на проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення 
змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за 
місцем перебування.

Слід зазначити, що на внутрішньо переміщених осіб покладається 
комплекс як прав, так і обов`язків, до яких належать: обов’язок дотримуватися 
Конституції та законів України, інших актів законодавства; повідомляти про 
зміну місця проживання структурний підрозділ з питань соціального захисту 
населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, 
виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за 
новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця 
проживання; у разі виявлення подання внутрішньо переміщеною особою 
завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки про взяття на облік 
відшкодувати фактичні витрати, понесені за рахунок державного та місцевих 
бюджетів у результаті реалізації нею своїх прав тощо.

У 1998 р. структури ООН схвалили Керівні принципи з питання 
переміщення осіб всередині країни. Керівні принципи не є обов’язковим 
правовим документом, проте засновані на нормах міжнародного права, 
передусім таких, як Міжнародний пакт про громадянські та політичні 
права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, 
Конвенція про статус біженців. Вони деталізують положення названих 
актів, які відповідають специфічним потребам внутрішньо переміщених 
осіб, і пояснюють, як необхідно їх застосовувати в умовах внутрішніх 
недобровільних переміщень.

Ці принципи передбачають захист від недобровільного переміщення, 
допомогу при переміщенні, гарантії безпечного повернення, переселення 
та реінтеграції, а також визначають гарантії, що мають надаватися на всіх 
стадіях процесу або специфічні для кожної з них. Внутрішньо переміщені 
особи мають право на достатній життєвий рівень. Їм має бути забезпечено 
доступ до продуктів харчування, тимчасового житла, необхідного одягу та 
базових медичних послуг, а за потреби – до психологічної та соціальної 
допомоги. Незаперечним їх правом є також доступ до освіти. Влада повинна 
сприяти поверненню ВПО їхнього майна, а якщо це неможливо, давати 
відповідну компенсацію.
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Серед принципів  внутрішнього переміщення осіб у середині країни, 
на нашу думку, слід виокремити ті, що спрямовані на впорядкування їх 
цивільно-правового статусу: внутрішньо переміщені особи, на підставі 
повної рівності, користуються тими ж правами та свободами, передбаченими 
міжнародним правом і національним законодавством, якими користуються 
інші особи в їхній країні. Вони не повинні піддаватися дискримінації при 
здійсненні будь-яких прав і свобод на підставі того, що вони є внутрішньо 
переміщеними особами; кожна людина має право на повагу до її гідності, а 
також на фізичну, психічну і моральну недоторканність; кожна людина, де б 
вона не перебувала, має право на визнання її правосуб’єктності; ніхто не має 
бути безпідставно позбавлений майна та власності.

У процесі аналізу правового змісту досліджуваної категорії слід також 
звернути увагу на те, що і на міжнародному рівні не існує узгодженого 
стандарту, який регулює припинення статусу внутрішньо переміщених 
осіб. В Україні стаття 12 Закону України «Про внутрішньо переміщених 
осіб» передбачає, що людина втрачає статус внутрішньо переміщеної особи, 
якщо він/вона повертається до місця постійного проживання. Зазвичай 
таке положення застосовують держави на тому етапі, коли довгострокові 
рішення щодо внутрішнього переміщення уже були реалізовані та включали: 
повернення до місця проживання; місцеву інтеграцію в громаду, яка приймає 
переселенця; поселення в інших країнах, якщо ці рішення супроводжуються 
довгостроковою безпекою та захистом, компенсацією за втрачене майно, 
а також економічним і соціально стійким середовищем для колишніх 
вимушених переселенців9.

Таким чином, регулювання цивільно-правового статусу переміщених осіб 
здебільшого зумовлене існуванням міжнародних нормативно-правових актів 
щодо впорядкування відносин у цій сфері. Закони та підзаконні нормативно-
правові акти України в основному врахували демократичні положення щодо 
забезпечення прав та обов’язків  зазначеної категорії осіб.

Враховуючи суспільно-політичну обстановку як в Україні, так і у світі, 
питання цивільно-правового статусу переміщених осіб є актуальним з точки 
зору визначення комплексу прав та обов’язків, якими можуть наділятися такі 
особи, та потребує подальшого дослідження.

Sokolov Oleksii. To the question of the status of displaced persons
The procedural legal capacity and capacity of foreign persons in Ukraine is based on the prin-

ciple of “national regime”. This general principle of providing foreign nationals with the national 
legal regime is consistently implemented in sectoral legislation. The principle of the national 

9 Крахмальова К.О. Проблема визначення поняття «внутрішньо переміщені особи» в 
юридичній науці // Держава і право. 2000. Вип. 67.  С. 140.

Cоколов О. М. Щодо питання про статус переміщених осіб



70

№
 1

 (5
0

), 
2

0
1

8

regime means the legislative consolidation of the right of foreign citizens and stateless persons to 
appeal to the courts of Ukraine and to enjoy civil procedural rights on an equal basis with the citi-
zens of Ukraine. For example, according to Part 1 of Art. 74 of the Law “On International Private 
Law”, the procedural legal capacity and capacity of foreign persons in Ukraine are determined in 
accordance with the law of Ukraine.

The procedural legal capacity and capacity of foreign persons in Ukraine is based on the prin-
ciple of “national regime”. This general principle of providing foreign nationals with the national 
legal regime is consistently implemented in sectoral legislation.

The regulation of the civil status of displaced persons is largely due to the existence of inter-
national legal acts to regulate relations in this area. The laws and regulations in Ukraine that have 
largely taken into account those democratic provisions to ensure the rights and obligations of the 
specified category of persons.

Keywords: displaced persons, refugee, immigrant, legal capacity.
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УДК 341.01

Міжнародно-правове становище Суверенного 
Мальтійського Ордену після втрати ним 

у 1798 році територіального суверенітету

В. М. Отрош,
кандидат юридичних наук

 Досліджуються особливості міжнародної правосуб’єктності Суверенного
МальтійськогоОрденупіслявтратиниму1798р.територіальногосуверенітету.ЦейОрден
з1824р.маєсвоюрезиденціюнаправахекстериторіальностіуРимі.Якдержавоподібне
утворення,щонемаєвласноїтериторіїтанаселення,МальтійськийОрденявляєсобою
єдинепослідовнепродовженнязаснованогоу1099р.іофіційновизнаногоу1113р.Ордена
ГоспіталюсвятогоІоаннаЄрусалимського.

Ключові слова:міжнароднаправосуб’єктність,суверенітет.

Отрош В. М.  Международно-правовое положение Суверенного Мальтийского 
Ордена после потери им в 1798 году территориального суверенитета 

Исследуются особенности международной правосубъектности Суверенного
Мальтийского Ордена после потери им в 1798 году территориального суверенитета.
ЭтотОрденс1824г.имеетсвоюрезиденциюнаправахэкстерриториальностивРиме.
Будучи государственноподобным образованием, не имеющим собственной территории
и населения, Мальтийский Орден представляет собой единственное последовательное
продолжениеобразованногов1099г.иофициальнопризнанногов1113г.ОрденаГоспиталя
святогоИоаннаИерусалимского.

Ключевые слова:международнаяправосубъектность,суверенитет.

Otrosh Volodymyr. International legal status  of the Sovereign Order of Malta after 1798
ThearticledwellsonthepeculiaritiesoftheinternationallegalpersonalityoftheSovereign

OrderofMaltaafter1798.Since1824ithaditsresidenceinRomeasanextra-territorialentity.
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Beingastate-likeentitythatdoesnothaveitsownterritoryandpopulation,theMalteseOrderis
theonlyconsistentsequelhadbeenfoundedin1099andsince1113officiallyrecognizedSt.John
ofJerusalemOrder.

Keywords:internationallegalpersonality,sovereignty.

Після захоплення  французами Мальти у 1798 р.,  втрати Мальтійським 
Орденом внаслідок капітуляції своєї території і майже усієї власності 
та  казни багато мальтійських рицарів, які належали до різних Пріорств і 
«Язиків», відправилися у пошуках притулку до володіння свого протектора-
покровителя – російського імператора Павла І. 15 серпня 1798 р. Павло І збирає 
кавалерів і сановників створеного ним Великого Пріорства Російського, що 
складалося з 88 командорств, які, заручившись підтримкою близько ста 
прибулих до Росії зарубіжних кавалерів, урочистим актом визнали Великого 
Магістра Гомпеша винним у здачі Наполеону без бою Мальти та оголосили 
його позбавленим влади і попросили Павла І прийняти Мальтійський Орден 
під своє верховенство1.   

27 жовтня 1798 р. у Санкт-Петербурзі члени Великого Пріорства 
Російського і зарубіжні рицарі Ордена, що прибули до російської столиці, 
склали Прокламацію, в якій проголосили Імператора-Протектора 
Великим Магістром Ордена святого Іоанна Єрусалимського. Однак 
Павло І не поспішав з прийняттям цього титулу і хотів заручитися 
підтримкою духовного глави Ордена – Папи Римського Пія VI 
(1775–1799 рр.)2.  7 листопада 1798 р. у Санкт-Петербурзі відбулося засідання 
Великого Пріорства Російського, на якому присутні рицарі визнали Гомпеша 
недостойним надалі носити високий титул Великого Магістра Ордена і 
прийняли Відозву. У ній, зокрема, говорилося: «Ми, бальї, Кавалери Великого 
Хреста, Командори і Рицарі Великого Російського Пріорства, та інші члени 
Ордена святого Іоанна Єрусалимського, що зібралися у Санкт-Петербурзі, 
головному місці перебування нашого Ордена, як від нашого імені, так і від 
імені інших «Язиків», Великих Пріорств взагалі й усіх членів, зокрема, які 
приєднуються до наших твердих принципів, проголошуємо Його Імператорську 
Величність, Імператора і Самодержця всієї Росії Павла І Великим Магістром 
Ордена святого Іоанна Єрусалимського. Керуючись цією Відозвою і відповідно 
до наших законів і установлень, ми беремо на себе священне і урочисте 
зобов’язання послуху, покірності та вірності Його Імператорській Величності, 
Його Високопреосвященству Великому Магістру»3.  

1 НастенкоИ. А., Яшнев.Ю.В. История Мальтийского Ордена. В 2 кн. Москва: Русская 
панорама, 2005. Кн. ІІ.  2005. С. 79. 

2BletP.Pio VI e la revoluzione francese // La Civiltà cattolica.  1988.  № 139. P. 222–235.
3ПерминовП.Под сенью восьмиконечного креста.  Москва: Междунар. отношения, 1991. С. 

97–103.
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5 листопада 1798 р. Папа Пій VI написав листа послу Мальтійського 
Ордена в Росії, графу Джуліо Літта, що він жахнувся, коли «дізнався, що 
Великий Магістр (Фердінанд фон Гомпеш. – В. О.) заради врятування власних 
інтересів, виявив негідну слабкість, принісши у жертву весь Орден». Далі Папа 
продовжував: «Ми будемо співпрацювати з будь-якою владою, яка необхідна, 
якщо на додаток до надрукованого Акту, підписаного Імператором (Павлом І – 
В. О.), решта інших «Націй» і Пріорств, разом і кожна окремо, запрошуються 
приєднатися до вищеназваного акту, щоб Орден міг бути відновлений у своїй 
колишній величі»4.  Лише дізнавшись про зміст цього листа, Павло І прийняв 
титул Великого Магістра, вирішивши, що є формальна згода Папи Римського. 
13 листопада 1798 р. Павло І підписав два укази: про виділення з державної 
казни щорічно 216 000 рублів на утримання командорств Мальтійського 
Ордена та про утворення ще 10 нових командорств і своїм іменним указом 
затвердив розпис видатків на управління Ордена5.   

Крім Французької Республіки та Іспанії, усі інші держави Західної 
Європи визнали законність обрання російського імператора Павла І як 
нового Гросмейстера (Великого Магістра) Мальтійського Ордену, у тому 
числі перший серед коронованих осіб Європи імператор Священної Римської 
імперії Франциск ІІ (він же австрійський імператор), який 6 липня 1799 р. 
змусив фон Гомпеша (останній тимчасово проживав на території австрійської 
імперії у м. Трієст) зректися титулу Великого Магістра Мальтійського Ордена 
і наказав конфіскувати в останнього священні реліквії Ордена: десницю 
святого Іоанна Хрестителя, частку Животворящого Хреста і Філермську 
ікону Богоматері та спеціальною делегацією у серпні того ж року відіслав 
їх російському імператору Павлу І як Великому Магістру Мальтійського 
Ордена до резиденції Ордена в Санкт-Петербурзі6.

Обрання Павла І Великим Магістром визнали Великі Пріорства Франції, 
Венеції, Неаполя, Капуї, Пізи, Барлети і Мессіни, Португалії, Ломбардії, 
Німеччини, Баварії та Богемії; деякі Великі Пріори та рицарі цих Пріорств 
відвідали у 1799 р. резиденцію Ордена в Санкт-Петербурзі. Від визнання 
відмовилися Великі Пріорства Риму, Іспанії, Каталонії, Наварри, Арагону та 
Кастілії7. 

4Амара-ПуаньеМ. Посол Его Святейшества. Деятельность Томмазо Ареццо, апостольського 
нунция в Санкт-Петербурге в царствование Александра І.  Санкт-Петербург: Глаголъ, 1996. С. 
141.

5Полноесобрание законов Российской империи с 1619 года.  Санкт-Петербург: Печатано в 
Типографии ІІ отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.  Т. 
XXV: 1798–1799. С. 445.

6ПятницкийЮ.А. Икона Филермской Божией Матери – святыня Мальтийского ордена // 
Россия и Христианский Восток.  Москва, 1997.  Вып. 1.  С. 25–37.

7АндреевА.Р.,ЗахаровВ.А.,НастенкоИ.А. История Мальтийского Ордена. ХІ–ХХ века. 
Москва: Русская панорама, 1999. С. 54.
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29 листопада 1798 р. проголошено Маніфест «Про встановлення на 
користь Російського Дворянства Ордена святого Іоанна Єрусалимського»8.  
16 грудня 1798 р. опубліковано Маніфест «Про прий-няття Його 
Імператорською Величністю звання Великого Магістра Ордена святого 
Іоанна Єрусалимського»9.  22 грудня того ж року вихо-дить Сенатський 
Указ «Про включення до Імператорського титулу слів: і Великий Магістр 
Ордена святого Іоанна Єрусалимського»10.  Окрім Великого Російсько-
католицького Пріорства, яке очолював Людовік, герцог де Бурбон, принц де 
Конде, Маніфестом від 28 грудня 1798 р. було засновано Велике Російське 
Пріорство (для православних)11,  Великим Пріором якого став Спадкоємець 
Олександр Павлович. Було створено Верховну Священну Раду, до складу 
якої, окрім імператора Павла І і його сина Олександра, увійшли Поручик-
намісник Великого Магістра фельдмаршал граф Салтиков, Великий Командор 
Ордену князь Лопухін, Великий Канцлер Ордену граф Ростопчин. Також був 
утворений двір відповідно до звичного штату Великого Магістра на чолі з 
Великим Сенешалем графом Наришкіним. 

У Гатчині у 1798–1799 рр. був побудований Пріоратський палац, що 
слугував головною резиденцією Великого Пріора, а в Санкт-Петербурзі 
у пожалуваному Орденові Павлом І палаці з назвою «замок мальтійських 
рицарів» розмістилася резиденція Капітулу Мальтійського Ордена і була 
побудована католицька каплиця в ім’я Іоанна Хрестителя Єрусалимського, 
освячена 17 червня 1800 р. митрополитом Римо-Католицької Церкви у 
Росії Сестренцевичем, який був одночасно за наказом імператора великим 
збирачем милостині Мальтійського Ордена12. 

Для нагородження офіцерів, які відзначилися воєнними подвигами, Павло 
І заснував 20 командорств. Для забезпечення постійного перебування Ордена 
в Росії імператор Павло І (відповідно до з ст. XXIII «Конвенції, укладеної 
з Державним Орденом Мальтійським і його Превелебністю Гросмейстером 
– про заснування цього Ордена в Росії» від 4 січня 1797 р.) заснував своїм 
Указом 98 родових командорств. 21 червня 1799 р. публікуються «Найвище 
затверджені Правила для заснування родових командорств або Jus patronatus 

8Полное собрание законов Российской империи с 1619 года. Санкт-Петербург: Печатано в 
Типографии ІІ отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.                 
Т. XXV: 1798–1799. С. 455–458.

9 Там же. С. 483–484.
10 Там же. С. 486–487.
11 Там же. С. 502.
12 Альбовский Е.Император Павел І и митрополит Сестренцевич-Богуш (По фамильным 

преданиям) // Русская старина.  1897.  № 90/5.  С. 6–24.
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у Росії»13, згідно з якими право призначати фамільні (родові) командорства є 
виключно прерогативою імператора. 

Для вступу до Великого Пріорства Російського православному 
потрібно було надати докази, що його родина належить до спадкоємної 
аристократії «принаймні сто п’ятдесят років», а у ст. 5 вищезгаданих Правил 
роз’яснюється, яким чином можна успадкувати родове командорство14.  
Найбільш вельможні російські дворяни з дозволу імператора почали 
засновувати родові командорства. Для цього достатньо було мати три тисячі 
карбованців щорічного доходу з власних маєтків і відраховувати щорічно з 
нього десять відсотків до орденської казни. Засновник і його спадкоємці мали 
право носити командорський хрест і мальтійський мундир. Павло І також 
заснував інститут Почесних командорів і Кавалерів Ордена.

У зв’язку із «зреченням» фон Гомпеша і обранням Великим Магістром 
Мальтійського Ордена російського імператора Павла І проаналізуємо реакцію 
Святого Престолу на події в Ордені. Досить складна ситуація, що склалася з 
Папою Пієм VI (який перебував у вигнанні під Флоренцією з 2 червня 1798 
р. до 18 квітня 1799 р. внаслідок окупації Риму революційними військами 
Франції), позначилася  на його діях стосовно подій в Ордені. Офіційний 
історіограф Мальтійського Ордена К. Туманов, маючи доступ до секретних 
архівів Ватикану і проаналізувавши листування Папи і Римської курії 
цього періоду, аргументи Святого Престолу щодо трьох блоків проблемних 
орденських питань (усунення Великого Магістра фон Гомпеша, присвоєння 
звання Великого Магістра Павлу І та можливість стабілізації ситуації в 
Ордені), згрупував у п’ять пунктів:

1) лише Пріорство має право усувати з посади Великого Магістра, 
особливо коли йдеться про звинувачення за відсутності достатніх доказів;

2) розслідування такого звинувачення є прерогативою Святого Престолу; 
3) будь-яке усунення Великого Магістра не має значення без затвердження 

Верховного Понтифіка; 
4) некатолики не можуть знаходитися на чолі католицького релігійного 

ордена;
5) однак, беручи до уваги обставини, акти, що стосуються цієї справи, хоч 

і не мають сили de jure, у деяких випадках можуть бути прийняті de facto15. 

13Полноесобрание законов Российской империи с 1619 года. Санкт-Петербург: Печатано в 
Типографии ІІ отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.  Т. 
XXV: 1798–1799. С. 733.

14 Там же. С. 734.
15Sherbowitz-WetzorO.deToumanoffС. The Order of Malta and the Russian Empire. Rome, 1969. 

С. 61.
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З викладеного вище можна зробити висновок, що зречення фон Гомпеша 
без затвердження Папи Римського, з канонічної точки зору не може вважатися 
законним (це зречення було затверджено Апостольським Престолом тільки у 
1802 р. вже post factum). Що стосується одноосібного рішення Павла І про 
створення Пріорства для православних як невід’ємної частини Суверенного 
Ордена, то воно не було визнано і затверджено Папою, як, втім, і решта рішень 
Павла І як Великого Магістра Ордена, оскільки вони суперечили Конституції 
Ордена, яка визначає точну і незмінну процедуру обрання Великого Магістра 
(правила може змінити лише Папа), або містили зазіхання на виключні права 
Святого Престолу. Водночас Святий Престол не заявляв офіційного протесту, 
що було підтверджено низкою документів, і публічно не висловлювався з 
цього приводу, прийнявши, таким чином, «рішення мовчання».

16 березня 1801 р., через чотири дні після вбивства імператора Павла І, був 
опублікований Маніфест нового російського імператора Олександра І (1801–
1825 рр.), який відмовився від звання Великого Магістра, але залишився 
Протектором Ордена святого Іоанна Єрусалимського16.  Наприкінці 1801 р. 
обидва Великі Російські Пріорства (католицьке і православне) подали чотири 
кандидатури, серед яких був і бальї Джованні-Батіста Томмазі, італієць за 
походженням, і Папа, враховуючи також побажання Франції, Англії, Австрії 
та Королівства Обох Сицилій, проголосив його у 1802 р. Великим Магістром 
Мальтійського Ордена17.  

Після смерті Великого Магістра Томмазі у 1805 р. рицарі Ордена його 
наступником обрали Караччіоло, але Папа не визнав його повноважень і 
призначив за власним вибором Лейтенанта для управління Орденом. Відтак 
протягом 1805–1879 рр. в Ордені не було Великих Магістрів і він управлявся 
Лейтенантами Великого Магістрату, які призначалися з волі римських пап. 
Для Ордена настали тяжкі часи. Ще у 1802 р. в Іспанії Карл IV ліквідував 
чотири Пріорства з конфіскацією усього майна. Протягом 1806–1808 рр. 
були ліквідовані сім Великих Пріорств у Німеччині та Італії: Венеціанське, 
Ломбардійське, Германське, Римське, Барлеттське та Баварське. Усі вони 
разом з російським становили Англо-Баварсько-Російський «Язик» Ордена. 
У 1803–1810 рр. були ліквідовані Пріорства у Росії, у 1810–1812 рр. – у Прусії. 
Були закриті Пріорства у Мессіні у 1825 р. і в Португалії (у Крату) в 1834 р.18 
Скрізь при ліквідуванні Пріорств майно Ордена, зазвичай, конфісковувалося 
господарями європейських престолів.

16Полное собрание законов Российской империи с 1619 года. Санкт-Петербург: Печатано в 
Типографии ІІ отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.  Т. 
XXVІ: 1800–1801. С. 591.

17 Sherbowitz-WetzorO.de.,ToumanoffС.Op. labor. С. 78.
18НастенкоИ.А.,ЯшневЮ.В. Цит. работа.  С. 187.

Міжнародне право



77

№
 1

 (5
0

), 
2

0
1

8

У 1879 р. Папа Лев ХІІІ (1878–1903 рр.)  відновив сан Великого Магістра 
та належне йому достоїнство кардинала. Першим Великим Магістром 
після 72-річної перерви став Джованні Батіста Чечі-а-Санта-Кроче, який 
правив Орденом до 1905 р. Наступні роки були періодом поступового 
відродження Мальтійського Ордена, який основну свою діяльність 
зосередив на  госпітальній діяльності та доброчинності. У цей період 
також відновлювалися або заново створювалися бальяжі та пріорства. 
Виникають національні асоціації рицарів Мальтійського Ордена: у 1859 
р. – у Рейн-Вестфалії, 1857 р. –  Сілезії, 1875 р. –Англії, 1877 р. –  Італії, 
1885 р. –  Іспанії,  1891 р. –  Франції, у 1899 р. –  Португалії,  1911 р. –  
Нідерландах. У 1914 р. в Ордені було 4 пріорства: Римське (засноване у 
1214 р., відновлене у 1816 р.), Богемське (що у Чехії, не припиняло своєї 
діяльності з часу заснування у 1182 р.), Венеціанське (існувало як два 
пріорства з 1180 р., відновлене у 1839 р.) і Обох Сицілій, а також існувало 
2 бальяжі, 57 командорств «по справедливості», 45 фамільних командорств 
і 8 зазначених вище національних асоціацій19. 

Певний час резиденція Мальтійського Ордена знаходилася в Мессіні 
(до 1825 р.), а потім у Катаньї, звідки у 1826 р. штаб-квартира Ордена 
була перенесена у Феррару. Нарешті у 1834 р. Капітул Ордена переїхав 
до Риму (особняк на вулиці Кондотті, 68 (неподалік Ватикану), в якому 
раніше розташовувалася резиденція посла Мальтійського Ордена у Римі). 
У власності Ордена залишався також палац на Авентинському пагорбі. З 
цього часу розпочинається останній, що продовжується й донині, період у 
житті та діяльності Мальтійського Ордена. Оскільки Орденська резиденція 
з 1834 р. знаходиться у Римі, то новоутвореній італійській державі та 
її судам неодноразово доводилося займатися розглядом питання про 
міжнародно-правовий статус Мальтійського Ордена. 

Так, у 1868 р. граф Кібаріо, уповноважений італійським урядом дослідити 
питання правового становища Мальтійського Ордена в Італії, констатував: 
«Відповідно до європейського міжнародного права Орден ніколи не 
переставав бути суверенним»20.  Державна рада Італії заявила у своєму 
висновку від 10 листопада 1869 р., що Мальтійський Орден є суверенним 
інститутом, тому укази Великого Магістра Ордена не потребують 
екзекватури короля Італії. Суверенне становище Мальтійського Ордена 
підтверджується також у Конвенції італійського військового міністерства 
і Ордена від 20 лютого 1884 р. та у законодавчих декретах італійського 

19АндреевА.Р.,ЗахаровВ.А.,НастенкоИ.А. Цит. работа. С. 85.
20StagniSilencide.La Sovrana Orden Militar de Malta // Revista de la Facultad de Derecho y 

Cienzias Sociales.  Buenos Aires, 1949.  № 13. С. 120.
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уряду від 7 жовтня 1923 р. і 28 листопада 1929 р.21 
Позитивні зрушення в італійсько-орденських відносинах відбулися після 

того, як у 1929 р. були укладені Латеранські угоди між Італією і Святим 
Престолом і утворено Державу-Місто Ватикан. Великий Магістр австрієць 
Галеаццо фон Тун унд Гогенштейн, якого не сприймали в італійських урядових 
колах, одразу оголосив про погіршення стану свого здоров’я і переїхав до 
свого замку в Пово, а владу передав Лейтенанту Великого Магістра італійцю 
Піо Франчі де’Кавальєрі, який протягом 1929–1931 рр. виконував обов’язки 
75-го Великого Магістра і врегулював офіційні відносини з італійським 
урядом. Наступні 76-й і 77-й Великі Магістри, очевидно, з політичних 
міркувань, також обиралися з італійських рицарів. 76-й Великий Магістр 
фра Людовіко Чігі делла Ровере Альбані (1931–1951 рр.) особисто нагородив 
Великим Хрестом честі і смирення Ордена Святого Іоанна Єрусалимського 
тодішнього «вождя італійського народу» і «дуче італійських фашистів» 
кавалера Беніто Амількаре Андреа Муссоліні за його великий особистий 
внесок у справу врегулювання офіційних італійсько-орденських відносин22. 

Верховний суд Італії своїм Вироком від 13 березня 1935 р. підтвердив, 
що Мальтійський Орден як corte di diritto publico internationale має право 
самостійно вирішувати правові питання, що випливають з Конституції 
Ордена, наголосивши при цьому, що «Суверенний Військовий Єрусалимський 
Орден знаходиться за межами національного суверенітету (італійської) 
держави». У Вироку Касаційного суду Італії від 25 липня 1945 р. зазначається, 
що Орден є «юридичною особою в рамках міжнародного права», з чого 
випливає його становище суверена. У Вироку цього суду від 14 липня 1953 
р. зазначається, що «Суверенний Військовий Мальтійський Орден визнаний 
Італійською Республікою як суб’єкт міжнародного права», і тому правові 
відносини з Орденом будуються відповідно до норм міждержавного права, а 
не італійського права23.

Подальша італійська судова практика у справах Ордена також свідчить, 
що Мальтійський Орден завжди розглядається суб’єктом міжнародного 
права, який зберігає свою незалежність відносно будь-якого іншого суб’єкта 
міжнародного права, а також стосовно Святого Престолу і має право на 
визнання свого суверенного становища іншими державами, подібно до 
Італійської держави. Так, трибунал Риму у Вироку від 3 листопада 1954 

21HafkemeyrGeorgB. Der Malteserorden und die Völkerrechtsgemeinschaft // Der Joanniterorden 
der Malteserorden. Der ritterliche Orden des hl. Johannes vom Spital zu Jerusalem. Seine Geschichte, 
seine Aufgaben.  Köln: Wienand Verlag, 1988. С. 434.

22НастенкоИ.А.,ЯшневЮ.В.Цит. работа.  .С. 199.
23HafkemeyrGeorgB. Op. labor. С. 435.
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р. зауважив, що «Мальтійський Рицарський Орден є правовим суб’єктом 
міжнародного права», який «зберігає свою незалежність також стосовно 
Святого Престолу» і має «право на визнання свого суверенного становища 
іншими державами подібно до Італійської Держави», а у Вироку від 27 квітня 
1957 р. йдеться про те, що «Мальтійський Орден, безсумнівно, є суверенною 
корпорацією, суб’єктом міжнародного права», внаслідок чого навіть 
службовий договір, укладений Орденом, має публічно-правовий характер. 
При цьому у Вироку Римського Трибуналу від 27 квітня 1957 р. докладно 
розглядається Вирок Комісії Великого Трибуналу кардиналів від 24 січня 1953 
р. і зазначається, що згадані названою Комісією у своєму Вироку обмеження 
суверенітету Ордена, пов’язані з відсутністю державної території і підданих, 
не обмежують сам суверенітет і власне юридичну особу Мальтійського 
Ордена, повністю незалежну від інших суб’єктів міжнародного права24.  

Остаточно відносини між Суверенним Мальтійським Орденом та 
Італією були врегульовані дипломатичними нотами, якими сторони 
обмінялися 11 січня 1960 р. Італійська нота підтверджує усі привілеї, 
пожалувані Мальтійському Ордену як Королівством, так і Італійською 
Республікою, починаючи з 1861 р., що підтверджують якість Ордена як 
суб’єкта міжнародного права, екстериторіальність його резиденції у Римі 
(Магістерський Палац на віа Кондотті та Магістерська Вілла на віа Авентін) і 
правове становище Великого Магістра як глави держави з усіма відповідними 
прерогативами, привілеями та імунітетами. Тим самим Італійська Республіка 
визнала існування Мальтійського Ордена на своїй території як суверенної 
держави, держави, з якою вона підтримує дипломатичні відносини25. 

У Новітній час перша спроба заявити про себе як про суб’єкта міжнародного 
права була зроблена Суверенним Мальтійським Орденом ще у 1930 р., коли 
були встановлені дипломатичні відносини зі своїм покровителем – Святим 
Престолом, а у 1937 р. – з франкістською Іспанією. Потім настало затишшя 
на десять років. З 1947 р. Мальтійський Орден розпочав встановлювати 
дипломатичні відносини з визнаними у світі країнами Латинської Америки 
та Африки. Таким чином, становище Мальтійського Ордена як суб’єкта 
міжнародного права стало підтверджуватися й практикою встановлення 
дипломатичних відносин та обміну посольствами з державами. 

У наступних статтях  аналізуватиметься сучасний правовий статус 
Суверенного Мальтійського Ордена та його релігійна природа як католицького 
ордена.

24 Там само. С. 427–438.
25GazzoniF. L’Ordine.  Milano, 1979. С. 69.
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Otrosh Volodymyr. International legal status  of the Sovereign Order of Malta after 1798
The article examines the features of the international legal personality of the Sovereign Mili-

tary Order of Malta after the loss of its territorial sovereignty in Malta in 1798. Since 1834, the 
Order’s residence places in Rome, the newly formed Italian State and its courts repeatedly had 
to deal with the issue of the international legal status of the Maltese Order. The analysis of Ital-
ian case law as for Order’s  proceedings shows that the Italian State considers the Maltese Order 
as the subject of international law, which maintains its independence vis-à-vis any other subject 
of international law, as well as in relation to the Holy See and has the right to recognition of its 
sovereign  status by other states, like Italy.

Finally, diplomatic notes exchanged between the parties on January 11, 1960 regulated the 
relationship between the sovereign Maltese Order and the Italian State. 

The Italian note confirms all the privileges granted to the Maltese Order by both Kingdom and 
Italian Republic, since 1861, confirming the Order’s quality  as the subject of international law, 
the extra-territoriality of its residence in Rome (Master’s Palace at Via Condotti and the Master’s 
Villa on Via Aventine) and the legal status of the Grand Masters as the head of State with all cor-
responding  prerogatives, privileges and immunities. Thus, the Italian Republic recognizes the 
existence of the Maltese Order in its territory as a sovereign State, the state with which they main-
tain diplomatic relations. In the modern time, current position of the Sovereign Military Order of 
Malta as a subject of international law has started to be confirmed by the practice of establishing 
diplomatic relations and the exchange of embassies with the states.

Keywords: international legal personality, sovereignty.
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Узагальнення
судової практики розгляду справ 

за спорами, що виникають з
трудових правовідносин за 2016 рік 

та перше півріччя 2017 року

В. М. Ратнікова,
суддя судової палати з розгляду цивільних справ
Апеляційного суду міста Києва

На виконання плану роботи Апеляційного суду міста Києва на ІІ півріччя 
2017 року суддею судової палати з розгляду цивільних справ Ратніковою 
В.М. було проведено узагальнення судової практики розгляду судами спорів, 
що виникають з трудових правовідносин, за 2016 рік та І півріччя 2017 року.

Згідно із статистичними даними, що надійшли на запит Апеляційного 
суду міста Києва від районних судів міста Києва, у провадженні  місцевих 
загальних судів міста Києва в 2016 році перебувало 2 525 справ за спорами, 
що виникають із трудових правовідносин, а в І півріччі  2017 року -  1 469.

  

© РатніковаВалентинаМиколаївна– суддя судової палати з розгляду цивільних справ 
Апеляційного суду міста Києва 
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Згідно з даними автоматизованої системи документообігу «Апеляція» 
Апеляційного суду м. Києва, в 2016 році до Апеляційного суду м. Києва з 
апеляційними скаргами на судові рішення у справах, які виникають з трудових 
правовідносин, надійшло 716 справ, тобто було оскаржено 45,37%  загальної 
кількості ухвалених судових рішень. У І півріччі 2017 року надійшло 278 
справ, тобто було оскаржено 48,68% від загальної кількості ухвалених 
судових рішень.

Судова практика

Результати розгляду Апеляційним судом міста Києва апеляційних скарг
на судові рішення у справах, що виникають з трудових правовідносин,

за 2016 рік та І півріччя 2017 року
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Таким чином, у 2016 році Апеляційним судом м. Києва було скасовано 
43,15 %  загальної кількості оскаржених судових рішень у справах, що 
виникають з трудових правовідносин, що надійшли до суду в даний період, 
та 19,58%  загальної кількості судових рішень, ухвалених у таких справах 
судами першої інстанції за даний період.

За І півріччя 2017 року було скасовано 33,45 % загальної кількості 
оскаржених судових рішень та 16,28 % загальної кількості судових рішень, 
ухвалених судами першої інстанції за даний період.

Підсумовуючи вищенаведені статистичні показники, зазначимо, що 
переважно суди першої інстанції правильно застосовують норми матеріального 
та процесуального права при вирішенні спорів, що виникають з трудових 
правовідносин, та ухвалюють у таких справах законні й обґрунтовані рішення, 
які  в більшості не оскаржувалися, одночасно ті рішення, що були предметом 
перевірки судом апеляційної інстанції, переважно залишені без змін.

Право особи на працю є одним із фундаментальних прав людини, яке 
закріплене міжнародно-правовими актами і визнане усіма державами світу.

В законодавстві України право кожного на працю, що включає можливість 
заробляти собі на життя працею, яка вільно обирається або на яку вільно 
погоджується особа, гарантоване статтею 43 Конституції України, Кодексом 
законів про працю України, іншими нормативно – правовими актами, які 
регулюють правовідносини у сфері захисту трудових прав.

Державою гарантовано кожній особі можливість захистити свої трудові 
права, зокрема право на захист від незаконного звільнення, на своєчасне 
одержання винагороди за працю, на належні, безпечні й здорові умови праці. 

За змістом статті 221 Кодексу законів про працю України вирішення 
спорів, що виникають з трудових правовідносин, віднесено до компетенції 
комісій по трудових спорах та районних, районних у містах, міських чи 
міськрайонних судів.

При розгляді спорів, що виникають з трудових правовідносин, суди 
керуються положеннями Конституції України, Кодексу законів про працю 
України, Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про відпустки», 
іншим законодавством про працю, включаючи ратифіковані Україною 
міжнародні акти, якими закріплено гарантії трудових  прав працівників: 
Загальну декларацію прав людини, Міжнародний Пакт про економічні, 
соціальні та культурні права, Європейську соціальну хартію, Конвенції і 
Рекомендації Міжнародної організації праці.

При вирішенні даних спорів судами також враховуються роз’яснення щодо 
застосування законодавства, які містяться в постановах Пленуму Верховного 
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Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06 
листопада 1992 року, «Про практику застосування судами законодавства про 
оплату праці» від 24 грудня 1999 року.

Як вбачається з аналізу практики розгляду судами спорів, що виникають 
з трудових правовідносин, судами здебільшого правильно застосовується 
законодавство про працю, яке регулює правовідносини, що виникають у 
трудовій сфері.

Водночас мають місце певні помилки, які допускаються судами як при 
застосуванні норм матеріального права - при вирішенні спору по суті,  так і 
процесуального - при вирішенні процесуальних питань, пов’язаних з рухом 
справи.

Так, законодавством передбачено для осіб, які звертаються до суду з 
позовами про стягнення заробітної плати та/або поновлення на роботі, пільги 
по сплаті судового збору, зокрема звільнення від його сплати під час розгляду 
справи в усіх судових інстанціях.

При вирішенні судами питання про прийняття таких позовних заяв 
допускається невірне трактування вказаної норми законодавства, зокрема 
в частині   щодо сплати судового збору за позовні вимоги про стягнення 
середнього заробітку за час вимушеного прогулу та за затримку розрахунку 
при звільненні.

Виходячи з положень ст. 117, 235 Кодексу законів про працю України, 
стягнення середнього заробітку на користь працівника у разі допущення 
адміністрацією роботодавця певних порушень його прав (непроведення 
повного розрахунку при звільненні, затримка видачі трудової книжки) є 
своєрідною компенсацією, розрахунок розміру якої  перебуває в прямій 
залежності від розміру заробітної плати працівника.

Середній заробіток для потреб ст. 117, 235 Кодексу законів про працю 
України обчислюється за процедурою, визначеною Порядком обчислення 
середньої заробітної плати, затвердженим  постановою Кабінету Міністрів 
України № 100 від 08 лютого 1995 року, та за своєю природою являє собою 
узагальнений розмір заробітної плати працівника за певний період.

Враховуючи природу такої компенсаційної виплати, як стягнення 
середнього заробітку за час вимушеного прогулу чи за затримку розрахунку 
при звільненні, заявлення такої вимоги в позовній заяві варто розуміти як 
вимогу про стягнення заробітної плати, а тому, в силу положень ст. 5 Закону 
України «Про судовий збір», така вимога не оплачується судовим збором.

Проте суди першої інстанції не завжди вірно визначаються з правовою 
природою вимог про стягнення  середнього заробітку в порядку ст. 117, 235 
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Кодексу законів про працю України, у зв’язку  з чим безпідставно залишають 
подані позовні заяви без руху та, у разі невиконання позивачем вимог про 
сплату судового збору, визнають їх неподаними та повертають.
Так, ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва від 22 січня

2016 року позовну заяву громадянина Г. до Товариства з обмеженою
відповідальністю «Л.» про поновлення на роботі, стягнення середнього
заробітку за час вимушеного прогулу визнано неподаною та повернуто в
зв’язкузневиконаннямпозивачемГ.вимогухвалиСолом’янськогорайонного
судум.Києвавід04січня2016рокупрозалишенняйогопозовубезрухучерез
несплатусудовогозборузавимогупростягненнясередньогозаробітку.
Скасовуючи ухвалу Солом’янського районного суду м. Києва від 22

січня 2016 року  та передаючи питання про відкриття провадження
на новий розгляд, Апеляційний суд м. Києва зазначав, що позовна вимога
щодостягненнясереднього заробітку зачас вимушеногопрогулу випливає
з поняття стягнення заробітної плати, а тому, оскільки в силу закону
позивачізвільняютьсявідсплатисудовогозборупідчасрозглядусправпро
стягненнязаробітноїплативусіхсудовихінстанціях,висновоксудупершої
інстанції щодо повернення позовної заяви позивачу у зв’язку з несплатою
судовогозборуєхибним.
Крімтого,ухвалоюСолом’янськогорайонногосудум.Києвавід1вересня

2016рокувизнанонеподаною іповерненопозовну заяву громадянинаВ.до
Концерну«К.»,третяособа:професійнаспілкаКонцерну«К.»провизнання
незаконнимтаскасуваннянаказупрозвільнення,поновленнянароботіта
стягненнязаробіткузачасвиму-шеногопрогулу.Повертаючипозовнузаяву
судпершої інстанції,крім іншого,виходивзтого,щопозивачприподанні
цьогопозовусудовийзбірнесплатив,вимогухвалиСолом’янськогорайонного
судум.Києвавід15липня2016рокупрозалишенняпозовноїзаявибезруху
невиконав.
ЗалишаючиухвалуСолом’янськогорайонногосудум.Києвавід1вересня

2016рокубеззмін,Апеляційнийсудм.Києвазазначав,щопозивачВ.,дійсно,
не виконав усіх вимог ухвали Солом’янського районного суду м. Києва від
15липня2016рокупрозалишенняпозовноїзаявибезруху,щосвідчитьпро
обґрунтованістьвисновкусудупроповерненняпозову.Протероз’яснив,що
вимоги суду першої інстанції про сплату судового збору за пред’явлення
позовної вимоги про стягнення заробітку за час вимушеного прогулу, які
такожбулизазначенівухваліСолом’янськогорайонногосудум.Києвавід
15 липня 2016року,  є помилковими, позаяк позовна вимога про стягнення
середнього заробітку зачас вимушеногопрогулу є вимогоюпростягнення
заробітноїплати,тобтонеоплачуєтьсязбором.
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Отже, судами першої інстанції в поодиноких випадках  допускається 
звужене трактування змісту ст. 5 Закону України «Про судовий збір», яка 
передбачає для позивачів пільги по сплаті судового збору в справах про 
стягнення заробітної плати та поновлення на роботі.  Зокрема, не враховується, 
що за своєю правовою природою вимоги про стягнення середнього заробітку 
за час затримки розрахунку при звільненні чи вимушеного прогулу також 
варто розцінювати як вимоги про стягнення заробітної плати, та вважати їх 
такими, що не оплачуються судовим збором.

Особливу увагу також варто приділити питанню прийняття до розгляду 
позовних заяв щодо захисту трудових прав, в яких однією із  вимог зазначено 
стягнення заробітної плати. 

Ст. 119 ЦПК України встановлено додаткову вимогу до подання такого 
позову, а саме вимагається, щоб до нього було додано копію ухвали про 
відмову в прийнятті заяви про видачу судового наказу або ухвали про 
скасування судового наказу.

Така умова випливає зі змісту ст.. 118 ЦПК України, де прямо зазначається, 
що позовна заява щодо вимог, визначених у частині першій ст. 96 цього 
Кодексу, зокрема  з вимогами про стягнення нарахованої, але не виплаченої 
працівникові суми заробітної плати, може бути подана тільки в разі відмови у 
прийнятті заяви про видачу судового наказу або скасування його судом.

У зв’язку із встановленням законодавцем даної вимоги існують 
непоодинокі випадки допущених судом першої інстанції помилок при 
визначенні відповідності поданої позовної заяви вимогам щодо змісту та 
форми, що зумовлене ненаданням оцінки правовій природі сум, заявлених до 
стягнення, зокрема в частині наявності чи відсутності між сторонами спору 
щодо розміру заборгованості по заробітній платі. 
Так,ухвалоюШевченківськогорайонногосудум.Києвавід20жовтня2016

рокувизнанонеподаноюіповернутопозивачупозовнузаявугромадянинаА.
доПриватногоакціонерноготовариства«О»простягненнязаборгованості
позаробітнійплаті,компенсаціїзаневикористанувідпусткутакомпенсації
заборгованостісередньогозаробіткузачасзатримкивиплатизаробітної
плати,зтихпідстав,щопозивачневиконаввимогухвалиШевченківського
районного судум.Києва від 29 липня 2016 року про залишення позову без
руху іненадав доказів звернення до суду  із заявоюпровидачусудового
наказу  про стягнення нарахованої, але не  виплаченої працівникові  суми
заробітноїплати,відмовиуприйняттізаявипровидачусудовогонаказу
абоскасуванняйогосудом.
Скасовуючи ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 20

жовтня2016рокуіпередаючипитаннянановийрозгляд,Апеляційнийсудм.
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Києвазазначив,щосудпершоїінстанціїнеперевірив,чиможутьвимогипро
стягненнязаробітноїплати,зурахуваннямнаданихсудудоказів,свідчити
провідсутністьспорупроправо,інезвернувувагинате,щопозивачем
заявленодостягненнясуми,щойомунебулинарахованіпризвільненні.
УхвалоюСолом’янського районного судумістаКиєва від 21 січня 2016

рокуповернутопозовнузаявугромадянинаД.доТовариствазобмеженою
відповідальністю«Ю.»,керівникаТовариствазобмеженоювідповідальністю
«Ю.»,заступникакерівникаТовариствазобмеженоювідповідальністю«Ю.»
пропоновленнянароботі,стягненнязаробітноїплатизачасвимушеного
прогулу,зтихпідстав,щопозивачневиконаввимогухвалиСолом’янського
районногосудум.Києвавід05січня2016рокупрозалишенняпозовубезруху,
якоюйогобулозобов’язаносплатитисудовийзбіртаподатинизкудоказів,
ізокремадоказинапідтвердженнязверненнядосудуіззаявоюпровидачу
судового наказу про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної
плати.
Скасовуючи ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 20

жовтня2016року іпередаючипитаннянановийрозгляд,Апеляційнийсуд
м. Києва, крім іншого, зазначив, що не допускається розгляд вимог про
стягнення заробітної плати в наказному провадженні у разі наявності
спору щодо розміру заборгованості чи права на її отримання, а тому,
оскількив матеріалахсправивідсутнядовідкабухгалтеріїборжника,яка
бпідтверджуваланаявну заборгованість, відсутніпідставивважати,що
спірнікоштибулинарахованіпозивачу,щонебуловрахованосудомпершої
інстанціїпризалишенніпозовугромадянинаД.безруху.

Аналіз вищезазначених помилок, допущених судом першої інстанції на 
стадії вирішення питання про відкриття провадження у справі, свідчить 
про помилкове трактування ст.. 96, 118 ЦПК України, якими встановлено, 
що до  подання особою заяви про стягнення заробітної плати в порядку 
позовного провадження вимагається звернення з  такою заявою в порядку 
наказного провадження, з вимогою про видачу судового наказу про стягнення 
нарахованої, проте не виплаченої заробітної плати.

Для уникнення вказаних помилок варто звернути увагу, що, з’ясовуючи, 
чи розповсюджує свою дію ч. 6 ст. 119 ЦПК України на певну позовну заяву, 
суд повинен визначитися з природою тієї суми, яку хоче стягнути позивач, 
та встановити, чи є ця сума нарахованою, проте не виплаченою заробітною 
платою, чи сумою, стосовно якої наявний спір. 

При вирішенні такого питання варто враховувати роз’яснення Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 
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викладені в постанові Пленуму   № 4 від 23 грудня 2011 року «Про практику 
розгляду судами заяв у порядку наказного провадження», де зазначено, що до 
заяви про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, але не виплаченої 
працівникові суми заробітної плати має бути додано докази перебування 
заявника у трудових відносинах із боржником, а підтвердженням суми, яка 
стягується, може бути будь-який належно оформлений документ, що вказує 
на розмір нарахованої заробітної плати та компенсації за порушення строків 
її виплати, зокрема, довідка бухгалтерії боржника, розрахунковий лист чи 
копія платіжної відомості тощо.

Таким чином, за наявності у особи виданих роботодавцем підтверджуючих 
документів щодо  розміру нарахованої заробітної плати, правильним буде 
звернення до суду в порядку наказного провадження,  а тому суди повинні 
перевіряти наявність  таких документів у додатках до позовної заяви та, у разі 
їх наявності, виходячи з положень ст.  96, 118, 119 ЦПК України, залишати 
позов без руху для отримання відомостей щодо відмови у прийнятті заяви 
про видачу судового наказу або скасування його судом.

В іншому випадку залишення позовної заяви без руху та надання 
позивачу вказівки звертатися до суду із заявою про видачу судового наказу 
вважатиметься безпідставним та  таким, що не ґрунтується на положеннях 
ст.ст.  96, 118 ЦПК України.

Згідно із матеріалами судової практики, яка була предметом даного 
узагальнення, найбільш поширеними спорами, що виникають з трудових 
правовідносин та є предметом судового розгляду, варто вважати спори щодо 
поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного 
прогулу, стягнення невиплаченої заробітної плати, стягнення середнього 
заробітку за час затримки розрахунку при звільненні.

При цьому, оскільки  залежно від фактичних обставин справи такі вимоги 
можуть бути взаємопов’язаними та зумовлювати одна одну, розповсюдженою 
є практика одночасного заявлення кількох вищезазначених  вимог при 
зверненні до суду.

Варто звернути увагу, що в переважній більшості суб’єктом звернення 
до суду з позовом, що виникає з трудових правовідносин, є працівник, 
який звертається за захистом своїх трудових прав. Це зумовлено тим, що у 
трудових відносинах  роботодавець виступає як наділений владою суб’єкт 
та саме ним приймаються рішення, які можуть мати наслідком порушення 
трудових прав особи.

У зв’язку з тим, що правові підстави, виходячи з яких заявляються 
вимоги про  поновлення на роботі, стягнення заборгованості із заробітної 
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плати, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, стягнення 
середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, є різними, 
варто проаналізувати судову практику з вирішення кожного із таких спорів.

Визнання наказу про звільнення незаконним і поновлення 
на роботі 

Право особи на працю, складовою якого варто вважати принцип захисту 
від незаконного звільнення,  гарантується державою та закріплене в 
національному законодавстві й міжнародно-правових актах. Ст. 5-1 Кодексу 
законів про працю України передбачає, що працездатним громадянам, які 
постійно проживають на території України, державою гарантується правовий 
захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного 
звільнення, а також сприяння у збереженні роботи.

Одним із  основних трудових прав працівників, закріплених у ст.. 2 Кодексу 
законів про працю України, є право на звернення до суду для вирішення 
трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної 
посади.

Таким чином, одним із способів захисту  працівника від незаконного 
звільнення є звернення до суду з вимогами про визнання проведеного 
звільнення неправомірним і поновлення на роботі.

За змістом ст. 232 Кодексу законів про працю України спори за заявами  
працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення 
трудового договору, зміну дати і формулювання причини звільнення, 
оплату за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи 
розглядаються безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи 
міськрайонних судах.

Незаконними варто вважати таке звільнення, що було проведене з 
підстав, не передбачених законом або з порушенням встановленого порядку 
звільнення, а також у тому випадку, коли фактичні обставини не відповідають 
обраному формулюванню причин звільнення і коли порушуються гарантії, 
надані окремим категоріям працівників.

При вирішенні трудових спорів особливу увагу варто звертати на 
спеціальні строки, встановлені трудовим законодавством для звернення до 
суду за захистом своїх порушених трудових прав.

Так, працівник може звернутися із заявою про вирішення трудового спору 
безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного 
суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися 
про порушення свого права, а у справах про звільнення - в місячний строк з 
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дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.
У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право 

звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати 
без обмеження будь-яким строком (ст. 233 Кодексу законів про працю України)

При цьому ст. 234 Кодексу передбачає можливість поновлення 
встановлених у ст. 233 строків, у  разі їх пропуску з поважних причин.

Варто мати на увазі, що при поновленні такого строку чи відмові в його 
поновленні суд повинен навести в рішенні мотиви, з яких він виходив при 
вирішенні даного питання. 

Верховий Суд України в правовій позиції № 6-409цс16 від 06 квітня 2016 
року зазначив, що при застосуванні судами положень ст. 233, 234  Кодексу 
законів про працю України суд зобов’язаний перевірити й обговорити 
причини пропуску  встановлених законодавством строків, а також навести 
у рішенні мотиви, чому він поновлює або вважає неможливим поновити 
порушений строк. 

Як свідчить судова практика, здебільшого при вирішенні трудових спорів 
суди правильно застосовують положення ст. 233 Кодексу законів про працю 
України та вірно визначаються з питанням щодо дотримання чи недотримання 
працівником встановлених законодавством строків на звернення до суду.

Водночас інколи допускаються помилки при тлумаченні положень ст. 233 
Кодексу законів про працю України, зокрема не враховується їх перевага над 
строками позовної давності, що встановлені в Цивільному кодексі України. 
Крім того, інколи суди безпідставно вважають, що об’єднання в одній позовній 
заяві вимоги про поновлення на роботі  та  вимоги про стягнення заробітної 
плати  є підставою для  поширення  на всі ці вимоги необмеженого строку на 
звернення до суду, оскільки вони об’єднані спільним обґрунтуванням. 
Так,рішеннямПодільськогорайонногосудум.Києвавід24лютого2016

року  було задоволено позов громадянки Ц. до Публічного акціонерного
товариства «Ш.», визнано незаконним і скасовано наказ про звільнення
громадянки Ц. з посади головного фахівця кадрового відділу Публічного
акціонерноготовариства «Ш.», поновлено її на посадіта стягнуто на її
користьсереднійзаробітокзачасвимушеногопрогулу.
Одночасно суд відхилив доводи відповідача про те, що громадянка Ц.

пропустиламісячнийстрокназверненнядосудузвимогоюпропоновлення
на роботі, оскільки наказ про її звільнення було видано в вересні 2014
року,тодіж нею і отриманотрудову книжку, а до суду вона звернулася
в серпні 2015 року.Відхиляючитакі доводи, районний суд виходив зтого,
що в позовній заяві об’єднанокілька вимог, зокрема вимогупро стягнення
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середньої заробітної плати, що поширює на спірні правовідносини дію
частини 2 статті 233 Кодексу законів про працю України, відповідно
до якої, у разі порушення роботодавцем законодавства про оплату праці,
працівникмаєправозвернутисядосудубезобмеженнябудь-якимстроком.
Додатково цей висновок обґрунтовувавтим,що судовий захисттрудових
правосібвідбуваєтьсявпорядкуцивільногосудочинства,тобтонаспірні
правовідносинипоширюєсвоюдіюглава19ЦивільногокодексуУкраїни,яка
встановлюєзагальнийтрирічнийстрокпозовноїдавності,атомупозивачем
строкиназверненнядосудувбудь–якомувипадкунепропущені.
Апеляційний суд м. Києва, скасовуючи рішення Подільського районного

судум.Києва від 24 лютого 2016 року та ухвалюючи нове про відмову в
задоволенніпозову,виходивзтого,щооб’єднанняводномупозовівимогпро
поновленнянароботііпростягненнясередньогозаробіткузачасвимушеного
прогулу не поширює на всі правовідносини дію частини 2 ст. 233Кодексу
законівпропрацюУкраїни,атому,оскількипозивачемпропущеномісячний
строкназверненнядосудузвимогамипрооскарженнясвогозвільненняіне
зазначеноповажнихпричинпропускутакогостроку,щоможутьслугувати
підставамидляйогопоновлення,взадоволенніпозовунеобхідновідмовити.
Прицьомупосиланнясудунаст.257ЦКУкраїнитакожєбезпідставними,
позаяктрудовівідносиниміжпрацівникамитароботодавцямирегулюються
законодавствомпропрацю,інасампередКодексомзаконівпропрацюУкраїни,
а тому саме визначені даним Кодексом строки підлягають застосуванню
до спірних правовідносин, що не було враховано судом першої інстанції і
призвелодонеправильноговирішенняспору.
 Рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 29 березня  2016

року задоволено позов громадянина Ю. до Товариства з обмеженою
відповідальністю«Ф.»,визнанонезаконниміскасованонаказпозвільнення
громадянина Ю. з посади реалізатора в Товаристві з обмеженою
відповідальністю «Ф.», поновлено його на займаній посаді та стягнуто
середнійзаробітокзачасвимушеногопрогулу.
Одночасно судом відхилено доводи Товариства з обмеженою

відповідальністю «Ф.» про пропуск позивачем місячного строку на
оскарження наказу про звільнення, викладені в заяві  про застосування
строківпозовноїдавності,зтихпідстав,щозвільненняпозивачавідбулосяв
липні2013року,досудувінзвернувсявтравні2015року,тобтовизначений
ст.257ЦКУкраїнитрирічнийстрокнимнепропущено.
Апеляційний суд м. Києва, скасовуючи рішення Деснянського районного

судум.Києва від 29 березня 2016 року та ухвалюючи нове про відмову в
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задоволенніпозову,виходивзтого,щонаправовідносиниміжпрацівниками
тароботодавцямисвоюдіюпоширюєКодексзаконівпропрацюУкраїни,
якийвчастинівизначеннястроківзверненнядосудуіззаявамипотрудових
спорахвиступаєякспеціальнийактщодоЦивільногокодексуУкраїни,атому
привирішенніпитання,чидотримавсягромадянинЮ.строківзверненнядо
суду,вартозастосовуватист.233КодексузаконівпропрацюУкраїни,ане
ст.257ЦивільногокодексуУкраїни.Оскількитрудовимзаконодавствомна
оскарження до суду незаконного звільнення встановленомісячний строк з
дняврученнякопіїнаказупрозвільненняабозднявидачітрудовоїкнижки,
громадянинЮ., який був звільнений в липні 2013 року і в день звільнення
отримавтрудовукнижку,пропустивцейстрок,томупозовподавутравні
2015 року і жодних доводів щодо поважності причин його пропуску не
зазначив. За таких обставин у задоволенні позову необхідно відмовити в
зв’язкузпропускомстрокуназверненнядосуду,щонебуловрахованосудом
першоїінстанціїпривирішенніспору.

Вищенаведені приклади неправильного застосування положень 
цивільного і трудового законодавства свідчать про те, що поза увагою суду 
інколи залишається та обставина, що трудові відносини працівників усіх 
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду 
діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим 
договором, з фізичними особами регулюється законодавством про працю, яке 
складається з Кодексу законів про працю України та інших актів законодавства 
України, прийнятих відповідно до нього.

З огляду на це саме положення Кодексу законів про працю України 
підлягають застосуванню при визначенні строків, у межах яких працівник 
має право звертатися до суду за захистом від незаконного звільнення, а 
посилання на положення ст. 257 Цивільного кодексу України при вирішенні 
таких спорів свідчитиме про неправильне застосування норм матеріального 
права. 

При дотриманні позивачем строків на звернення до суду при оскарженні 
свого звільнення або у разі їх поновлення  суди по суті позовних вимог 
перевіряють доводи позивача про те, що його звільнення відбулося з 
порушенням вимог чинного законодавства.

За правилом ст. 235 Кодексу законів про працю України у  разі звільнення 
без законної підстави   працівник повинен бути поновлений на попередній 
роботі органом, який розглядає трудовий спір.

Розглядаючи трудовий спір, що виникає з приводу звільнення працівника, 
суди повинні перевіряти наступні обставини: чи проведено звільнення 
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працівника з підстав,  передбачених законом; чи відповідають фактичні 
підстави звільнення обраному формулюванню причин звільнення; чи з 
дотриманням встановленого законом порядку проведено звільнення; чи 
дотримано при звільненні гарантії, що встановлені законодавством, зокрема 
надані окремим категоріям працівників.

Так, підставами розірвання трудового договору, визначеними у ст. 36 
Кодексу законів про працю України,  є:

1) угода сторін;
2) закінчення строку (пункти 2 і 3 ст. 23), крім випадків, коли трудові 

відносини фактично тривають і жодна із сторін не поставила вимогу про їх 
припинення;

3) призов або вступ працівника або власника - фізичної особи на військову 
службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, 
коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до частин 
третьої та четвертої ст. 119 цього Кодексу;

4) розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст. 38, 39), з 
ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст. 40, 41) або на вимогу 
профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим 
колективом органу (ст. 45);

5) переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в 
установу, організацію або перехід на виборну посаду;

6) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом 
з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження 
роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці;

7) набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено 
(крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) 
до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість 
продовження даної роботи;

7--1) укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону 
України “Про запобігання корупції”, встановленим для осіб, які звільнилися 
або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій 
держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення;

7--2) з підстав, передбачених Законом України “Про очищення влади”;
8) підстави, передбачені контрактом;
9) підстави, передбачені іншими законами.
При вирішенні спорів про визнання звільнення незаконним і поновлення 

на роботі особлива увага повинна приділятися перевірці дійсного існування 
підстав, зазначених у наказі (розпорядженні) як підстава для звільнення, і 
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відповідність такої підстави визначеному в законодавстві  переліку підстав 
припинення трудового договору.

Так, вступ  у трудові  відносини і їх припинення оформляються 
документально. У разі розірвання трудового договору з ініціативи 
працівника; за угодою сторін; переведення працівника, за його згодою, на 
інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду 
на підтвердження цього факту повинна бути наявна відповідна власноруч 
написана заява працівника. 

У разі припинення трудових відносин з працівником з причин, які не є 
наслідком його волевиявлення, їх існування повинно бути належним чином 
документально підтверджено.

В постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду 
судами трудових спорів» від 06 листопада 1992 року зазначено, що судам 
варто ретельно з’ясовувати підстави  звільнення працівника  згідно з наказом 
(розпорядженням) і перевіряти їх відповідність законові.

При звільненні працівника за угодою сторін варто враховувати, що таке 
звільнення можливе лише при домовленості між працівником і власником 
підприємства, установи,  організації  або уповноваженим ним органом про 
припинення трудового договору за п.1 

ст. 36 КЗпП. За наявності такої домовленості договір припиняється в 
строк, визначений сторонами.  Анулювання цієї домовленості  може мати   
місце лише при  взаємній  згоді  про  це  власника  або уповноваженого ним 
органу і працівника. Сама по собі згода власника  або  уповноваженого  ним  
органу задовольнити прохання  працівника  про  звільнення  до  закінчення 
строку попередження не означає,  що трудовий договір припинено  за п. 1 
ст.36  КЗпП,  якщо не було домовленості сторін про цю підставу припинення 
трудового договору.   

Тобто така домовленість повинна бути документально підтверджена, 
зокрема, оформлена заявою працівника про його звільнення за п. 1 ст.36  
КЗпП із резолюцією власника або уповноваженого ним органу про підготовку 
наказу про звільнення працівника з цієї підстави. 

Виходячи з особливої правової природи такої підстави для звільнення, 
як угода сторін, Верховний Суд України в правовій позиції від   26 жовтня 
2016 року у справі № 6-1269цс16 надав наступні роз’яснення судам нижчих 
інстанцій при вирішенні спорів про поновлення на роботі осіб, звільнених 
роботодавцем за угодою сторін. Так, трудовий договір припиняється в строк, 
визначений сторонами, у разі їх домовленості про припинення трудового 
договору за пунктом 1 ст. 36 КЗпП України (за угодою сторін).  З огляду на 
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таке, розглядаючи позовні вимоги щодо оскарження наказу про припинення 
трудового договору за пунктом 1 ст. 36 КЗпП України (угода сторін), суди 
повинні з’ясувати: чи дійсно існувала домовленість сторін про припинення 
трудового договору за взаємною згодою; чи було волевиявлення працівника 
на припинення трудового договору в момент видачі наказу про звільнення; чи 
не заявляв працівник про анулювання попередньої домовленості сторін щодо 
припинення договору за угодою сторін.

Як свідчить судова практика, інколи судами допускаються помилки 
при з’ясуванні підстав проведеного звільнення працівника, зокрема не 
береться до уваги, що звільнення за згодою сторін можливе лише у разі 
спільного волевиявлення роботодавця і працівника на припинення трудового 
договору з цієї підстави, і таке волевиявлення повинно бути документально 
підтверджено.
Так,рішеннямШевченківськогорайонногосудум.Києвавід21червня2016

рокувідмовленовзадоволенніпозовугромадянкиВ.доНаціональногонауково-
природничого музею про скасування наказу про звільнення, поновлення на
роботі,виплатусередньогозаробіткузачасвимушеногопрогулу,стягнення
моральноїкомпенсації.
Відмовляючи в задоволенні позову, суд виходив з того, що звільнення

громадянкиВ. зпосадистаршогонауковогоспівробітника Національного
науково-природничого музею відбулося на підставі її особистої заяви про
звільненнязроботизаконтрактом,зподальшимукладеннямбезстрокового
трудовогодоговору,одночасно,оскількитрудовезаконодавствотаукладений
зпозивачемконтрактнепередбачаютьбезумовноїможливостізазаявою
працівника переведення з контрактної форми договору на безстроковий
трудовий договір,  враховуючи викладене в заяві бажання припинити
трудовіправовідносининапідставіконтакту, напереконаннясуду, заява
позивачатапогодженнятакоїзаявивідповідачем,атакожвиданнянаказу
проприпиненняроботизаконтрактомсвідчитьпродосягненнянимизгоди
про припинення трудових відносин, тобто звільнення відбулося за угодою
сторін.
Апеляційнийсудм.Києва,скасовуючирішенняШевченківськогорайонного

судум.Києвавід21червня2016року,задовольняючипозовчастково,визнаючи
незаконним і скасовуючинаказНаціональногонауково-природничогомузею
про звільнення громадянкиВ.  з посадистаршогонауковогоспівробітника
заугодоюсторін, стягуючина її користькомпенсаціюзавданоїморальної
шкоди,зазначав,що  зізмістузаявигромадянкиВ.прямовбачається,що
вонанемаланамірузвільнятисязроботитаїїволевиявленняназвільнення
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було відсутнє, а тому згоди сторін  у розумінні ст. 36 КЗпП України на
дострокове  припинення контракту не було, оскільки позивач не бажала
йогодостроковогорозірваннятазвільненнязроботи,алишемалабажання
змінитиформутрудовихстосунківміжсторонами.Судпершої інстанції
привирішенніспоруневрахував,щозазакономзвільненнязазгодоюсторін
передбачаєїхспільневолевиявленнянаприпиненнятрудовихвідносинзпевної
узгодженоїнимидати,атомупомилкововважав,що,видаючинаказпро
звільненнягромадянкиВ.іззайманоїнеюпосадизпідставип.1ч.1ст.36
КЗпП,відповідачдіявправомірно.

Як свідчить судова практика, що була предметом даного аналізу, при 
розгляді судами спорів про поновлення на роботі при звільненні  з підстави, 
передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України, а саме у 
зв’язку із закінченням строку, на який укладено трудовий договір, суди 
правильно застосовують норми трудового законодавства та дають правильну 
оцінку обставинам справи. 

Так, судами насамперед перевіряється, чи дійсно трудові відносини 
між сторонами мали строковий характер, що варто розуміти як укладення 
трудового договору на визначений строк, погоджений сторонами, або на час 
виконання певної роботи; чи була особа звільнена саме в зв’язку із закінченням 
строку дії трудового договору;   чи не існувало підстав, які унеможливлюють 
її звільнення.

Проте, незважаючи на переважно правильне вирішення судами спорів про 
поновлення на роботі при звільненні на підставі п. 2 ч. 1 статті 36 Кодексу 
законів про працю України, інколи поза увагою суду залишаються закріплені 
в законодавстві гарантії для певних категорій працівників, які поширюються 
також  на строкові трудові правовідносини. 

Так, за змістом ст. 184 Кодексу законів про працю України звільнення 
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести 
років - частина шоста ст. 179), одиноких матерів при наявності дитини 
віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника 
або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної 
ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення 
з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування 
зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після 
закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за 
ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня 
закінчення строкового трудового договору.

В пункті 9 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику 
розгляду судами трудових спорів» від 06 листопада 1992 року наголошено, 
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що при розгляді справ про звільнення за п. 2 ст. 36 Кодексу законів про працю 
України  судам слід враховувати,  що  звільнення  з  цих підстав вагітних 
жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (або понад  три  роки, 
але не більше, ніж до 6 років, якщо дитина за медичним висновком в цей 
період потребує домашнього догляду), одиноких матерів (жінка, яка не  
перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис 
про батька дитини або запис про батька зроблено  в установленому порядку 
за вказівкою матері,  вдова, інша жінка, яка виховує і утримує дитину  сама)  
при  наявності  дитини  віком  до чотирнадцяти років  або дитини-інваліда 
провадиться з обов’язковим працевлаштуванням (ч. 3 ст.184 КЗпП). Не 
може  бути  визнано,  що власник або  уповноважений  ним  орган  виконав  
цей  обов’язок із працевлаштування, якщо працівниці не була надана на 
тому ж  або на іншому підприємстві (в  установі,  організації)  інша  робота  
або запропонована робота,  від якої вона відмовилася з поважних причин 
(наприклад, за станом здоров’я). Передбачені ч. 3 ст. 184 Кодексу законів про 
працю України  гарантії поширюються і на випадки звільнення  у  зв’язку  
із  закінченням  строку договору зазначених працівників, коли вони були 
прийняті на сезонні роботи.

Таким чином,  при перевірці судами першої інстанції законності 
звільнення на підставі п. 2 ч. 1 статті 36 Кодексу законів про працю України 
необхідно ретельно перевіряти, чи не мала звільнена працівниця закріплених 
у ст. 184 Кодексу законів про працю України гарантій щодо обов’язкового 
працевлаштування при звільненні за закінченням строкового трудового 
договору, та задовольняти позовні вимоги про поновлення на роботі у разі 
порушення роботодавцем таких гарантій. 
Так,рішеннямСвятошинськогорайонногосудум.Києвавід28квітня2016

рокувідмовленовзадоволенніпозовнихвимоггромадянкиХ.доНаціонального
університету«К.»проскасуваннянаказупро звільненнятапоновленняна
роботі.
Відмовляючи в задоволенні позову, суд виходив з того, що звільнення

громадянки Х. з посади викладача іноземної мови в Національному
університеті«К.»відбулосяздотриманнямзакону,позаякзнеюбулоукладено
строковийтрудовийдоговір,позакінченнюстрокудіїякогороботодавець
її правомірно звільнив, оскільки вона не виявила бажання на продовження
трудовихвідносин.
Апеляційнийсудм.Києва,скасовуючирішенняШевченківськогорайонного

судум.Києвавід28квітня2016року,задовольняючипозовчастково,визнаючи
наказ про звільнення незаконним і поновлюючи  громадянку Х. на посаді
викладачаіноземноїмовивНаціональномууніверситеті«К.»,зазначав,що
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судпершоїінстанціїненадавправильноїоцінкидоводампозивачапроте,що
дозакінченнястрокудіїтрудовогодоговорувонаповідомилароботодавця
про свою вагітність, надала листок непрацездатності про звільнення від
роботинаперіодвагітностітазаявупронаданнявідпусткиподоглядуза
дитиноюдодосягненнянеютрирічноговіку.Враховуючи,щост.2Закону
України«Провідпустки»передбачається,щоуразізвільненняпрацівникау
зв’язкуіззакінченнямстрокутрудовогодоговоруневикористанавідпустка
може зайогобажаннямнадаватисяйтоді, количас відпусткиповністю
або частково перевищує строк трудового договору, і в цьому випадку
чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки,
Національнийуніверситет«К.»,отримавшивідгромадянкиХ.повідомлення
проїївагітністьізаявупронаданнявідпусткиподоглядузадитиною,не
мавправовихпідставїїзвільнятивденьзакінченнястрокудіїконтракту.

Розглядаючи трудові спори про поновлення на роботі при звільненні на 
підставі п. 3 ч. 1 статті 36 Кодексу законів про працю України – в зв’язку з 
призовом або вступом працівника або власника - фізичної особи на військову 
службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, суди повинні 
звертати особливу увагу на встановлені в даному пункті обмеження, а саме: 
зазначення про можливість звільнення працівника з цієї підстави лише у 
випадку, коли за ним не зберігаються місце роботи, посада відповідно до 
частин третьої та четвертої ст.. 119 цього Кодексу.

Частина 3 ст. 119 Кодексу законів про працю України закріплює, що за 
працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу 
за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час 
мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за 
контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження 
військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення 
або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і 
середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському 
господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно 
від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб - підприємців, 
у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється 
виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету 
України відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей”.

У ст.. 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» 
також зазначається, що громадяни України, призвані на строкову військову 
службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий 
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період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення 
кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення 
про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, користуються 
гарантіями, передбаченими частинами третьою та четвертою статті 119 
Кодексу законів про працю України.

Як свідчить судова практика, що була вивчена під час проведення цього 
узагальнення, розглядаючи питання про поновлення на роботі осіб, звільнених  
у зв’язку з призовом на військову службу, суди здебільшого враховують 
гарантії, закріплені в ст. 119 Кодексу законів про працю України, ст. 39 Закону 
України «Про військовий обов’язок і військову службу», та, встановивши, 
що працівника звільнили у зв’язку з призовом на строкову військову службу, 
військову службу за призовом для осіб офіцерського складу, військову службу 
за призовом під час мобілізації, на особливий період або за контрактом, у 
тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової 
служби, поновлюють його на роботі на займаній посаді. 

Водночас інколи судами допускаються помилки при трактуванні змісту 
ст. 36 Кодексу законів про працю України, яка передбачає як підставу для 
звільнення призов та вступ на війську службу, у взаємозв’язку із ст. 119 
Кодексу законів про працю України, яка передбачає гарантії для працівників 
під час виконання ними своїх громадянських обов’язків, що призводить до 
неправильного вирішення трудового спору.
Так, рішенням Святошинського районного суду м. Києва від 01 серпня

2016 року відмовлено в задоволенні позову громадянинаФ. до Відкритого
акціонерного товариства «П.», третя особа керівник Відкритого
акціонерноготовариства«П.»,провизнаннянезаконниміскасуваннянаказу
прозвільнення,поновленнянароботітастягненнясередньогозаробіткуза
часвимушеногопрогулу.
Відмовляючивзадоволенніпозову,судвиходивзтого,щовквітні2015року

громадянинаФ.булопризванонастроковувійськовуслужбу,щозазмістом
п.3ч.1ст.36КодексузаконівпропрацюУкраїниєбезумовноюпідставою
дляйогозвільненняіззайманоїпосадимашиніста,атомупорушеньудіях
керівникаВідкритогоакціонерноготовариства«П.»привидачінаказупро
звільненняневбачається.
Апеляційнийсудм.Києва,скасовуючиСвятошинськогорішеннярайонного

судум.Києвавід01серпня2016року,задовольняючипозов,визнаючинаказ
про звільнення громадянинаФ. незаконним, скасовуючи його і поновлюючи
позивача на роботі, стягуючи на його користь середній заробіток за час
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вимушеногопрогулу,зазначав,щоп.3ч.1ст.36Кодексузаконівпропрацю
Україниміститьобмеженнящодозвільненняпрацівникавзв’язкузпризовом
чивступомнавійськовуслужбу,зокрема,непідлягаєзвільненнюпрацівник,
щопризванийнаслужбупідчасдіїособливогоперіоду.Судпершоїінстанції
не звернув уваги на те, що з 17 березня 2014 року в України розпочався
особливий період,  атому звільнення громадянинаФ. в квітні 2015 року в
зв’язкузпризовомнавійськовуслужбувчиненезпорушеннямзаконодавства.

При звільненні працівника з  підстав, передбачених п. 6 ч. 1 ст. 32 Кодексу 
законів про працю, в зв’язку з відмовою працівника від продовження роботи 
у зв’язку із зміною істотних умов праці, суди повинні перевіряти, чи дійсно 
працівник відмовився від  продовження виконання роботи, чи мала місце 
зміна в істотних умовах  праці й чим вона була зумовлена.

Окрему увагу варто приділяти дотриманню роботодавцем процедури 
повідомлення працівника про майбутні зміни істотних умов праці, яка 
закріплена в ст. 32 Кодексу законів про працю України.

Так, за змістом цієї статті, зміна істотних умов праці при продовженні 
роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою допускається у 
зв’язку із змінами в організації виробництва і праці. Про зміну істотних умов 
праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення 
або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів 
і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не 
пізніше, ніж за два місяці. Якщо колишні істотні умови праці не можуть бути 
збережені, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то 
трудовий договір припиняється за пунктом 6 ст. 36 цього Кодексу.

Розглядаючи  трудові спори, що виникають у зв’язку зі звільненням з 
причин відмови продовжувати роботу після зміни істотних умов праці, 
суди повинні враховувати роз’яснення, які надав Верховний Суд України  
в постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду 
судами трудових спорів» від 06 листопада 1992 року, де зазначено, що при  
відмові  працівника  від  продовження  роботи  зі зміненими істотними 
умовами праці звільнення може бути визнане обґрунтованим, якщо зміна 
істотних умов праці при провадженні  роботи за  тією ж спеціальністю, 
кваліфікацією   чи   посадою  викликана  змінами  в організації виробництва 
і праці  (раціоналізацією  робочих  місць, введенням нових  форм  організації 
праці,  у тому числі перехід на бригадну форму  організації праці,  і,  навпаки,  
впровадженням передових методів, технологій тощо).  У тих випадках, коли 
підстави для зміни зазначених умов були, але працівник,  який  відмовився 
від продовження  роботи,  не  був попереджений за 2 місяці про їх зміну або 
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звільнений до закінчення цього строку  після   попередження,  суд  відповідно  
змінює  дату звільнення.

Як свідчить судова практика, судами здебільшого правильно вирішуються 
трудові спори, що виникають у зв’язку зі звільненням з причин відмови 
продовжувати роботу після зміни істотних умов праці, проте інколи 
виникають труднощі  при розмежуванні понять звільнення в зв’язку з 
відмовою продовжувати роботу після зміни істотних умов праці, зумовлених 
змінами в організації виробництва і праці (п. 6 ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про 
працю), та звільнення в зв’язку із змінами в організації виробництва і праці 
(п. 1 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю). 

При з’ясуванні дійсної підстави проведеного звільнення судам варто 
враховувати висновки  Верховного Суду України, викладені в  правовій 
позиції від 23 березня 2016 року у справі № 6-2748цс15, яка в силу 
положень ст. 360-7 ЦПК України є обов’язковою для врахування судами 
при застосуванні таких норм права, де зазначено, що зміна істотних умов 
праці, передбачена частиною третьою ст. 32 КЗпП України, за своїм змістом 
не тотожна звільненню у зв’язку із зміною організації виробництва і праці, 
скороченням чисельності або штату працівників на підставі пункту 1 частини 
першої ст. 40 цього Кодексу, оскільки передбачає продовження роботи за тією 
ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, але за новими умовами праці.     

 Так, рішеннямСвятошинського районного судум.Києва від 13 серпня
2016рокубулозадоволеночастковопозовгромадянинаФ.доТоваристваз
обмеженоювідповідальністю«Б.»,визнанонезаконнимтаскасованонаказ
Товариствазобмеженоювідповідальністю«Б.»провиключеннязіштату
посади«Начальникюридичногоуправління»тавведенняпосади«Заступник
начальника управління з економічних питань», визнано незаконним та
скасовано наказ про звільнення громадянина Ф. з посади начальника
юридичного управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Б.»
за пунктом 6 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю України і
поновленопозивачанароботінаційпосаді,стягнутосереднійзаробітокза
часвимушеногопрогулу.
Задовольняючипозовчастково,судвиходивзтого,щозмінидоштатного

розписупідприємствастосуютьсязмінворганізаціївиробництватапраці,
атомуповинніпогоджуватися зпрофспілковоюорганізацією,щовчинено
небуло,крімтого,зподанихдокументіввбачається,щофактичноїзміни
організації виробництва і праці на підприємстві не відбулося і дійсних
підстав для зміни умов праці не було, що свідчить про обґрунтованість
позовнихвимог.
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Апеляційнийсудм.Києва,скасовуючирішенняСвятошинськогорайонного
суду м. Києва від 13 серпня 2016 року та ухвалюючи нове про часткове
задоволення позову, зазначав наступне. Визначення внутрішньої штатної
структуриєвиключнимиповноваженнямипідприємства,вякісудневправі
втручатися, а тому підстави для скасування наказу про внесення змін в
штатнийрозписнемає.Прицьому,аналізуючифактичніобставинисправи,
вбачається, що звільнення громадянинаФ. із займаної посади начальника
юридичногоуправліннявідбулосяневпорядкуп.6ч.1ст.36Кодексузаконів
про працю – в зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, що
спричинилизмінуістотнихумовпраці,авпорядкуп.1ч.1ст.40Кодексу
законів про працю – в зв’язку із змінами в організації виробництва та
праці,щоспричинилизмінивштатномурозписі,щоєрізнимипідставами
звільнення.Судпершоїінстанціїневрахував,щозазначенівст.36Кодексу
законівпропрацютавст.40Кодексузаконівпропрацюпоняття«зміни
в організації виробництвата праці» не є тотожними, в зв’язку з чим не
звернувувагинате,щозвільненняпозивачавідбулосязіншихпідстав,ніж
зазначенівнаказіпрозвільнення.
В зв’язку з викладеним, оскільки при звільненні громадянина Ф. із

займаної посади з причини скорочення штату працівників роботодавцем
не було дотримано передбаченої законом процедури та гарантій по
працевлаштуванню,  Апеляційний суд м. Києва вважає, що наказ про
звільнення громадянина Ф. з посади начальника юридичного управління
Товариствазобмеженоювідповідальністю«Б.»запунктом6частини1ст.
36КодексузаконівпропрацюУкраїнинеобхідноскасуватизіншихправових
підстав та поновити позивача на роботі, одночасно стягнувши на його
користьсереднійзаробітокзачасвимушеногопрогулу.

Проаналізована в ході даного узагальнення судова практика свідчить 
про те,  що  спори про поновлення на роботі при звільненні з ініціативи 
працівника (п. 4 ч. 1 ст. 36, ст. 38 Кодексу законів про працю), становлять 
незначну частину загальної кількості спорів та ґрунтуються, як правило, на 
доводах працівника про примушування до написання заяви на звільнення, 
тобто на відсутності у працівника дійсного волевиявлення на припинення 
трудових відносин.

 Як зазначив Верховний Суд України в постанові Пленуму Верховного Суду 
України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06 листопада 
1992 року, при звільненні працівника з  підстав, передбачених ст. 38 Кодексу 
законів про працю, а саме за власним бажанням, суди повинні перевіряти 
доводи працівника про те,  що власник або уповноважений ним орган 
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примусили його подати  заяву про розірвання трудового договору. При цьому 
також необхідно враховувати, що працівник, який  попередив власника  або 
уповноважений ним орган про розірвання трудового договору, укладеного на 
невизначений  строк,  вправі  до  закінчення  строку  попередження відкликати 
свою заяву, і звільнення в цьому випадку не проводиться, якщо на його місце 
не запрошена  особа в порядку  переведення  з іншого підприємства, установи, 
організації (ч. 4 ст. 24 КЗпП). Якщо після закінчення строку попередження 
трудовий договір не був розірваний і працівник  не  наполягає  на  звільненні,  
дія трудового договору вважається продовженою. 

Варто звернути увагу, що законодавство не передбачає порядку перевірки 
доводів позивача про те, що до написання заяви про звільнення його було 
примушено, тобто при перевірці цих посилань суд виходить із загального 
принципу доказування в цивільному процесуальному судочинстві, й 
позивач самостійно повинен довести існування відповідного примусу з боку 
відповідача. 

При цьому, вирішуючи спори про поновлення на роботі при звільненні за 
ст. 38 Кодексу законів про працю, судам варто враховувати, що положення цієї 
статті прямо передбачають для працівника можливість продовжувати трудову 
діяльність, а тому, якщо його дійсного волевиявлення на звільнення не було, 
останній має право відкликати свою заяву, тобто  доказом примушування до 
написання заяви про звільнення може бути подальше звернення працівника 
до роботодавця із заявою про намір продовжувати трудові відносини. 

Судова практика свідчить про те, що спори, які виникають при звільненні 
працівника з  підстав, передбачених ст. 38 Кодексу законів про працю, а 
саме за власним бажанням, правильно вирішуються судами та проблем при 
застосуванні положень ст. 38 Кодексу законів про працю не виникає.

Судами насамперед перевіряється, чи дійсно працівник виявив бажання 
звільнитися в порядку  ст. 38 Кодексу законів про працю, тобто за власним 
бажанням, належним підтвердженням чого буде вважатися його власноруч 
написана заява із зазначенням такої підстави звільнення. Також перевіряються 
доводи працівника про його примушування до написання заяви про 
звільнення.  При цьому перевірка таких доводів відбувається  відповідно до 
ст. 10, 57, 60, 212 ЦПК України: працівник, який посилається на існування 
цих обставин, повинен довести їх перед судом за допомогою належних і 
допустимих доказів, а суд оцінює такі  докази в сукупності та взаємозв’язку 
з іншими матеріалами справи.

На відміну від трудових спорів, що виникають при звільненні з ініціативи 
працівника, кількість яких є незначною, спори, що виникають в зв’язку зі 

Ратнікова В. М. Узагальнення судової практики розгляду справ за спорами...



106

№
 1

 (5
0

), 
2

0
1

8

звільненням з ініціативи власника (ст. 40, 41 Кодексу законів про працю) 
становлять переважну більшість серед усіх трудових спорів, що перебувають 
в провадженні суду. 

Перелік загальних підстав для звільнення працівника з ініціативи власника 
або уповноваженого ним органу визначений в ст. 40 Кодексу законів про 
працю України і є вичерпним.

Для певних  категорій працівників за певних умов передбачаються 
додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу, визначені в ст. 41 Кодексу законів про працю 
України, проте положення даної статті поширюють свою дію на окремо 
визначені випадки.

За змістом ст. 40 Кодексу законів про працю України  трудовий договір, 
укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір 
до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником 
або уповноваженим ним органом лише у випадках: 1) змін в організації 
виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства 
або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення 
чисельності або штату працівників; 2) виявленої невідповідності працівника 
займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або 
стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а також у разі 
відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до 
державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає 
доступу до державної таємниці; 3) систематичного невиконання працівником 
без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором 
або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника 
раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;  
4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом 
робочого дня) без поважних причин;  5) нез’явлення на роботу протягом 
більш як чотирьох місяців поспіль внаслідок тимчасової непрацездатності, 
не рахуючи відпустки по вагітності й пологах, якщо законодавством не 
встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при 
певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у 
зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи 
(посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення 
інвалідності; 6) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував 
цю роботу; 7) появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або 
токсичного сп’яніння; 8) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі 
дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної 
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сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення 
адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу; 
10) призову або мобілізації власника - фізичної особи під час особливого 
періоду; 11) встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на 
яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування.

При розгляді спорів про поновлення на роботі при звільненні з ініціативи 
власника або уповноваженого ним органу суди повинні звертати особливу 
увагу на те, що розірвання трудового договору з передбачених пунктами 1 
(крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 2-5, 7 ст. 40 і 
пунктами 2 і 3 ст. 41  Кодексу законів про працю України підстав   допускається 
лише за попередньою згодою профспілкового органу.

Відповідна вимога закріплена в ст.. 43 Кодексу законів про працю, де прямо 
зазначається, що розірвання трудового договору з підстав, передбачених 
пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 
2-5, 7 ст. 40 і пунктами 2 і 3 ст. 41 цього Кодексу, може бути проведено лише 
за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), 
первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, крім випадків, 
коли розірвання трудового договору із зазначених підстав здійснюється з 
прокурором, поліцейським і працівником Національної поліції, Служби 
безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного 
антикорупційного бюро України чи органу, що здійснює контроль за 
додержанням податкового законодавства.

Таким чином, перевіряючи дотримання роботодавцем вимог закону при 
звільненні з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації 
підприємства, установи, організації), 2-5, 7 ст. 40 і пунктами 2 і 3 ст. 41   
Кодексу законів про працю, суди повинні ретельно перевіряти, чи була надана 
згода на таке звільнення первинної профспілковою організацією, а у разі її 
відсутності  - чи була відмова у наданні згоди обґрунтованою.

При цьому частина 7 ст. 43 Кодексу законів про працю, в якій зазначається, 
що рішення виборного органу первинної профспілкової організації  про 
відмову в наданні згоди на розірвання трудового договору повинно бути 
обґрунтованим, не містити уточнень поняття обґрунтованості, з огляду на 
що варто дійти висновку, що обґрунтованість причин відмови суд оцінює на 
власний розсуд. 

Така оцінка суду має важливе значення при розгляді спору, оскільки 
положення цієї ж статті передбачають, що у разі, якщо в рішенні немає 
обґрунтування відмови в наданні згоди на розірвання трудового договору, 
власник або уповноважений ним орган має право звільнити працівника без 
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згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового 
представника). 

 Таким чином, при визнанні відмови профспілкової організації  в наданні 
згоди на розірвання трудового договору необґрунтованою і відсутності 
інших порушень при  звільненні працівника, вимоги про визнання 
звільнення незаконним та поновлення на роботі, навіть за відсутності згоди 
профспілкового органу, не підлягатимуть задоволенню.

За змістом ст. 43 Кодексу законів про працю звільнення погоджується 
з органом профспілки,  яка утворена і діє на підприємстві й членом якої є 
працівник.

Порядок надання профспілковою організацією згоди на розірвання 
трудового договору з ініціативи роботодавця закріплений як у  ст. 43 Кодексу 
законів про працю, так і  в ст. 39 Закону України «Про професійні спілки, їх 
права та гарантії діяльності».

 Верховний Суд України в постанові Пленуму Верховного Суду України 
«Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06 листопада 1992 року 
зазначив, що згода профспілкового  органу  на  звільнення  не  може   бути 
визнана такою,  що має юридичне значення, якщо не додержані вимоги про 
участь у  засіданні цього органу більше половини його  членів, або згода  
давалася  на  прохання службової особи,  що не наділена правом прийняття 
і звільнення і  не  мала  відповідного  доручення правомочної особи,  чи  
з  ініціативи самого профспілкового органу або з  інших  підстав,  ніж  
зазначалось  у  поданні  власника  чи уповноваженого ним органу, а потім і в 
наказі про звільнення.

Визначаючись із питанням статусу професійних спілок, утворених на 
підприємстві, в установі чи організації, судам варто враховувати висновки 
Конституційного Суду України, викладені в Рішенні №14-рп/98 від 29 жовтня 
1998 року в справі №1-31/98, де  роз’яснено, що  поняттям “професійна спілка, 
що діє на підприємстві, в установі, організації”, яке вживається в абзаці 
шостому частини першої статті 43-1 Кодексу законів про працю України, 
охоплюється будь-яка  професійна  спілка  (профспілкова організація), яка 
відповідно до Конституції та законів  України  утворена  на підприємстві, в 
установі, організації на основі вільного вибору її членів з метою захисту їх 
трудових і соціально-економічних прав та інтересів, незалежно від того, чи є 
така професійна спілка стороною колективного договору, угоди; професійні 
спілки, які діють на одному й тому ж підприємстві, в установі, організації, 
мають рівні права і є рівними перед законом; питання про надання згоди 
на розірвання  трудового договору з працівником у передбачених законом 
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випадках і порядку вирішує професійна спілка, яка діє на підприємстві, в 
установі, організації, членом якої є працівник.

Як свідчить судова практика,  перевіряючи законність проведеного 
звільнення, суди нерідко припускаються помилки при перевірці обставин 
дотримання роботодавцем вимог ст. 43 Кодексу законів про працю щодо 
обов’язкового отримання дозволу на звільнення від діючої на підприємстві 
профспілкової організації, зокрема, не завжди враховується, що такий дозвіл 
повинна надати та спілка, членом якої є працівник.
Так, рішенням Солом’янського районного суду м. Києва від 24 лютого

2016 року відмовлено в задоволенні позову громадянинаЛ.  доПублічного
акціонерноготовариства«Банк«Ж.»проскасуваннянаказупрозвільнення,
поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного
прогулу.
Відмовляючив задоволенніпозову, судпершої інстанції виходив зтого,

щоПервиннапрофспілковаорганізаціяпрацівниківПублічногоакціонерного
товариства«Банк«Ж.»надалазгодуназвільненнягромадянинаЛ.зпосади
юрисконсультаюридичноїслужбиБанкузаскороченнямштату,щосвідчить
про дотримання вимог ст. 43 Кодексу законів про працю при проведенні
оскаржуваногозвільнення.
Апеляційнийсудм.Києва,скасовуючирішенняСолом’янськогорайонного

суду м. Києва від 24 лютого 2016 року, ухвалюючи нове про задоволення
позову,поновлюючигромадянинаЛ.напосадіюрисконсультавПублічному
акціонерномутоваристві«Банк«Ж.»істягуючинайогокористьсередній
заробіток за час вимушеного прогулу, зазначав, що суд першої інстанції
не звернув уваги на те, що для цілей ст. 43 Кодексу законів про працю
при перевірці правомірності звільнення “професійною спілкою, що діє на
підприємстві,вустанові,організації”єтаспілка,членомякоїєзвільнений
працівник.Вирішуючиспір,суднезвернувувагунате,щодосвогозвільнення
громадянинЛ. листомповідомивроботодавця провихідізПрофспілкової
організаціїпрацівниківПублічногоакціонерноготовариства«Банк«Ж.»та
провступдоновоствореноїПервинноїпрофспілковоїорганізаціїПублічного
акціонерноготовариства«Банк«Ж.»Всеукраїнськоїпрофспілкипідприємців.
Оскільки нова профспілкова організація була створена і легалізована у
визначеномузакономпорядку,проїїстворення«Банк«Ж.»бувповідомлений
ізнаданнямвідповіднихдокументів, самедоцієї профспілковоїорганізації
повиненбувзвернутисявідповідачзподаннямпрозвільненнягромадянинаЛ.
зпосадиюрисконсультазаскороченням.Такимчином,оскількироботодавець
не отримав від належного профспілкового органу дозволу на звільнення
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позивача,йогозвільненнявідбулосянеправомірно,щонебуловрахованосудом
першоїінстанціїтапризвелодонеправильноговирішенняспору.
РішеннямСолом’янськогорайонногосудум.Києвавід10лютого2016року

відмовленовзадоволенніпозовугромадянинаС.доНаціональноїакціонерної
компанії «Д.»проскасуваннянаказупро звільнення,поновленнянароботі,
стягненнясередньогозаробіткузачасвимушеногопрогулу.
Відмовляючив задоволенніпозову, судпершої інстанції виходив зтого,

що звільнення громадянина С.   відбулося з дотриманням вимог закону,
позаяк згода на його звільнення була надана діючою на підприємстві
профспілковою організацією. При цьому доводи позивача про те, що він
звернувся до роботодавця з  листом, в якому повідомив, що виходить з
діючої на підприємстві профспілкової організації, оскільки за його участі
булоствореноновуПрофесійнуспілкупрацівниківНаціональноїакціонерної
компанії«Д.»танаразівінєїїчленом,неможутьприйматисядоувагипри
вирішенніспору,позаякцейлистбуловрученопідпідпискерівникукадрової
служби,авонанеєособою,щоуповноваженанаотриманнякореспонденції
відіменіНаціональноїакціонерноїкомпанії«Д.».
Апеляційнийсудм.Києва,скасовуючирішенняСолом’янськогорайонного

судум.Києвавід10лютого2016року,ухвалюючиновепрозадоволенняпозову,
поновлюючи громадянина С.  на посаді провідного спеціаліста Сектору
забезпечення зв’язків з громадськістювНаціональноїакціонерної компанії
«Д.»  і стягуючи на його користь середній заробіток за час вимушеного
прогулу, зазначав, що роботодавцю було достовірно відомо про членство
громадянинаС.вПрофесійнійспілціпрацівниківНаціональноїакціонерної
компанії«Д.»,нелишезотриманогокерівникомкадровоїслужбипідпідпис
листа–повідомлення,айзіншогоофіційноголистування,якеподекудивелося
відіменіновоствореноїспілкипозивачем,якзаступникомкерівникаспілки,
атомусамедоновоствореноїПрофесійноїспілкипрацівниківНаціональної
акціонерноїкомпанії«Д.»повиненбувзвертатисявідповідачзподаннямна
отриманнязгодиназвільненнягромадянинаС.іззайманоїпосади,анедо
іншоїдіючоїнапідприємствіпрофспілки.

Вищевикладені приклади свідчать про те, що при тлумаченні судами 
поняття “професійна спілка, що діє на підприємстві, в установі, організації» 
інколи не враховується, що професійна спілка уповноважена на розгляд 
питання щодо надання звільнення лише того працівника, який є її членом, і 
лише в такому разі надана згода  матиме юридичну силу. 

Розглядаючи спір про визнання звільнення незаконним з підстав порушення 
вимог ст. 43 Кодексу законів про працю,  суд повинен пересвідчитись у тому, 
чи була згода на звільнення працівника надана саме тією профспілковою 
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організацією, членом якої є особа, та ретельно перевіряти доводи позивача 
про те, що він є членом іншої профспілкової організації, до якої з поданням 
про надання згоди на звільнення роботодавець не звернувся. 

Як вбачається зі змісту ст.  43 Кодексу законів про працю, роботодавець 
може звільнити працівника і без згоди виборного органу первинної 
профспілкової організації, у разі, якщо рішення про відмову в наданні згоди 
на розірвання трудового договору не було обґрунтованим.

З’ясовуючи, чи є відмова обґрунтованою, судам варто виходити з 
роз’яснень, викладених в правовому висновку Верховного Суду України від 
01 липня 2015 року в справі № 6-119цс15, де зазначено, що зміст поняття 
обґрунтованості рішення профспілкового органу закон не розкриває, а тому 
така обґрунтованість повинна оцінюватися судом, виходячи із загальних 
принципів права і засад цивільного судочинства (ст. 8 Конституції України, 
ст.. 3 ЦК України, ст. 1, 213 ЦПК України).

Таким чином, перевіряючи доводи роботодавця щодо необґрунтованості 
відмови  профспілкової організації в наданні дозволу на звільнення працівника, 
судами враховуються  загальні принципи права, зокрема, виходячи з принципу 
законності, перевіряється наявність правового підґрунтя наданої відмови.

У разі, якщо в рішенні   виборного органу первинної профспілкової 
організації відсутнє мотивування причин відмови в наданні згоди на 
звільнення працівника або ж наведені мотиви не відповідають фактичним 
обставинам чи не містять посилань на норму закону, правильним буде 
висновок про визнання цієї відмови необґрунтованою, та, як наслідок, 
виникнення у роботодавця права звільнити працівника без згоди первинної 
профспілкової організації.

Як свідчить проаналізована в ході проведення даного узагальнення судова 
практика, інколи суди залишають поза увагою встановлену законодавством 
вимогу щодо обґрунтованості наданої профспілковою організацією відмови 
в наданні згоди на звільнення працівника та не перевіряють належним чином 
покладені в основу такої відмови доводи, що призводить до неправильного 
вирішення спору по суті.
Так,рішеннямШевченківськогорайонногосудум.Києвавід15серпня2016

року задоволено позов громадянкиФ. до Державного підприємства «Ю.»,
голови Державного підприємства «Ю.», начальника служби управління
персоналом Державного підприємства «Ю.», треті особи  Міністерство
інфраструктури України, первинна профспілкова організація Державного
підприємства «Ю.», Державна служба України з питань праці, визнано
незаконнимнаказпрозвільненнягромадянкиФ.іззайманоїпосадиузв’язку
зі змінами в штатному розписі через перепрофілювання підприємства
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та поновлено її на посаді спеціаліста з діагностики  електромеханічного
судноплавногообладнання,стягнутосереднійзаробітокзачасвимушеного
прогулу.
Задовольняючипозов,судпершоїінстанціївиходивзтого,щоПервинна

профспілкова організація Державного підприємства «Ю.»  не надала
згодиназвільненнягромадянкиФ.з займаноїпосади,що,всилуположень
ст. 43Кодексу законів про працю, свідчитьпро незаконністьпроведеного
звільнення.
Апеляційнийсудм.Києва,скасовуючирішенняШевченківськогорайонного

суду м. Києва від 15 серпня 2016 року і  ухвалюючи нове про відмову в
задоволенняпозову,зазначав,щорішенняпервинноїпрофспілковоїорганізації,
якимвідмовленовнаданнізгодиназвільненнягромадянкиФ.,ґрунтувалося
на тому, що профспілка вважає незаконним наказ голови Державного
підприємства«Ю.»провнесеннязміндоштатногорозписупідприємства
взв’язкузйогоперепрофілюванням,атому,взв’язкузоскарженнямцього
наказу до суду, відсутні підстави для проведення звільнення працівників.
Водночас зміни в організації виробництва є правом роботодавця, який
самостійно визначає найбільш вигідні умови здійснення господарської
діяльності,атомунезгодапрофспілковогооргануіззмінамивгосподарській
діяльностіпідприємства,якіпокликанійогоперепрофілюванням,неможе
розцінюватисяякобґрунтованапідставадлявідмовиузвільненніпрацівників
у зв’язку зі зміною організації виробництва. Безпідставність доводів
профспілкової організації щодо незаконності наказу голови Державного
підприємства«Ю.»провнесеннязміндоштатногорозписупідприємства
в зв’язку з його перепрофілюванням була підтвердженатакож  судовими
рішеннями, якими відмовлено в задоволенні позову про його скасування, а
томувартовважати,щоПервиннапрофспілковаорганізаціяДержавного
підприємства «Ю.»   не надала обґрунтованої відмови в наданні згоди на
звільненнягромадянкиФ.іззайманоїпосади,щоєпідставоюдляроботодавця
провестизвільненнябезтакоїзгоди.
РішеннямДеснянськогорайонногосудум.Києвавід20квітня2016року

відмовленовзадоволенніпозовугромадянкиС.доДержавногопідприємства
спиртовоїталікеро-горілчаноїпромисловості«У.»провизнаннязвільнення
незаконним, поновлення на роботі, оплату вимушеного прогулу та
невиплаченоїпризвільненнівихідноїдопомоги.
Відмовляючивзадоволенніпозову,судпершоїінстанціївиходивзтого,

що діюча на підприємстві профспілкова організація не обґрунтувала свою
відмовувнаданнідозволуназвільненнягромадянкиС.зпосадизаступника
начальника управління інформаційно-адміністративної роботи за

Судова практика



113

№
 1

 (5
0

), 
2

0
1

8

скороченням,що свідчитьпроте,що у роботодавця виниклопередбачене
закономправозвільнитипозивачабеззгодипрофспілковоїорганізації,тобто
процедурапроведеногозвільненнянебулапорушена.
Апеляційнийсудм.Києва,скасовуючирішенняДеснянськогорайонногосуду

м.Києвавід20квітня2016рокуіухвалюючиновепрочастковезадоволення
позову,скасовуючинаказпрозвільненняіпоновлюючигромадянкуС.напосаді
заступниканачальникауправлінняінформаційно-адміністративноїроботи,
стягуючи на її користь середній заробіток за час вимушеного прогулу
та відмовляючи в стягненні вихідної допомоги, зазначав, що суд дійшов
помилковоговисновкупроте,щовідмовапрофспілковоїорганізаціїунаданні
згодиназвільненнягромадянкиС.буланемотивованою,позаяквосновутакої
відмовибулопокладенонедотриманняроботодавцемвимогч.3ст.40,ст.
184Кодексузаконівпропрацюіневрахуваннятієїобставини,щодоспливу
двохмісячного строку з моменту отримання позивачем повідомлення про
наступнезвільненнявонаподаладоадміністраціїпідприємствавідкритий
листнепрацездатностіузв’язкузвагітністюіпологамина126календарних
днів,атомунемоглабутизвільненавцейперіодзаскороченням.Судпершої
інстанціїневрахуваввказаніобставини,щомаютьзначеннядлясправи,при
наданніоцінкиобґрунтованостівідмовипрофспілковоїорганізаціїунаданні
згодиназвільненнягромадянкиС.,щопризвелодонеправильноговирішення
спорупосуті.

Окрім необхідності отримати дозвіл від виборного органу первинної 
профспілкової організації на звільнення працівника з ініціативи власника, 
що виступає як додаткова гарантія захисту прав та інтересів працівника, 
який у відносинах з підприємством, установою, організацією виступає 
як більш слабка сторона, при звільненні працівника з передбачених ст. 40 
Кодексу законів про працю  підстав необхідно також забезпечувати належну 
реалізацію гарантій, передбачених законодавством. 

Зокрема, до таких гарантій належить обов’язок роботодавця при звільненні 
працівника з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів 
про працю, за можливості, за згодою вивільнюваного перевести його на іншу 
роботу на підприємстві,  враховувати наявність у особи переважного права 
на залишення на роботі, недопустимість звільнення вагітних жінок і жінок, 
які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста ст. 
179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років 
або дитини-інваліда.

З огляду на положення ч. 2 ст. 40 Кодексу законів про працю, розглядаючи 
спори про визнання наказу про звільнення незаконним та поновлення на 

Ратнікова В. М. Узагальнення судової практики розгляду справ за спорами...



114

№
 1

 (5
0

), 
2

0
1

8

роботі, суди повинні звертати особливу увагу на дотримання  власником 
підприємця, установи та організації порядку звільнення особи з визначених 
у пунктах 1, 2 і 6 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України  підстав 
та перевіряти, чи була у роботодавця  реальна можливість запропонувати 
працівникові  переведення на іншу роботу.

При цьому, виходячи із закріпленого в цивільному процесуальному 
законодавстві принципу доказування, згідно з яким кожна сторона зобов’язана 
довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог 
і заперечень, роботодавець, котрий заперечує проти наявності у нього на 
момент звільнення працівника іншої роботи, яку працівнику можна було б 
запропонувати, повинен довести вказану обставину за допомогою належних 
та допустимих доказів.

Як свідчить судова практика, переважна більшість спорів про визнання 
звільнення незаконним і поновлення на роботі, які обґрунтовуються 
невиконанням роботодавцем  при звільненні вимог ч. 2 ст. 40 Кодексу законів 
про працю України щодо пропозиції іншої роботи, виникає при звільненні з 
підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 40  Кодексу законів про працю України – в 
зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, 
реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, 
організації, скорочення чисельності або штату працівників. 

У статті 49-2 Кодексу законів про працю України, якою врегульовано 
порядок вивільнення працівників, також прямо передбачено, що одночасно з 
попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва 
і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу 
роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації. При відсутності 
роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови 
працівника від переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в 
установі, організації працівник, на власний розсуд, звертається за допомогою 
до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. 

Водночас, незважаючи на імперативне зазначення в законодавстві 
про обов’язок роботодавця запропонувати вивільнюваному працівникові 
іншу роботу на підприємстві, інколи необхідність перевірки дотримання 
роботодавцем вимог статей 40, 49-2 Кодексу законів про працю України та 
доведення таких обставини за допомогою належних і допустимих доказів 
залишається поза увагою суду, який розглядає трудовий спір, що призводить 
до неправильної оцінки фактичних обставин справи та невірного вирішення 
спору по суті.
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Так, рішеннямШевченківського районного суду м. Києва від 15травня
2017рокубуловідмовленовзадоволенніпозовугромадянинаК.доПублічного
акціонерного товариства «Холдингова компанія «С.» про поновлення на
роботітастягненнясередньогозаробіткузачасвимушеногопрогулу.
Відмовляючивзадоволенніпозову,судвиходивзтого,щогромадянинуК.,

якийпрацювавуцентральномуапаратіПублічногоакціонерноготовариства
«Холдингова компанія «С.» на посаді заступника директора Юридичного
департаменту,призвільненнівзв’язкузізмінамиворганізаційнійструктурі
підприємства,асамезменшеннямчисельностіштату,булазапропонована
єдина наявна на той момент на підприємстві вакансія, яка відповідала
йогокваліфікації,протевінвідзайняттятакоїпосадивідмовився,атому,
оскількиіншихпосад,щомоглибутизапропонованіпозивачунапідприємстві
небуло,роботодавецьвважаєтьсятаким,щоналежновиконаввимогич.2
ст.40,ч.3ст.49-2КЗпПУкраїни,щосвідчитьпробезпідставністьдоводів
позовугромадянинаК.пройогонезаконнезвільнення.
Апеляційний суд м. Києва, скасовуючи рішення Шевченківського

районного суду м. Києва від 15травня 2017 рокута ухвалюючи нове про
задоволенняпозову,визнаннянезаконниміскасуваннянаказупрозвільнення
громадянинаК. із займаної посади, поновлення його на посаді заступника
директораЮридичногодепартаментуПублічногоакціонерноготовариства
«Холдингова компанія «С.»  і стягнення на його користь середньомісячної
заробітноїплатизвирахуваннямобов’язковихплатежівзачасвимушеного
прогулу, зазначав,щосудпершої інстанціїненалежноперевіриввиконання
роботодавцемвимогч.2ст.40,ч.3ст.49-2КЗпПУкраїни,щопризвелодо
неправильноговирішенняспорупосуті.
Так,судомнебуловраховано,щозазмістомст.64Господарськогокодексу

України підприємствоможе складатися з виробничих абофункціональних
структурнихпідрозділів(виробництв,відділень,цехів,управлінь,бюро,служб
тощо)тастворюватифілії,представництва,відділеннятаіншівідокремлені
підрозділи.Прицьомутакіструктурніпідрозділи,представництватафілії
входятьдоскладупідприємства,немаютьстатусуюридичнихосібідіють
наосновіположенняпроних,затвердженогопідприємством(ч.3ст.95ЦК
Україниіч.4ст.64ГКУкраїни).
Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «С.»   має у

складідекількафілій, зокремаФілію«А.»ПАТ«Холдинговакомпанія«С.»,
яка входить до внутрішньої (організаційної) структури підприємства на
правахструктурноїодиницітазасвоїмправовимстатусомєструктурним
підрозділом зазначеного господарського товариства, а тому, під час
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здійсненнязаходівзіскороченнячисельностіташтатузгіднозприписамич.
2ст.40,ч.Зст.49-2КЗпПУкраїни,роботодавецьповиненбувзапропонувати
громадянинуК.роботуу відокремленомупідрозділі -А.»ПАТ«Холдингова
компанія«С.»,зокремавжитизаходівщодойогопрацевлаштуваннядоцього
відокремленогопідрозділунатаківакантніпосади:начальникаюридичного
відділу, заступника начальника юридичного відділу, головного фахівця
юридичноговідділу,начальникавідділусупроводженнядоговорів,заступника
начальника відділу супроводження договорів та головного фахівця відділу
супроводження договорів, які були  вакантними на період звільнення К., і
відповідалийогокваліфікації,освіті,досвідуроботи.
ТакожрішеннямШевченківськогорайонногосудум.Києвавід17травня

2016 року відмовлено в задоволенні позову громадянки С. до Дочірнього
підприємства Державної компанії «Х.» Державної госпрозрахункової
зовнішньоторговельної та інвестиційної фірми «Ш.» про поновлення на
роботітастягненнясередньогозаробіткузачасвимушеногопрогулу.
Відмовляючи в задоволенні позову, суд виходив з того, що громадянці

С., яка  працювала головним спеціалістом відділу кадрів, одночасно з
попередженнямнанаступнезвільненнязаскороченнямбулозапропоновано
навибірдвіпосадинапідприємстві,відякихвонавідмовилася,щосвідчить
продотриманняроботодавцемвимогч.2ст.40,ч.3ст.49-2КЗпПУкраїни
призвільненнігромадянкиС..
Апеляційнийсудм.Києва,скасовуючирішенняШевченківськогорайонного

суду м. Києва від 17 травня 2016 року, визнаючи незаконним звільнення
громадянки С. з посади головного спеціаліста відділу кадрів Дочірнього
підприємства Державної компанії «Х.» Державної госпрозрахункової
зовнішньоторговельноїтаінвестиційноїфірми«Ш.»іпоновлюючиїїнацій
посаді,стягуючинаїїкористьсереднійзаробітокзачасвимушеногопрогулу,
зазначав,щосудпершоїінстанціїприперевірцідотриманняроботодавцем
вимог ч. 2 ст. 40, ч. 3 ст. 49-2 КЗпП України при звільненні громадянки
С. перевіряв наявність на підприємстві вакантних посад, які могли бути
їй запропоновані, лише на момент вручення позивачу попередження про
наступне звільнення.Протероботодавець повинен вживати заходівщодо
працевлаштуванняпрацівника,якийпідлягаєнаступномувивільненню,весь
періодчасудонастаннямоментузвільнення,атому,розглядаючиспір,суд
повиненперевіритинаявністьнапідприємствівакантнихпосадзавесьперіод
змоментуврученняповідомленняідодатизвільнення.Вматеріалахсправи
намоментухваленнярішеннявідсутнідоказитого,щододатизвільнення
громадянкиС. на підприємстві не з’явилосяжодних вакантних посад,що
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могли бути їй запропоновані, а тому висновок суду першої інстанції про
дотримання Дочірнім підприємством Державної компанії «Х.» Державної
госпрозрахункової зовнішньоторговельної та інвестиційної фірми «Ш.»
положеньч.2ст.40,ч.3ст.49-2КЗпПУкраїниєпередчасним.
З поданих суду апеляційної інстанції доказів було встановлено, що з

моментуврученнягромадянціС.повідомленняпронаступнезвільненняідо
їїфактичногозвільненнянапідприємствіврізнийперіодбуливакантними
три посади, кожна з яких могла бути запропонована позивачу, проте
роботодавцемтакідіївчиненінебули,щосвідчитьпропорушеннятрудових
правгромадянкиС..
Рішенням Голосіївського районного суду м. Києва від 18 липня 2016

року було відмовлено в задоволення позову громадянина Л. до Товариства
з обмеженою відповідальністю «Б.» про скасування наказу, поновлення на
роботі,стягненнясередньогозаробіткузачасвимушеногопрогулу.
Відмовляючи в задоволенні позову, суд виходив з того, що звільнення

громадянинаЛ.,якийпрацюваввТовариствізобмеженоювідповідальністю
«Б.»напосадідиректоразпродажу,відбулосяздотриманнямвимогзакону,
айогодоводипроневиконанняроботодавцемпризвільненнівимогч.2ст.40,
ч.3ст.49-2КЗпПУкраїнинезнайшлисвогопідтвердженнявходірозгляду
справи, позаякжоднихдоказів на підтвердженняцих обставинпозивачем
судунаданонебуло.
Апеляційнийсудм.Києва, скасовуючирішенняГолосіївськогорайонного

судум.Києвавід18липня2016року,визнаючинезаконнимнаказпрозвільнення
громадянина Л. з посади директора з продажу Товариства  обмеженою
відповідальністю«Б.»тапоновлюючийогонаціпосаді,стягуючинакористь
позивача середній заробіток за час вимушеного прогулу, зазначав, що суд
першоїінстанціїнезвернувувагинате,щовсядокументаціящодоштатного
розпису посад на підприємстві, зокрема щодо вакантних посад в окремо
визначеніперіоди,перебуваєуволодінніроботодавцяіпрацівникфактично
немає змоги їїнадатипри зверненідосуду,аможелишеклопотатипро
їївитребування.Тобто,уразіненаданняпідприємствомтакихвідомостей
наклопотанняпрацівникаінавимогусуду,небудеґрунтуватисяназаконі
висновокпроте,щоособанедовелапорушеннясвогоправа.Прицьомусуд
неповиненвідмовлятиуїхвитребуваннізтихпідстав,щопозивачнедовів,
щовінзвертавсядороботодавцязаїхотриманнямійомубуловідмовлено.
Так,судомапеляційноїінстанції,взв’язкузбезпідставноювідмовоюсуду

першоїінстанціївитребуватинеобхіднідокази,тричівитребовувалисявід
Товариства  обмеженою відповідальністю «Б.» журнал обліку зайняття
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штатнихпосаднапідприємствіташтатнийрозклад,зметоюперевірки
доводів позивача про наявність на підприємстві вакантних посад на час
скорочення його посади, проте ці документи на вимогу суду в повному
обсязі надані не були. В зв’язку з вказаним судом було вчинено запит до
ДержавноїФіскальної службиУкраїни для отримання інформації проте,
чизараховувалисьінаякіпосадинапідприємствоновіпрацівникизаперіод
з моменту попередження позивача про звільнення і до самого звільнення.
Згідноотриманоїінформації,завказанийперіоднароботудоТовариства
обмеженою відповідальністю «Б.»  було прийнято трьох осіб, при цьому
деякізнихнапосади,щомоглибутизапропонованіпозивачу,виходячизйого
досвідутакваліфікації.
Вказані обставини в сукупності свідчать про те, що при звільненні

громадянинаЛ.іззайманоїнимпосадироботодавецьнедотримавсявимогч.
2ст.40,ч.3ст.49-2КЗпПУкраїни,асудпершоїінстанціївказаніобставини
належнимчиномнеперевірив,щопризвелодонеправильноговирішенняспору
посуті.

Із наведених вище прикладів варто зробити  висновок, що при розгляді 
судового спору про звільнення з роботи з визначеної в пункті 1 ч. 1 ст. 40 
Кодексу законів про працю України  підстави суди повинні ретельно перевіряти 
виконання роботодавцем вимог  частини 2 цієї статті, ч. 3 ст. 49-3 Кодексу 
законів про працю України  щодо обов’язкової пропозиції вивільнюваному 
працівникові іншої роботи на цьому підприємстві.  

При цьому повинно обов’язково враховуватися, що підприємство, на 
якому працював вивільнений працівник, може мати складну внутрішню 
організаційну структуру, включати представництва, філії, структурні 
підрозділи, та, для висновку про належне виконання роботодавцем обов’язку 
щодо пропонування робітнику іншої роботи чи посади на підприємстві, 
необхідно перевіряти наявність таких вакантних посад не лише  безпосередньо 
на цьому  підприємстві, а і в його представництвах, філіях, структурних 
підрозділах.

Також варто мати на увазі, що вказаний обов’язок роботодавця має не 
одноразовий, а постійний характер, що варто розуміти як зобов’язання 
перевірити наявність вакантних посад і запропонувати іншу роботу 
працівникові не лише в момент попередження про звільнення, а протягом 
всього періоду до самої дати фактичного звільнення. 

На необхідності вчинення судами таких дій наголошує Верховний Суд 
України, зазначаючи у правовій позиції від 01 квітня 2015 року у справі № 
6-40цс15, що власник є таким, що належно виконав вимоги частини другої 
ст.. 40, частини третьої ст.. 492 КЗпП України щодо працевлаштування 
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працівника, якщо запропонував йому наявну на підприємстві роботу, тобто 
вакантну посаду чи роботу за відповідною професією чи спеціальністю, чи 
іншу вакантну роботу, яку працівник може виконувати з урахуванням його 
освіти, кваліфікації, досвіду тощо. При цьому роботодавець зобов’язаний 
запропонувати всі вакансії, що відповідають зазначеним вимогам, які 
існують на цьому підприємстві, незалежно від того, в якому структурному 
підрозділі працівник, котрий вивільнюється, працював.  Оскільки обов’язок із 
працевлаштування працівника покладається на власника з дня попередження 
про вивільнення до дня розірвання трудового договору, за змістом частини 
третьої ст. 492  КЗпП України роботодавець є таким, що виконав цей 
обов’язок, якщо працівникові були запропоновані всі інші вакантні посади 
(інша робота), які з’явилися на підприємстві протягом цього періоду і які 
існували на день звільнення.

Одночасно, вирішуючи спір, суди повинні враховувати, що за правилом 
ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які 
вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, 
встановлених ст. 61 цього Кодексу, а тому, якщо відповідач заперечує проти 
доводів позивача щодо незаконності звільнення, посилаючись на виконання 
всіх передбачених законодавством вимог, і зокрема вимоги щодо пропозиції 
працівникові всіх вакантних посад для їх зайняття, саме він повинен надати 
докази на підтвердження цих обставин.

Перевіряючи дотримання роботодавцем при звільненні працівника з 
ініціативи власника чи уповноваженого ним органу гарантій для вагітних 
жінок та жінок із дітьми, суди насамперед повинні звертати  увагу на те, що за 
змістом ст. 184 Кодексу законів про працю України звільнення вагітних жінок 
і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста 
ст. 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років 
або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не 
допускається. У випадку повної ліквідації підприємства, установи, організації, 
а також у разі закінчення строкового трудового договору допускається 
звільнення таких категорій осіб з їх обов’язковим працевлаштуванням.

Для цілей даної статті під «одинокою матір’ю» варто розуміти жінку, яка 
не  перебуває у шлюбі й у свідоцтві про народження дитини якої відсутній 
запис про батька дитини або запис про батька зроблено  в установленому 
порядку за вказівкою матері,  вдову, іншу жінку, яка виховує і утримує дитину  
сама (пункт 9 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику 
розгляду судами трудових спорів» від 06 листопада 1992 року)

Вирішуючи  спір, який виник в зв’язку зі звільненням працівниці в період 
вагітності, судам варто враховувати роз’яснення, викладені в постанові 
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Верховного Суду України від 11 листопада 2009 року у справі № 6-153-
4вов09,  де зазначено, що  наявність вагітності на день звільнення працівниці 
за ініціативою власника або уповноваженого ним органу при відсутності 
ліквідації підприємства, установи, організації є безумовною підставою для 
поновлення звільненої особи на раніше займаній посаді. При цьому, для 
застосування ч. 3 ст. 184 Кодексу законів про працю України, закон передбачає 
наявність стану вагітності саме на час звільнення особи, а не на час розгляду 
справи. Застосування даної норми не ставиться в залежність і від своєчасного 
повідомлення працівницею власника або уповноваженого ним органу про 
вагітність.  

Підсумовуючи вищевикладене, слід дійти висновку, що   несвоєчасне 
повідомлення працівницею роботодавця про свою вагітність, яка мала місце 
під час звільнення,  не впливає на застосування гарантій, передбачених 
Кодексом законів про працю України, і така обставина є безумовною 
підставою для поновлення працівниці на роботі на займаній посаді.

Як свідчить судова практика, суди не завжди вірно застосовують 
положення ст. 184 Кодексу законів про працю України, розглядаючи трудові 
спори за позовами жінок, яких було звільнено в період вагітності, зокрема не 
враховують, що факт необізнаності роботодавця про такий стан вивільнюваної 
працівниці не впливає на застосування передбачених вищезазначеною 
статтею гарантій, що призводить до неправильного вирішення спору.
Так,рішеннямПечерськогорайонногосудум.Києвавід03серпня2016року

відмовленовзадоволенніпозовугромадянкиВ.доТовариствазобмеженою
відповідальністю «Є.» про поновлення на роботі й стягнення  середнього
заробіткузачасвимушеногопрогулу.
Відмовляючивзадоволенніпозову,судпершоїінстанціївиходивзтого,що

звільненнягромадянкиВ.зпосадиконсультантавТовариствізобмеженою
відповідальністю«Є.»напідставіп.1ст.40КЗпПУкраїнизаскороченнямв
зв’язкузізмінамивштатномурозписівідбулосяздотриманнямвизначеної
законодавствомпроцедуритазанаявностідокументальногопідтвердження
фактузмінворганізаціївиробництваіпрацінапідприємстві.Таобставина,
що на момент звільнення громадянка В. була вагітною, не свідчить про
порушенняроботодавцемвимог законупри її звільненні, оскількипродану
обставинуТовариствозобмеженоювідповідальністю«Є.»позивачнебув
повідомлений.
Апеляційний суд м. Києва, скасовуючи рішення Печерського районного

судум. Києва від 03 серпня 2016 року, задовольняючи позов і поновлюючи
громадянку В. на посаді консультанта, стягуючи на її користь середній
заробітокзачасвимушеногопрогулу,зазначав,щост.184Кодексузаконів
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про працю України встановлює пряму заборону на звільнення жінок у
періодвагітності,йна застосуваннятаких гарантійфактнеобізнаності
роботодавця про стан працівниці не впливає,що не було враховано судом
першої інстанції і безпідставно призвело до обмеження законних прав
позивачаінеправильноговирішенняспору.
РішеннямШевченківськогорайонногосудум.Києвавід31січня2017року

відмовленовзадоволенніпозовугромадянкиЙ.доТовариствазобмеженою
відповідальністю «Х.» про поновлення на роботі і стягнення  середнього
заробіткузачасвимушеногопрогулу.
Відмовляючив задоволенніпозову, судпершої інстанції виходив зтого,

щопозивачбула звільнена  з роботи з посадибухгалтерана підставі п. 2
ст.41КЗпП,взв’язкузвиннимидіямиякпрацівника,котрийбезпосередньо
обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають
підстави для втрати довіри   з боку власника або уповноваженого ним
органу,тафактвчиненнятакихвиннихдійпідтверджуєтьсяматеріалами
справи,атомузвільненняєзаконним.
Апеляційнийсудм.Києва,скасовуючирішенняШевченківськогорайонного

суду м. Києва від 31 січня  2017 року, задовольняючи позов і поновлюючи
громадянку Й. на посаді бухгалтера, стягуючи на її користь середній
заробіток за час вимушеного прогулу, зазначав, що матеріалами справи
підтверджується факт вчинення позивачем винних дій, які призвели до
втратидовіридонеїзбокувласникаТовариства,протенамоментзвільнення
громадянка Й. була вагітною та перебувала на стаціонарному лікуванні,
а тому роботодавець не мав передбаченого законом права звільнити її з
роботи.Вчиненняпозивачемпроступку,підякимрозуміютьсявиннідії,що
призвелидовтратидовіри,неспростовуєнаданихст.184Кодексузаконів
пропрацюУкраїнигарантійінеможерозцінюватисяякбезумовнапідстава
дляїїзвільненнянавітьуперіодвагітностітанепрацездатності.

Як свідчить проаналізована судова практика, значну кількість трудових 
спорів, що надходять в провадження суду, становлять спори  про визнання 
незаконним звільнення з підстави, передбаченої п. 4 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів 
про працю України, а саме в зв’язку з прогулом  (в тому числі відсутністю 
на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин.

Як роз’яснив  Верховний Суд України в постанові «Про практику розгляду 
судами трудових спорів» від 06 листопада 1992 року, прогулом визнається 
відсутність працівника на роботі як протягом усього робочого дня, так і більше 
трьох годин безперервно або сумарно протягом робочого дня без поважних 
причин (наприклад,  у зв’язку з поміщенням до медвитверезника, самовільним 
використанням без погодження з власником або уповноваженим ним органом  
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днів відгулів, чергової відпустки, залишення роботи до закінчення строку 
трудового договору чи строку, який працівник зобов’язаний пропрацювати  
за призначенням  після закінчення  вищого чи середнього спеціального 
навчального закладу).

Розглядаючи спори про визнання незаконним звільнення в зв’язку з 
вчиненням працівником прогулу, на підставі  п. 4 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про 
працю України суди повинні пам’ятати, що прогулом вважається відсутність 
на робочому місці саме без поважних причин.

Кодекс законів про працю України не містить визначення «поважних 
причин» у контексті застосування ст. 40 Кодексу законів про працю, тобто такі 
причини оцінюються судом, який розглядає спір, за власним переконанням, 
на підставі поданих сторонами  доказів, виходячи з фактичних обставин 
справи. 

Аналізуючи зміст ст. 40 Кодексу законів про працю та надані Верховним 
Судом України роз’яснення, можна сформулювати такі узагальнені умови 
визнання прогулу здійсненим без поважних причин: немає згоди адміністрації 
на відсутність працівника; відсутні документи, інші докази, що свідчать про 
неможливість для працівника перебувати на роботі.

Як зазначив Верховний  Суд України в ухвалі від 31 жовтня 2012 року, 
вирішуючи питання про поважність причин відсутності на роботі працівника, 
звільненого за п. 4 ст. 40 КЗпП, суд повинен виходити з конкретних обставин 
і враховувати будь-які докази із передбачених процесуальним законом. При 
цьому відсутність працівника за станом здоров’я може підтверджуватися не 
тільки лікарняним листком чи довідкою медичної установи, а й показаннями 
свідків та іншими доказами.

Міністерство праці та соціальної політики в листі від 20 листопада 2006 
року №270/06/187-06 надало такі роз’яснення щодо причин, які можна 
розцінювати як поважні при вирішені питання щодо допущення працівником 
прогулу. Так, наявність поважних причин може бути визнана у разі доведеної 
непрацездатності працівника, навіть у тому разі, якщо вона не підтверджена 
лікарняним листком, відмови працівника від переміщення, якщо робота 
протипоказана працівникові за станом здоров’я. Поважними можуть бути 
визнані й причини сімейно-побутового характеру, якщо вихід працівника на 
роботу за наявності таких причин міг би заподіяти працівникові або іншим 
особам шкоду, що значно перевищує  шкоду,  заподіяну власникові невиходом 
на роботу.

 Підсумовуючи вищевикладене, слід дійти висновку, що при оцінці доводів 
працівника щодо поважності причин відсутності на роботі суди не повинні 
обмежуватися лише оцінкою наданих позивачем на підтвердження заявлених 
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причин доказів, а перевіряти дійсне існування тих обставин, на які посилався 
працівник як на причину відсутності на роботі, та оцінювати їх поважність.

Проте інколи судами допускаються помилки при наданні оцінки доводам 
звільненого працівника про поважність причин його відсутності на робочому 
місці, зокрема, основна увага приділяється не перевірці дійсного існування 
таких обставин і їх поважності, а правильності їх документального 
оформлення та підтвердження.
Так, рішеннямПечерського районного судум.Києва від 12 серпня 2016

року відмовлено в задоволенні позову громадянина Ш. до Товариства з
обмеженоювідповідальністю«Житлово–експлуатаційнаконтора«Л.»про
поновленнянароботійстягненнясередньогозаробіткузачасвимушеного
прогулу.
Відмовляючив задоволенніпозову, судпершої інстанції виходив зтого,

що звільнення громадянина Ш. з посади завідуючого експлуатаційної
дільниці  на підставі п.4 ст. 40 КЗпП України у зв’язку з прогулом без
поважних причин відбулося з дотриманням визначеної законодавством
процедури та за наявності задокументованого належним чином факту
прогулу. Та обставина, що ранком того дня, протягом якого працівник
був відсутній на робочому місці, він викликав на домашню адресу швидку
допомогутадзвінкомповідомивроботодавцяпронеобхідністьзалишитися
в цей день вдома в зв’язку з доглядом за хворою матір’ю, не спростовує
правомірністьдійТовариствазобмеженоювідповідальністю«Житлово–
експлуатаційнаконтора«Л.»,оскількигромадянинШ. немаєофіційного
статусуєдиногопіклувальникаматері,йомунебуловідкритолікарняного
листа для забезпечення догляду за хворою, крім того, матір позивача не
булогоспіталізовано,атомуйогодоводипроте,щовідсутністьнароботі
булазумовленанеобхідністюзабезпечитивлаштуванняматерідолікарні,є
безпідставними.
Апеляційний суд м. Києва, скасовуючи рішення Печерського районного

судум. Києва від 12 серпня 2016 року, задовольняючи позов і поновлюючи
громадянинаШ.напосаді завідуючогоексплуатаційноїдільниці,стягуючи
на його користь середній заробіток за час вимушеного прогулу, зазначав,
що при перевірці доводів позивача про відсутність на роботі з поважних
причин суд повинен перевіряти не правильність оформлення документів,
якими підтверджуються  зазначені обставини, а самфакт існування цих
обставинта можливість їх оцінки як поважних.При зверненні до суду з
даним позовом громадянин Ш. надав суду довідку швидкої допомоги про
виїздзайогоадресоюпроживаннявзв’язкузпогіршеннямздоров’яматері,
довідку заформою№3 на підтвердження проживання зматір’ю в одній
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квартирі, довідку про поміщення матері до стаціонару на лікування,
датовану днем, наступним за днем відсутності на роботі, а  також
доказипокупкиваптекахмісталіків,необхіднихдляпоміщеннявлікарню
речейтощо. Вказані докази в сукупності обґрунтовують доводи позивача
проте,що станздоров’яйогоматерізначнопогіршивсятапіслявізиту
швидкоїдопомоги він змушенийбувпідшукуватилікарнюдляпоміщення її
до стаціонару, збирати необхідні речі, оформляти документи, а тому не
мавзмогиприбутинароботу,прощоповідомивдзвінкомкерівництво.Суд
першоїінстанціївказанідоказиувзаємозв’язкунеоцінив,своївисновкипро
неповажністьпричинвідсутностіпозивачанароботі ґрунтуваввиключно
навідсутностіуостанньогоофіційнозареєстрованогостатусудоглядача
заматір’ютавідкритогонайогоім’ялистанепрацездатності,взв’язкуз
чимпомилкововважавпроведенезвільненнязаконним.

Іншою важливою обставиною, яка обов’язково з’ясовується судами при 
перевірці законності проведеного за п. 4 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю 
звільнення, є наявність доказів, що підтверджують відсутність працівника на 
робочому місці більше трьох годин упродовж робочого дня.

Так, вирішуючи судовий спір, який виник через звільнення працівника 
в зв’язку з прогулом, судам варто враховувати роз’яснення, викладені в 
постанові Верховного Суду України від 13 вересня 2017 року у справі 
№ 2-1412цс17,  де зазначено, що для звільнення працівника на такій 
підставі власник або уповноважений ним орган повинен мати докази, що 
підтверджують відсутність працівника на робочому місці більше трьох 
годин упродовж робочого дня. Невихід на роботу в зв’язку із самовільним 
використанням працівником відпустки, відгулів за відпрацьовані раніше 
дні, залишення роботи без попередження власника чи уповноваженого ним 
органу визнаються прогулом і можуть бути причиною звільнення працівника.

Оскільки за своєю природою прогул є дисциплінарним проступком, при 
звільненні з цієї підстави роботодавець повинен дотримуватися визначеної 
законом процедури для накладення дисциплінарного стягнення.

Так, звільнення працівника за прогулом передбачає:
- фіксування факту відсутності працівника на робочому місці. Це може 

бути акт, складений безпосереднім керівником працівника і рапорт (доповідна 
записка) керівнику установи чи підприємства. Акт має підтверджуватися 
підписами не менш як двох свідків і містити  фіксацію часу, протягом якого 
працівник був відсутній; 

- у табелі обліку робочого часу та виходу на роботу робиться відповідна 
відмітка про відсутність працівника;

- після появи працівника в нього слід отримати пояснення про причину 

Судова практика



125

№
 1

 (5
0

), 
2

0
1

8

відсутності. За наявності підстав для цього  створюється спеціальна комісія 
для проведення перевірки обставин, викладених у поясненнях працівника 
(службове розслідування). Про відмову дати пояснення складається 
відповідний акт з підписами не менше двох свідків;

- усі зібрані матеріали передаються керівникові установи чи підприємства, 
іншій особі, що має право приймати на роботу та звільняти (ст. 147, 147-1 
Кодексу законів про працю);

- керівник готує і передає до місцевого комітету профспілки відповідне 
подання про дачу згоди на звільнення працівника за прогул по п. 4 ст. 40 
Кодексу законів про працю із зазначенням конкретної  дати і часу відсутності 
працівника на робочому місці; 

- комітет профспілки розглядає подання з викликом працівника і заслуховує 
його пояснення;

- у разі надання дозволу на звільнення (колегіальне рішення з дотриманням 
кворуму )  керівник видає відповідний наказ про звільнення, зміст якого має 
відповідати поданню та дозволу профкому; 

- з наказом слід ознайомити працівника і підтвердити це його підписом. 
Про відмову складається відповідний акт з підписами не менш, як двох 
свідків;

- у день звільнення (відповідно до наказу) працівник має отримати 
належним чином оформлену трудову книжку і розрахунок (ст. 47 Кодексу 
законів про працю). Відмова оформляється відповідним актом.

Перевірка дотримання роботодавцем вказаних стадій при звільненні за п. 
4 ч. 1 ст.  40 Кодексу законів про працю (прогул) є обов’язковою при розгляді 
судами спорів про поновлення на роботі.

Як свідчить судова практика, що була предметом аналізу при проведенні 
даного узагальнення, здебільшого судами надається правильна оцінка 
документальному оформленню роботодавцем звільнення працівника з 
підстав п. 4 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю, в зв’язку з прогулом. Проте 
інколи суди не звертають достатньої уваги на необхідність підтвердження 
факту відсутності працівника на роботі за допомогою належних і допустимих 
доказів, що призводить до неправильного вирішення спору по суті.
Так, рішенням Дніпровського районного суду м. Києва від 03 квітня

2016 року відмовлено в задоволенні позову громадянкиЛ. до Товариства з
обмеженою відповідальністю«Ф.» про поновлення на роботі й стягнення
середньогозаробіткузачасвимушеногопрогулу.
Відмовляючи в задоволенні позову, суд першої інстанції виходив з

того, що звільнення громадянки Л. з посади менеджера з продажу на
підставіп.4ст.40КЗпПУкраїниузв’язкузпрогуломбезповажнихпричин
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відбулося з дотриманням визначеної законодавством процедури, а факт
вчинення позивачкою такого порушення трудової дисципліни належно
задокументований роботодавцем і підтверджується наявними у справі
доказами.
Апеляційний судм.Києва, скасовуючирішенняДніпровськогорайонного

судум.Києва від 03 квітня 2016 року, задовольняючи позов і поновлюючи
громадянку Л. на посаді менеджера з продажу, стягуючи на її користь
середній заробіток за час вимушеного прогулу, зазначав,  що суд першої
інстанціїретельнонедослідивдокази,поданівідповідачемнапідтвердження
дійсного вчинення громадянкоюЛ. прогулу,та не звернув уваги нате,що
одинізсвідків,щопідписавактпровідсутністьпозивачкинароботі,вцей
деньперебувавувідпустцізгіднотабелівобліку.Крімтого,згіднозтабелем
обліку робочого часу,  громадянка Л. в день звільнення була присутня на
робочомумісцітавідпрацювалаповнийробочийдень,відміткипропрогул
табельнемістить.ВідповідачТовариствозобмеженоювідповідальністю
«Ф.»вказаніневідповідностівподанихдокументахнеспростувало,пояснень
щодо причин підписання акту працівником, що перебував у відпустці, не
надало, атомутакі докази неможутьбутипідставоюдля висновку про
належне підтвердження факту вчинення прогулу позивачем, що  не було
врахованосудомпершоїінстанції.

Підсумовуючи все вищевикладене, слід зазначити, що при розгляді справ 
щодо незаконного звільнення і поновлення на роботі суди повинні уважно 
перевіряти наявність правових підстав для винесення наказу/розпорядження 
про звільнення; дотримання роботодавцем процедури вивільнення 
працівника; урахування всіх передбачених трудових законодавством гарантій 
та, встановивши допущені власником або уповноваженим ним органом 
порушення, відновлювати трудові права працівника шляхом скасування 
наказу про звільнення і поновлення його на роботі на раніше займаній посаді.

Стягнення заборгованості по заробітній платі 
Конституція України закріплює право кожного на заробітну плату не 

нижче рівня, встановленого законом, а також право на своєчасне одержання 
заробітної плати.  Аналогічні за змістом норми містить Кодекс законів про 
працю України та Закон України «Про оплату праці».

Конституційний Суд України в рішенні від 29 січня 2008 року № 2-рп/2008 
зазначив, що право заробляти собі на життя є невід’ємним від права на саме 
життя, оскільки останнє є реальним лише тоді, коли матеріально забезпечене.

В Європейській соціальній хартії (переглянутій) від 3 травня 1996 року, 
що ратифікована Україною 14 вересня 2006 року, зазначається, що оплатність 
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праці є одним із основоположних принципів здійснення трудових відносин, за 
яким усі працівники мають право на справедливу винагороду, яка забезпечить 
достатній життєвий рівень. 

Визначення поняття заробітної плати міститься як у ратифікованих 
Україною міжнародних актах, наприклад Конвенції Міжнародної організації 
праці «Про захист заробітної плати», так і в національних нормативно-
правових актах, а саме Кодексі законів про працю України  та в Законі України 
«Про оплату праці».

Так, ст. 1 Закону України «Про оплату праці» визначила, що заробітна 
плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку 
за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним 
роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної 
роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та 
господарської діяльності підприємства.

Згідно із ст. 21 цього Закону працівник має право на оплату своєї праці 
відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі 
укладеного трудового договору. Забороняється будь-яке зниження розмірів 
оплати праці залежно від походження, соціального і майнового стану, расової 
та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних 
переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, 
роду і характеру занять, місця проживання. 

Ст. 43 Конституції України закріпила, що право на своєчасне одержання 
винагороди за працю захищається законом.

З огляду на вказану норму, а також враховуючи, що ст. 55 Конституції 
України гарантовано захист прав і свобод людини і громадянина судом, 
вбачається, що право працівника на своєчасне та в повному обсязі отримання 
заробітної плати підлягає судовому захисту. 

  Згідно із ст. 32 Закону України «Про працю» трудові спори з питань 
оплати праці розглядаються і вирішуються згідно із законодавством про 
трудові спори.

Як встановила ст. 233 Кодексу законів про працю України, у разі порушення 
законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з 
позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-
яким строком.

Верховний Суд України в постанові Пленуму N 13 від 24 грудня 1999 
року «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» 
наголосив, що при розгляді справ про оплату праці осіб,  які працюють 
за трудовим договором,  судам  слід  відмежовувати  сферу  державного  
регулювання оплати праці від сфери її договірного регулювання. Державне 
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регулювання  оплати  праці   полягає,   зокрема,   у встановленні   розміру   
мінімальної  заробітної  плати  та  інших зазначених  у  законодавстві  норм   
і   гарантій   оплати   праці працівників підприємств, установ, організацій 
усіх форм власності, а також умов  і  розмірів  оплати  праці  керівників  
підприємств, заснованих на   державній,   комунальній   власності,  
працівників підприємств, установ та організацій,  що фінансуються чи 
дотуються з державного бюджету. За цими  межами  здійснюється  договірне  
регулювання оплати праці  на  основі  системи  угод,  що  укладаються  
на  державному (генеральна угода),  галузевому  (галузева  угода),  
регіональному (регіональна  угода)  та  виробничому (колективний договір) 
рівнях відповідно до  Закону   “Про   колективні   договори   і   угоди”.  Згідно 
зі ст. 21 Кодексу законів про працю України, ст. 20 Закону України  «Про 
оплату праці» оплата праці за контрактом визначається за угодою сторін 
на підставі  чинного  законодавства, колективного договору і пов’язана з 
виконанням умов контракту. 

Розглядаючи трудові спори, суди повинні враховувати, що заробітна плата 
має трьохрівневу структуру та складається з основної, додаткової оплати та 
інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата – це  винагорода за виконану роботу відповідно до 
встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові 
обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і 
відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата - це  винагорода за працю понад установлені 
норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона 
включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені 
чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань 
і функцій.

До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати 
у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними 
системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та 
інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного 
законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами 
норми.

Як свідчить судова практика, найбільшу частину спорів, що виникають 
з питань оплати праці, становлять спори про стягнення заробітної плати, 
невиплаченої при звільненні.

Так, ст. 116 Кодексу законів про працю України прямо встановила, що при 
звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, 
установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в 
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день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не 
пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги 
про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, 
власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити 
працівника перед виплатою зазначених сум. У разі спору про розмір сум, 
належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним 
орган в усякому випадку повинен у зазначений у цій статті строк виплатити 
не оспорювану ним суму.

За безпідставне невиконання положень цієї статті для роботодавця 
передбачається відповідальність у вигляді виплати компенсаційних сум, 
передбачених ст. 117 Кодексу законів про працю України, відповідно до якої, 
у разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних 
звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, 
при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація 
повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки 
по день фактичного розрахунку. При наявності спору про розміри належних 
звільненому працівникові сум власник або уповноважений ним орган 
повинен сплатити зазначене в цій статті відшкодування в тому разі, коли спір 
вирішено на користь працівника. Якщо спір вирішено на користь працівника 
частково, то розмір відшкодування за час затримки визначає орган, який 
виносить рішення по суті спору.

Розглядаючи спори про стягнення заборгованості із заробітної плати, що 
підлягала виплаті при звільненні, суди повинні враховувати, що  відсутність 
фінансово-господарської діяльності або коштів у роботодавця не виключає 
його вини в невиплаті належних звільненому працівникові коштів та не 
звільняє роботодавця від відповідальності, передбаченої ст. 117 КЗпП 
України. Нетривалий час роботи працівника на підприємстві й незначна 
частка заборгованості підприємства перед працівником у виплаті заробітної 
плати також не є підставою для звільнення роботодавця від зазначеної 
відповідальності.

Такої позиції дотримується і Верховний Суд України, неодноразово 
зазначаючи про це в прийнятих постановах (№ 6-64цс16 від 03 липня 2013 
року,  № 6-2159цс15 від 11 листопада 2015 року, № 6-948цс16  від 25 травня 
2016 року).

Як свідчить судова практика, при вирішенні спорів щодо невиконання 
роботодавцем положень ст. 116 Кодексу законів про працю України суди 
здебільшого правильно застосовують законодавство про працю та надають 
вірну оцінку обставинам справи, перевіряючи як доводи працівника про 
неотримання ним заробітної плати у визначений законом строк, так і  доводи 
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роботодавця про належне виконання своїх обов’язків у частині розрахунку з 
працівником. 

Водночас  інколи судами допускаються  помилки при оцінці доказів, які 
надаються сторонами на підтвердження своїх вимог та заперечень, а саме 
доказів на підтвердження факту отримання заборгованості по заробітній 
платі та інших належних працівникові виплат.

Так, виплата заробітної плати, яка проводиться не шляхом безготівкового 
перерахунку, а через касу підприємства, установи, організації, відбувається 
за видатковою відомістю чи за видатковими касовими ордерами. При вчинені 
таких операцій бухгалтерська служба/бухгалтер повинні дотримуватися вимог 
Положення про ведення касових операцій                  у національній валюті в 
Україні, затвердженого постановою Правління                                       Національного 
банку України № 637 від 15 грудня 2004 року,  яке передбачає, що видача 
коштів через касу обов’язково підтверджується підписом одержувача (пункт 
3.5 Положення)

З огляду на це саме наявність підписаної працівником видаткової відомості 
чи видаткового касового ордеру є належним підтвердженням отримання 
ним заробітної плати, яка видається через касу підприємства, установи, 
організації. 

Розписки або заяви, в яких працівник зазначає про отримання ним повного 
розрахунку, написані ним при звільненні, не можуть вважатися дійсним 
доказом видачі коштів, особливо у разі, якщо в подальшому особа заперечує 
факт їх отримання.
Так, рішенням Святошинського районного суду м. Києва від 09 грудня

2016 року відмовлено в задоволенні позову громадянина В. до Товариства
з обмеженою відповідальністю  «Ф.» про стягнення заробітної плати,
середньогозаробіткузачасзатримкирозрахункупризвільненні,компенсації
заневикористанувідпустку.
Відмовляючи громадянину В. в задоволенні його вимог, суд першої

інстанціївиходивзтого,щопризвільненніпозивачазаскороченнямзпосади
менеджера віннаписаврозпискупропроведеннязнимповногорозрахунку
тапроотриманнявсіхналежнихдовиплатипризвільненнісум.Затаких
обставиндоводипозовупронеотриманнязаробітноїплатитакомпенсації
заневикористанувідпусткуєбезпідставнимиінепідлягаютьзадоволенню.
Апеляційнийсудм.Києва,скасовуючирішенняСвятошинськогорайонного

суду м. Києва від 09 грудня 2016 року, задовольняючи позов і стягуючи з
Товариствазобмеженоювідповідальністю «Ф.»накористьгромадянина
В.невиплаченузаробітнуплатузатримісяці,компенсаціюневикористаної
відпустки ісереднійзаробітокзачасзатримкирозрахункупризвільненні,
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зазначав, що відповідачем не було надано суду первинних бухгалтерських
документів щодо виплати позивачу заробітної плати, які б містили його
підпис на підтвердження отримання коштів. Доводи Товариства про те,
що заробітна плата  на підприємстві виплачувалася   готівкою  через
уповноважених осіб, при цьому будь-які документине  оформлювались,  а
взаємовідносинивколективіґрунтувалисьнавзаємнійдовірі,неможуть
слугуватиналежнимидоказами,щоспростовуютьтвердженняпозивача
про нездійснення з ним розрахунку.Факт надання позивачем розписки про
отримання всіх виплат у день звільнення не може слугувати безумовною
підставою для відмови в задоволенні позовних вимог, оскільки позивач
зазначає, що заяву написав під тиском, одночасно іншими документами,
зокрема витребуваними  судом відомостями з Пенсійного  фонду України
і Державної податкової служби України, не підтверджено проведення
Товариством з обмеженою відповідальністю  «Ф.»  будь-яких виплат на
користьпозивача.

Вирішуючи спори щодо стягнення заробітної плати, необхідно враховувати, 
що заробітна плата включає не лише щомісячний оклад, встановлений для 
відповідної посади на підприємстві, в установі чи організації, а й доплати, 
надбавки, гарантійні, заохочувальні і компенсаційні виплати, передбачені  
законом і укладеним між працівником і роботодавцем контрактом.

Позаяк оплата праці за контрактом визначається за угодою сторін на 
підставі чинного законодавства  і пов’язана з виконанням умов контракту, 
то у разі, якщо його положеннями передбачені додаткові надбавки, котрі 
входять до структури заробітної плати, такі надбавки підлягають обов’язковій 
виплаті, як складові заробітної плати.

У разі наявності заборгованості по заробітній платі працівник має право 
претендувати не лише на стягнення щомісячного окладу, а й додаткових її 
складових, відповідно до трудового договору.
Так, рішенням Дарницького районного суду м. Києва від 17 жовтня

2016 року відмовлено в задоволенні позову громадянинаЧ. доДержавного
підприємства «Ю.», Державного агентства з питань електронного
урядуванняУкраїнипростягненнязаборгованостіззаробітноїплати.
Відмовляючи громадянину Ч. в задоволенні позовних вимог, суд першої

інстанціїзазначав,щощомісячнанадбавказаінтенсивністьтаособливий
характерроботиурозмірі50відсотківдопосадовогоокладу,передбачена
контрактом,щодостягненнязаборгованостіповиплатіякоїподаноданий
позов,підлягаласплатізарахунокчасткидоходу,одержаногопідприємством
урезультатійогогосподарськоїдіяльності.Оскількивперіод,заякийвказана
надбавкагромадянинуЧ.ненараховуваласяіневиплачувалася,підприємство
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булозбитковимінеотримувалодоходу,порушеньудіяхроботодавцясудне
вбачає,щосвідчитьпробезпідставністьпозовнихвимог.
Апеляційний суд м. Києва, скасовуючи рішення Дарницького районного

судум.Києвавід17жовтня2016року, задовольняючипозов і стягуючи з
Державногопідприємства«Ю.»накористьгромадянинаЧ.заборгованість
по виплаті набавки за інтенсивність та особливий характер роботи у
розмірі 50 відсотків до посадового окладу за вісім місяців, зазначав, що
за умовами контракту виплатацієї надбавки не перебувала в залежності
від отримання чи неотримання підприємством доходу в певний період.
Вказівкавконтрактіпроте,щотаканадбавкапідлягаєсплатізарахунок
часткидоходу,одержаногопідприємствомурезультатійогогосподарської
діяльності,визначалалишефонд,зякогоздійснюватиметьсянарахування,а
неумовивиплатицієїнадбавки.Відсутністьприбуткунапідприємствіне
можебутипідставоюдляневиплатипрацівниковізаробітноїплати,позаяк
цесуперечитьзасадамтрудовогозаконодавства.

 При вирішенні спорів  щодо розміру належної до виплати заробітної плати 
суди повинні враховувати, що, за змістом ст. 116  Кодексу законів про працю 
України, про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник 
або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника 
перед виплатою зазначених сум.

Таким чином, перевіряючи доводи працівника про виплату заробітної 
плати в неповному обсязі, суди повинні особливу увагу приділяти виконанню  
роботодавцем обов’язку, передбаченого ст. 116  Кодексу законів про працю 
України, та встановити, чи відповідає фактично проведена виплата тим 
відомостям про її розміри, які  були повідомлені працівникові перед 
звільненням.
Так, рішенням Солом’янського  районного суду м. Києва від  08 липня

2016рокупозовгромадянкиУ.доПублічногоакціонерноготовариства«Ю.»
простягненнязаробітноїплатиікомпенсаціїзазатримкурозрахункупри
звільненнізадоволеночастковотастягнутонакористьпозивачасередній
заробіток зачас затримкирозрахункупри звільненні.В задоволенні вимог
простягненнязаробітноїплативідмовлено.
Відмовляючи в задоволенні вимог про стягнення заробітної плати, суд

першої інстанції виходив з того, що повний розрахунок з позивачем було
проведеноіззапізненням,протеначасрозглядусправивсязаборгованість
позаробітнійплатігромадянціУ.вжебулавиплачена,атомунаїїкористь
стягненню підлягає лише середній заробіток за час затримки розрахунку
призвільненні.Якпідставудлятакоговисновкусудвзявнаданівідповідачем
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видатковівідомостітадовідкупросумивиплат,належніпрацівниковіпри
звільненні.
Апеляційнийсудм.Києва,скасовуючирішенняСолом’янськогорайонного

судум.Києва від  08 липня   2016року, задовольняючипозов і стягуючи з
Публічного акціонерного товариства «Ю.» на користь громадянки У.
невиплачену заробітну плату та середній заробіток за час затримки
розрахункупризвільненні,зазначав,щопозивачупризвільненнібуловидано
довідкупоналежнідовиплатисуми,протезазначенівнійрозміритакихсум
відрізняютьсявідтих,щовказаніувидатковійвідомостітавподанійсуму
довідці.Поясненнявідповідачапроте,щонимбулопроведеноперерахунок
належних до сплати сум, не є підставою для відмови у позові, оскільки
позивачевіпротакийперерахунокнебулоповідомлено,апричиниіпринцип
його проведення перед судом не обґрунтовано. Твердження про те, що
зменшенняналежнихдовиплатисумбулоздійсненовзв’язкузіскасуванням
встановленої позивачу доплати за роботу за  суміщенням, що не було
врахованобухгалтеромприпервісномупроведеннірозрахунку,колегіясуддів
неприйняладоуваги,оскілкиподананапідтвердженнятакихдоводівкопія
наказунеміститьномеруреєстраціївжурналіоблікунаказівтавідмітки
про ознайомлення з цим наказом позивача, крімтого, згідно поданих суду
документів, громадянка У.  виконувала за суміщенням роботу головного
спеціаліста з продажу та координатора по взаємодії з відділом безпеки
договорівдодатизвільнення.

 Розглядаючи спори з приводу стягнення заборгованості по заробітній 
платі, суди повинні враховувати, що про нові або зміну діючих умов оплати 
праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен 
повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або 
зміни (ст. 103 Кодексу законів про працю України)

Ст. 29 Закону України «Про оплату праці» також закріплює, що при 
укладанні з працівником трудового договору (контракту) роботодавець 
доводить до його відома умови оплати праці, розміри, порядок і строки 
виплати заробітної плати, підстави, згідно з якими можуть провадитися 
відрахування у випадках, передбачених законодавством. Про нові або зміну 
діючих умов оплати праці в бік погіршення роботодавець повинен повідомити 
працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни.

Верховний Суд України в постанові Пленуму N 13 від 24 грудня 1999 
року «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» 
роз’яснив, що  при зміні систем та розмірів оплати праці у  зв’язку зі  змінами  в  
організації  виробництва і праці (ч.3 ст.32 Кодексу законів про працю України), 
введенні нових або зміні діючих умов оплати праці у бік погіршення (ст.103 
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Кодексу законів про працю України) роботодавець повинен повідомити про 
це працівника не пізніш як за два місяці до  їх  запровадження, а порушення  
цього строку  може  бути  підставою для задоволення вимог працівника про 
оплату праці згідно з попередніми умовами за період,  на який було скорочено 
зазначений строк попередження.

Таким чином, при розгляді спорів щодо стягнення заробітної плати, яка 
була не виплачена працівникові у зв’язку зі зміною роботодавцем  діючих 
умов оплати праці в бік погіршення, суди повинні перевірити, чи дотримано 
власником або уповноваженим ним органом визначеного законом порядку 
повідомлення про таке погіршення та, у разі невиконання цього обов’язку, 
стягнути на користь працівника  недоплачені кошти.
Так, рішенням Дарницького районного суду м. Києва від 29 травня

2016 року відмовлено в задоволенні позову громадянина К. до Публічного
акціонерноготовариства«С.»простягненнязаробітноїплати.
Відмовляючивзадоволенніпозову,судпершоїінстанціївиходивзтого,що

роботодавецьПублічнеакціонернетовариство«С.»задвамісяціповідомило
громадянинаК.,якийпрацювавнапосадіштурмана,проістотнузмінуумов
праці, атомупідставдля стягнення коштів в якостінедоплаченої задва
місяцізаробітноїплатинемає.
Апеляційнийсудм.Києва,скасовуючирішенняДарницькогорайонногосуду

м.Києвавід29травня2016року,задовольняючипозовістягуючизПублічного
акціонерноготовариства«С.» на користь громадянинаК. заборгованість
поневиплаченійзаробітнійплаті,якастановитьрізницюміжпопереднім
та нововведеним окладом,  зазначав, що за два місяці до запровадження
новоїсистемиплатипрацігромадянинаК.булодійсноповідомленопрозміну
істотних умов праці, проте, в даному повідомленні мова йшла про зміну
режимуроботитазапровадженнятимчасовогосуміщенняпевнихпосад,а
непрозмінувумовахоплатипраці.Зоглядунатаке,громадянинК.неможе
вважатисясвоєчаснопопередженимпрозмінуумовоплатипраці,атомуна
йогокористьпідлягаєстягненнюзаборгованістьпозаробітнійплатізадва
місяці,якавиниклавзв’язкузвиплатоюкоштівзановимиумовамипраціу
меншомурозмірі.
РішеннямПодільськогорайонногосудум.Києвавід02грудня2016року

відмоленовзадоволенніпозовугромадянкиВ.доДержавногопідприємства
«Ю.»простягненнязаборгованостіпозаробітнійплаті.
Відмовляючив задоволенніпозову, судпершої інстанції виходив зтого,

що відповідач належно повідомляв своїх працівників про майбутню зміну
умов оплати праці в бік погіршення, проте громадянка В. у цей період
постійноперебуваланалікарняному,такимчиномухиляючисьвідотримання
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повідомлення, атому, оскільки в прийнятому  Державним підприємством
«Ю.»наказічітковизначаласядата,зякоїзапроваджуютьсяновіоклади,
відтермінування вказаної дати для однієї особи суперечить принципу
справедливості,атомупозовнівимогинепідлягаютьзадоволенню.
Апеляційний суд м. Києва, скасовуючи рішення Подільського районного

суду м. Києва від 02 грудня 2016 року, задовольняючи позов і стягуючи з
Державногопідприємства«Ю.»накористьгромадянкиВ.заборгованість
поневиплаченійзаробітнійплаті,зазначав,щофактперебуванняпозивача
на лікарняному не позбавляє роботодавця необхідності виконувати
передбачений ст. 103 Кодексу законів про працю України обов’язок щодо
повідомленняпро  змінуумовоплатипраці вбікпогіршення задвамісяці,
атому, оплатапрацізановимирозмірамиокладівповиннапочиналисяза
спливом цих двох місяців з моментутакого повідомлення.  Та обставина,
що Державне підприємство  «Ю.» в  наказі чітко визначало дату, з якої
запроваджуються нові оклади, не  звільняє роботодавця від необхідності
виконувативимогист.103КодексузаконівпропрацюУкраїни.

При вирішенні спорів щодо прострочення строків виплати заробітної 
плати суди повинні також враховувати, що, в силу положень Закону 
України «Про компенсацію громадянам втрати частини  доходів у зв’язку з 
порушенням строків їх виплат», підприємства,  установи  і  організації  всіх 
форм власності,  у випадку порушення встановлених законом строків виплати 
заробітної плати, у тому числі з  вини  власника  або  уповноваженого  ним 
органу, здійснюють  громадянам компенсацію втрати частини такого доходу.

Така компенсація  провадиться  у  разі затримки на один і більше 
календарних місяців виплати доходів,  які не  мають разового характеру, 
зокрема, пенсій, соціальних виплат,   стипендій, заробітної плати. Сума 
компенсації обчислюється шляхом множення суми нарахованого, але не 
виплаченого громадянину доходу за відповідний місяць (після  утримання  
податків  і  обов’язкових  платежів)  на індекс  інфляції  в  період  невиплати 
доходу (інфляція місяця, за який виплачується доход, до уваги не береться). 
Виплата громадянам суми компенсації провадиться  у тому  ж  місяці,  у  
якому  здійснюється виплата заборгованості за відповідний місяць.

 Право особи на отримання компенсації втрати частини  доходів у зв’язку 
з порушенням строків виплати заробітної плати прямо передбачене законом. 
Втрата частини доходу не підлягає компенсації лише у разі, якщо він не 
був отриманий своєчасно з вини громадянина (ст. 5 Закону України «Про 
компенсацію громадянам втрати частини  доходів у зв’язку з порушенням 
строків їх виплат»).
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Таким чином, у разі одночасного заявлення разом з вимогою про стягнення 
заборгованості по заробітній платі вимоги про стягнення компенсації втрати 
частини  доходу у зв’язку з порушенням строку  його виплати, суди повинні 
спільно розглянути такі вимоги, та, встановивши прострочення виплати 
заробітної плати з вини роботодавця, стягнути відповідну компенсацію.
РішеннямШевченківськогорайонногосудум.Києвавід4січня2016року

позов громадянина Ф. до Державного підприємства “Є.” про стягнення
заборгованості по заробітній платі, витрат на службові відрядження,
компенсаціївтратичастинизаробітноїплатиузв’язкузпорушеннямстроків
її виплати задоволено частково. Стягнуто з Державного підприємства
“Є.” на користь громадянина Ф. заборгованість по заробітній платі та
заборгованістьпооплатівитратуслужбовихвідрядженнях.Узадоволенні
вимогпростягненнякомпенсаціївтратичастинизаробітноїплатиузв’язку
зпорушеннямстроківїївиплативідмовлено.
Відмовляючив задоволенніданихвимог, судпершої інстанціїпосилався

нате,щопозивачемнезазначеноположеньзакону,напідставіякихвінмає
правонаотриманнятакоїкомпенсації.
Апеляційнийсудм.Києва,скасовуючирішенняШевченківськогорайонного

судум.Києвавід4січня2016рокувчастинівирішеннявимогпростягнення
компенсаціївтратичастинизаробітноїплатитаухвалюючивційчастині
новерішенняпрозадоволенняпозову,стягуючизДержавногопідприємства
“Є.”накористьгромадянинаФ.компенсаціювтратичастинизаробітної
платиузв’язкузпорушеннямстроків їївиплатиурозмірі 48550,50грн.,
зазначав,що, в силу положень ст. 215ЦПКУкраїни, при вирішенні спору
суд повинен встановити обставини справи і відповідно до встановлених
обставинвизначитиправовідносини,щосклалисяміжсторонами,тазакон,
якийпідлягаєзастосуваннюдоспірнихправовідносин.Судпершоїінстанції
даних вимог закону не виконав, не визначився з характером існуючих між
сторонамиправовідносин,невстановив,щофактичнопозивачемзаявлено
вимоги про стягнення компенсації, передбаченої Законом України «Про
компенсацію громадянамвтратичастини доходів у зв’язку зпорушенням
строків їх виплат», у зв’язку з чим, пославшись на відсутність у позові
законодавчого обґрунтування заявлених вимог, безпідставно відмовив у
задоволенні таких вимог, не перевіряючи, чи існують фактичні правові
підставидляїхзадоволення.
РішеннямСолом’янськогорайонногосудум.Києвавід12травня2016року

відмовленовзадоволенніпозовугромадянинаД.доТовариствазобмеженою
відповідальністю«І.»простягненнязаборгованостіпозаробітнійплатіта
компенсаціївтратичастинидоходів.
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Відмовляючив задоволенніпозову, судпершої інстанції виходив зтого,
що затримка розрахунку відбулася з вини позивача, який не з’явився  на
підприємство та не заявив вимоги про отримання коштів. Позаяк, в
подальшому, заборгованість перед громадянином Д. по заробітній платі
була погашена в повному обсязі, правові підстави для задоволення позову
відсутні.
Апеляційнийсудм.Києва,скасовуючирішенняСолом’янськогорайонного

судум.Києвавід12травня2016рокувчастинівирішеннявимогпростягнення
компенсаціївтратичастинизаробітноїплатитаухвалюючивційчастині
новерішенняпрозадоволенняпозову,зазначав,що,призвільненніпрацівника
виплатавсіхсум,щоналежатьйомувідпідприємства,провадитьсявдень
звільненнятапрацівникнеповинендодатковозвертатисядопідприємства
для отримання таких коштів. В день звільнення громадянина Д. він був
присутній на роботі, що представником відповідача не заперечується,
проте не отримав повного розрахунку. Та обставина, що, в подальшому,
громадянинД.незвертавсядоТовариствазобмеженоювідповідальністю
«І.» з окремою вимогою про виплату йому належних при звільненні сум, а
саме заборгованості по заробітній платі, не може розцінюватися як те,
що розрахунок не відбувся з вини працівника. Будь-яких доказів того, що
Товариство з обмеженою відповідальністю «І.» повідомляло позивача про
необхідність з’явитися за розрахунком, матеріали справи не містять. З
огляду на викладене висновок суду першої інстанції проте,що заробітна
платанебуласвоєчасноотриманапозивачемзйоговини,єпомилковим,а
томугромадянинД.маєвизначенезакономправонаотриманнякомпенсації
втратичастинидоходуузв’язкузпорушеннямстрокуйоговиплати.
Стягнення середнього заробітку за час розрахунку при звільненні та 

за період вимушеного прогулу Положеннями Кодексу законів про працю 
в якості компенсаційних виплат за порушення роботодавцем трудових  
прав працівника передбачається стягнення середнього заробітку  за весь 
період, протягом якого таке порушення мало місце.

Так, ст. 117 Кодексу законів про працю встановлює, що в разі невиплати 
з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому 
працівникові сум у строки, зазначені в ст. 116 цього Кодексу, при відсутності 
спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити 
працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного 
розрахунку.

Відповідно до ст. 235 Кодексу законів про працю в разі затримки видачі 
трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу працівникові 
виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.
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Цією ж статтею передбачено, що у разі звільнення без законної підстави 
або незаконного переведення на іншу роботу, у тому числі у зв’язку з 
повідомленням про порушення вимог Закону України “Про запобігання 
корупції” іншою особою, працівник повинен бути поновлений на попередній 
роботі органом, який розглядає трудовий спір. При винесенні рішення про 
поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає 
рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного 
прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, 
але не більш як за один рік.

Таким чином, вбачається, що стягнення середнього заробітку, у 
випадку  встановлення судом факту порушення роботодавцем трудових 
прав працівника, виступає як один із способів захисту інтересів особи та 
спрямоване на забезпечення компенсації майнових втрат працівника, який 
він зазнав у зв’язку з протиправними діями власника або уповноваженого 
ним органу. 

Спосіб і методика обчислення середньої заробітної плати для розрахунку 
передбачених ст. 117, 235   Кодексу законів про працю компенсаційних виплат 
передбачені Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України № 100 від 08 лютого 1995 року.

Так, даним Порядком визначаються періоди, за якими обчислюється 
середня заробітна плата; виплати, що включаються та не включаються у 
розрахунок середньої заробітної плати; порядок  розрахунку  виплат  у  всіх 
випадках   збереження заробітної плати.

Як свідчить судова практика, здебільшого судами вірно обраховується 
середній заробіток, який підлягає стягненню з роботодавця у випадку 
порушення трудових прав працівника, зокрема, при затримці розрахунку 
при звільненні, затримці видачі трудової книжки, при вимушеному прогулі 
в зв’язку з незаконним звільненням, проте інколи допускаються помилки,  
пов’язані з неправильним визначенням періоду, за який підлягають стягненню 
такі виплати або неправильним обрахунком самої суми середнього заробітку.

Так, відповідно до пункту 4 розділу ІІІ Порядку обчислення середньої 
заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 
100 від 08 лютого 1995 року, при обчисленні середньої заробітної плати, у 
всіх  випадках її  збереження,  згідно  із   законодавством, не враховуються:  

а) виплати  за  виконання  окремих   доручень   (одноразового характеру),  
що  не  входять  в  обов’язки працівника (за винятком доплат   за   суміщення   
професій   і   посад,   розширення   зон обслуговування або виконання 
додаткових обсягів робіт та виконання 

обов’язків тимчасово відсутніх  працівників,  а  також  різниці  в посадових  
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окладах,  що  виплачується  працівникам,  які виконують обов’язки тимчасово 
відсутнього керівника  підприємства  або  його структурного підрозділу і не 
є штатними заступниками); 

б) одноразові   виплати   (компенсація    за    невикористану відпустку,   
матеріальна   допомога,   допомога  працівникам,  які виходять на пенсію, 
вихідна допомога тощо); 

в) компенсаційні   виплати   на   відрядження  і  переведення (добові,  оплата 
за проїзд,  витрати на наймання житла,  підйомні, надбавки, що виплачуються 
замість добових); 

г) премії за винаходи та  раціоналізаторські  пропозиції,  за сприяння  
впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження 
нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту  чорних,  
кольорових  і  дорогоцінних  металів,  збирання і здавання   на   відновлення    
відпрацьованих    деталей    машин, автомобільних  шин,  введення  в  дію  
виробничих  потужностей  та об’єктів  будівництва  (за   винятком   цих   
премій   працівникам будівельних  організацій,  що  виплачуються  у  складі  
премій  за результати господарської діяльності); 

д) грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, 
конкурсах тощо; 

е) пенсії,  державна  допомога,  соціальні  та  компенсаційні виплати;
є) літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що 

сплачується за авторським договором; 
ж) вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів 

індивідуального захисту,  мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока 
та лікувально-профілактичного харчування; 

з) дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до 
санаторіїв і будинків відпочинку; 

и) виплати,  пов’язані з ювілейними датами,  днем народження, за довголітню 
і бездоганну трудову діяльність,  активну громадську роботу тощо; 

і) вартість  безплатно  наданих деяким категоріям працівників 
комунальних  послуг,  житла,  палива  та   сума   коштів   на   їх 
відшкодування; 
ї) заробітна плата на роботі  за  сумісництвом  (за  винятком працівників,   

для  яких  включення  її  до  середнього  заробітку передбачено чинним 
законодавством); 

й) суми    відшкодування   шкоди,   заподіяної   працівникові каліцтвом або 
іншим ушкодженням здоров’я; 

к) доходи   (дивіденди,   проценти),  нараховані  за  акціями трудового 
колективу і вкладами членів трудового колективу в  майно підприємства; 
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л) компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку  з  
порушенням  термінів  її  виплати.

При обчисленні середньої  заробітної  плати  за  останні  два місяці,  крім  
перелічених  вище  виплат,  також  не  враховуються виплати за час,  протягом 
якого  зберігається  середній  заробіток працівника  (за  час виконання 
державних і громадських обов’язків, 

щорічної і додаткової відпусток,  відрядження тощо) та допомога  у зв’язку 
з тимчасовою непрацездатністю. 
Так, рішеннямСвятошинського районного суду м. Києва від 17травня

2016 року позов громадянки Л. до Публічного акціонерного товариства
«Я.»простягненнясередньогозаробіткузачасзатримкирозрахункупри
звільненнізадоволеновповномуобсязі,стягнутозПублічногоакціонерного
товариства«Я.»накористьгромадянкиЛ.середнійзаробітокзавесьчас
затримкирозрахункуврозмірі23277,90грн..
Задовольняючипозовнівимоги,судпершої інстанції виходивзтого,що

роботодавецьдопустивпростроченнявиплатигромадянціЛ.всіхналежних
при звільненні сум, що є підставою для стягнення передбачених ст.  117
КодексузаконівпропрацюУкраїникомпенсаційнихвиплат.Восновурішенні
покладаввчиненийпозивачкоюрозрахуноксередньогозаробітку.
Апеляційнийсудм.Києва,змінюючирішенняСвятошинськогорайонного

судум.Києвавід17травня2016року ізменшуючиналежнудостягнення
суду з 23277,90 грн. до16913,60 грн., зазначав,що, покладаючи воснову
рішення розрахунок позивача, суд першої інстанції належним чином його
не перевірив, не звернув уваги нате,що при обчисленні розміру середньої
заробітноїплатинеюбуловрахованоотриманунапочаткурокуіндексацію
та допомогу  у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, суми яких не
підлягаютьврахуваннюприобчисленнісередньогозаробітноїплати.
Також рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 14

липня 2016 року позов  громадянина С. до Об’єднання підприємств «Ж.»
про стягнення середнього заробітку задоволено частково та стягнуто
з відповідачаОб’єднання підприємств  «Ж.»  на користь громадянина С.
середнійзаробітокзавесьчасзатримкирозрахункуурозмірі21421,72грн..
При розрахунку належного до стягнення середнього заробітку суд

виходивзданихпрозаробітнуплатупозивачазадваостанніхповнихмісяці,
щопередувализвільненню.
Апеляційнийсудм.Києва,змінюючирішенняШевченківськогорайонного

судум.Києвавід14липня2016рокуізменшуючиналежнудостягненнясуму
з21421,72грн.до16705,16грн.,зазначав,щосудпершоїінстанціїнезвернув
увагинате,щодовиплатзаостаннідвамісяціроботипозивачавключено
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такожвідпускні,позаякпозивачп’ятьднівперебувавувідпустці.Оскільки
приобчисленнісередньоїзаробітноїплатиневраховуютьсявиплатиза
час,протягомякогозберігаєтьсясереднійзаробітокпрацівника,зокрема
уразі перебуванняущорічній відпустці, судомпершої інстанції допущено
помилкупривизначеннісередньогозаробіткугромадянинаС.,щопризвелодо
безпідставногозбільшеннясумистягнення.

Стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні 
виступає як компенсаційна виплата, спрямована на захист інтересів 
працівника, права якого на своєчасне отримання належних при звільненні 
виплат було порушено.

З  аналізу положень ст. 117 Кодексу законів про працю України вбачається, 
що стягнення такого заробітку провадиться  за весь час затримки по день 
фактичного розрахунку.

Водночас інколи, виходячи з фактичних обставин справи, суди повинні 
розглядати можливість зменшення належної до стягнення суми середнього 
заробітку, якщо позов про стягнення заборгованості із заробітної плати 
вирішено на користь працівника частково, а обрахована сума середнього 
заробітку непомірно перевищує таку заборгованість.

При вирішенні подібних спорів варто враховувати висновки Верховного 
Суду України, викладені в постанові № 6-113цс16 від 27 квітня 2016 року, 
в якій зазначено, що при частковому задоволенні позову працівника суд 
визначає розмір відшкодування за час затримки розрахунку з урахуванням 
спірної суми, на яку працівник мав право, частки, яку вона становила у 
заявлених вимогах, істотності цієї частки порівняно із середнім заробітком та 
інших конкретних обставин справи. Право суду зменшити розмір середнього 
заробітку, що має сплатити роботодавець працівникові за час затримки 
виплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у строки, 
визначені статтею 116 КЗпП України, залежить від таких чинників: наявність 
спору між працівником та роботодавцем з приводу розміру належних до 
виплати працівникові сум за трудовим договором на день звільнення; 
виникнення спору між роботодавцем та працівником після того, коли належні 
до виплати працівникові суми за трудовим договором у зв’язку з його 
звільненням повинні бути сплачені роботодавцем; прийняття судом рішення 
щодо часткового задоволення вимог працівника про виплату належних йому 
при звільненні сум у строки, визначені ст. 116 цього Кодексу. Водночас при 
розгляді даної справи необхідно взяти до уваги і такі обставини, як розмір 
недоплаченої суми, істотність цієї частки порівняно із середнім заробітком 
працівника, обставини, за яких було встановлено наявність заборгованості, 
дії відповідача щодо її виплати.  
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Вищенаведені висновки Верховного Суду України варто враховувати 
у справах, де розмір середнього заробітку за час затримки розрахунку при 
звільненні перевищує розмір виплат, не виплачених працівникові при 
звільненні, в значному обсязі, й така прострочена виплатою сума є  неістотною  
порівняно із розміром середнього заробітку.  
Так, рішенням Дарницького районного суду міста Києва від 25 травня

2016рокупозовгромадянинаД.доПублічногоакціонерноготовариства«Ч.»
задоволеночастково,стягнутозПублічногоакціонерноготовариства«Ч.»
на користь громадянина Д. заборгованість по заробітній платі в розмірі
844,00грн.тасереднійзаробітокзачасзатримкирозрахункупризвільненні
врозмірі80145,67грн..
Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того,

що Публічне акціонерне товариство «Ч.» при звільненні громадянина Д.
не провело з ним повного розрахунку та не виплатило компенсацію за
невикористану щорічну відпустку у розмірі 844,00 грн.. Оскільки такими
діями було порушено право працівника на отримання всіх належних йому
сум у день звільнення, з відповідача на користь позивача також підлягає
стягненню середній заробіток за весь час затримки розрахунку, по дату
ухваленнярішення.
Апеляційнийсудм.Києва,змінюючирішенняДарницькогорайонногосуду

містаКиєва від 25травня 2016 року і зменшуючи належну до стягнення
суму з 80 145,67  грн. до 24 845,16 грн., зазначав, що, позивачем було
заявлено до стягнення як компенсацію за невикористану відпустку в сумі
2743,00 грн., проте суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку
про задоволеннятакихвимогчастковотастягнення844,00 грн.,оскільки
компенсації підлягало не 13 днів, як зазначав позивач, а 4. Разом з тим,
оскількироботодавцембулопростроченовиплатусуми,щостановить31%
заявленихдостягненнякоштів,позаякцясумаєнеістотноюпорівняноіз
розміромсереднього заробітку зачас затримкирозрахункупри звільненні,
який становить 80 145,67  грн., виходячи із засад справедливості та
співмірності, середній заробіток підлягає стягненню у розмірі  24 845,16
грн.,щостановить31%заявленоїдостягненнясумисередньогозаробітку.
РішеннямШевченківськогорайонногосудум.Києвавід23січня2017

рокупозовгромадянкиЛ.доПублічногоакціонерноготовариства«Ю.»про
стягненняненарахованихтаневиплаченихкоштівупорядкуоплатипраці
зароботуувихідніднітасередньогозаробіткузачасзатримкирозрахунку
при звільненні задоволено, стягнуто на користь позивача ненараховану і
невиплаченузаробітнуплатуврозмірі3443,88грн.тасереднійзаробітокза
часвимушеногопрогулуврозмірі451148,27грн..
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Задовольняючи позовні вимоги, суд виходив з того, що при звільненні
громадянинуЛ.небулонарахованоівиплаченозаробітнуплатувподвійному
розмірі за роботу у вихідні дні, атому, виходячи з положень ст. 116, 117
Кодексу законів про працю України, позовні вимоги є обґрунтованими і
підлягаютьзадоволенню.
Апеляційнийсудм.Києва,змінюючирішенняШевченківськогорайонного

судум.Києвавід23січня2017рокуізменшуючиналежнудостягненнясуму
заборгованості по заробітній платі з 3443,88 грн. до 1922,37 грн., а суму
середнього заробітку  з 451 148,27   грн. до 251 830,96 грн., зазначав,що
Публічнеакціонернетовариство«Ю.»,дійсно,ненарахувалоіневиплатило
громадянці Л. заробітну плату в подвійному розмірі за роботу протягом
вихідних днів, проте суд першої інстанції невірно обрахував суму такого
боргу,оскількипривизначеннізаробітноїплатипомилкововиходивізрозміру
заробітноїплатизурахуваннямпремії.Разомзтим,визначаючиналежну
до стягнення суму середнього заробітку за час затримки розрахунку при
звільненні,судвраховує,щогромадянкаЛ.зналапропорушеннясвогоправа,
яке мало місце в січні 2009 року, проте до суду звернулася лише в квітні
2015року,щопризвелодонарахуваннясередньогозаробіткувнепропорційно
великомурозмірі.Зоглядунавказане,враховуючинеістотністьсумиборгу
порівняно із сумою, якупозивачпросить стягнути в порядку, визначеному
ст.117КЗпПУкраїни,виходячизпринципусправедливостітаспівмірності,
середній заробіток підлягає стягненню в розмірі, пропорційному розміру
задоволенихпозовнихвимогпростягненняневиплаченоїзаробітноїплати,а
самеврозмірі251830,96грн..

При стягненні середнього заробітку за час вимушеного прогулу суди 
повинні враховувати, що такий заробіток обраховується виходячи з виплат за 
останні два календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана 
виплата, тобто дню звільнення працівника з роботи.

Основою для визначення загальної суми заробітку, що підлягає виплаті за 
час вимушеного прогулу, є середньоденна (середньогодинна) заробітна плата 
працівника, яка підлягає множенню на  середньомісячне число робочих днів у 
розрахунковому періоді. Середньомісячне число робочих днів розраховується 
діленням на 2 сумарного числа робочих днів за останні два календарні місяці 
згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації, встановленим 
з дотриманням вимог законодавства. 

Детальний порядок обчислення середнього заробітку за час вимушеного 
прогулу визначається Порядком обчислення середньої заробітної плати, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 100 від 08 лютого 
1995 року. 
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Так,рішеннямГолосіївськогорайонногосудум.Києвавід01квітня2017
року задоволено частково позовні вимоги громадянки С. до Товариства з
обмеженоювідповідальністю«Ц.»прозобов’язаннявидатитрудовукнижку
істягненнясередньогозаробіткузачасвимушеногопрогулу.
Задовольняючи позовні вимоги частково та стягуючи з Товариства з

обмеженоювідповідальністю«Ц.»накористьпозивачасереднійзаробітокв
розмірі6784,00грн.,судпершоїінстанціївиходивізположеньст.235Кодексу
законівпропрацюУкраїнитаприрозрахункуналежнихдо стягнення сум
керувавсяПорядкомобчисленнясередньоїзаробітноїплати,затвердженого
постановоюКабінетуМіністрівУкраїни№100від08лютого1995року.
Апеляційнийсудм.Києва,змінюючирішенняГолосіївськогорайонногосуду

м.Києвавід01квітня2017рокувчастиністягненнясередньогозаробітку
зачасвимушеногопрогулуізменшуючийогорозмірдо4578.19грн.,зазначав,
щоприобрахункусередньогозаробіткунеобхідновиходитиізсередньоденної
заробітноїплати,якамножитьсянасередньомісячнечислоробочихдніву
розрахунковому періоді, а не з узагальненогомісячного розміру заробітної
плати, отримуваної за місцем роботи за два останніх місяці, оскільки
подальшеобчисленняналежноїдостягненнясуминепередбачаємноження
накількістьповнихмісяців,протягомякихнебуловиданотрудовукнижку
позивачу.
Рішенням Дніпровського районного суду м. Києва від 18 червня 2017

рокузадоволенопозовнівимогигромадянкиФ.доТовариствазобмеженою
відповідальністю «Ю.» про стягнення середнього заробітку за час
вимушеногопрогулувзв’язкуззатримкоювидачітрудовоїкнижки.
Задовольняючи позовні вимоги частково та стягуючи з Товариства з

обмеженою відповідальністю «Ю.» на користь громадянки Ф.  середній
заробітокзачасзатримкивидачітрудовоїкнижкиврозмірі22940,55грн.,
судпершоїінстанціївиходивзтого,щовідповідачпротягомсорокап’яти
днівзднязвільненняневидававпозивачутрудовукнижку,щоєпідставою
для стягнення передбачених ст.  235 Кодексу законів про працю України
сум.Восновурішенняпокладаврозрахунок,вчиненийвідповіднодоПорядку
обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою
КабінетуМіністрівУкраїни№100від08лютого1995року.
Апеляційний суд м. Києва, змінюючи рішення Дніпровського районного

судум.Києва від 18 червня 2017 року   і зменшуючи розмір стягнення до
14783,91грн., зазначав,щоприобрахункусередньогозаробіткунеобхідно
множитисередньоденнузаробітнуплатунасередньомісячнечислоробочих
днівурозрахунковомуперіоді,аненазагальнукількістькалендарнихднів.
Суд першої інстанції в при вчиненні розрахунку середнього заробітку не
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звернувувагинавказаніположенняПорядкуобчисленнясередньоїзаробітної
плати,затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїни№100від
08лютого1995року,взв’язкузчимстягнувзвідповідачасумукомпенсації
впідвищеномурозмірі.

Окрему увагу варто приділити встановленню судами при вирішенні 
спорів, які виникають в зв’язку з невиплатою заробітної плати, наявності чи 
відсутності вини роботодавця в непроведенні розрахунку. 

Так, за змістом ст. 117 Кодексу законів про працю України підставою 
для покладення на роботодавця відповідальності у вигляді компенсаційних 
виплат є саме вина власника або уповноваженого ним органу в непроведенні 
розрахунку в  строки, зазначені в ст. 116 цього Кодексу. 

Законодавство не містить  чіткого переліку причин, що можуть 
вважатися поважними при затримці виплати роботодавцем заробітної плати 
працівникові, зокрема повного розрахунку при звільненні, тобто такі доводи 
роботодавця оцінюються судом  залежно від фактичних обставин справи. 

 Водночас існують певні виняткові випадки, коли обставини, що зумовили 
невиплату належних працівникові сум, в силу закону варто розцінювати як 
такі, що не залежать від волі роботодавця.

Так, відповідно до ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові 
палати в Україні» Торгово-промислова палата України та уповноважені нею 
регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини 
(обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини 
протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності 
за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини 
непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва видається 
безкоштовно. 

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є 
надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють 
виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди 
тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, 
а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого 
конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, 
військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, 
військові дії, оголошена та неоголошена війна, збурення, акти тероризму, 
диверсії, піратства, безлади тощо. 

Таким чином, у разі встановлення, що невиплата належних працівникові 
при звільненні суд відбулася в зв’язку з форс-мажорними обставинами, 
настання яких засвідчене належним чином, відсутні підстави для застосування 
ст. 117 Кодексу законів про працю України, оскільки прострочення виплати 
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відбулося не з вини роботодавця.
Верховний Суд України в постанові № 6-383цс16 від 11 травня 2016 року 

звернув увагу судів нижчих інстанцій на те, що, сертифікатом Торгово-
промислової палати України від 28 серпня 2014 року за № 2644 встановлено, 
що за інформацією Служби безпеки України ухвалено рішення про 
проведення в Донецькій області антитерористичної операції. На підставі 
наданих документів Торгово-промислова палата засвідчила з 2 липня 2014 
року настання обставин непереборної сили для низки підприємств під 
час здійснення господарської діяльності на території Донецької області та 
дотримання законодавства щодо справляння і сплати податків та обов’язкових 
платежів; на момент видачі сертифіката обставини непереборної сили 
тривають та дату закінчення їх терміну встановити неможливо.  

Враховуючи зазначене, затримку вищевказаними підприємствами виплат 
своїм працівникам у строки, визначені ст. 116 КЗпП України, варто вважати 
такою, що відбулася не з вини відповідача.
Так, рішенням Святошинського районного суду м. Києва від 13 червня

2016 року задоволено позов громадянина К. до Державного підприємства
«Є.»простягненнякомпенсаціївтратичастинизаробітноїплатиузв’язку
з порушенням строків її виплати та середнього заробітку за затримку
виплатизаробітноїплатипризвільненні.
Стягнуто з Державного підприємства «Є.» на користь громадянина

К.компенсаціювтратичастини заробітноїплатиу зв’язку зпорушенням
строківїївиплатиусумі4980,29грн.тасереднійзаробітокзазатримку
виплатизаробітноїплатипризвільненнязавесьперіодневиплатиналежних
працівниковікоштівурозмірі44276,40грн..
Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того,

що відповідач порушив вимоги трудового законодавства при звільненні
громадянинаК.зроботи,невиплативйомувсіналежніпризвільненнісуми,
що є підставою для застосування визначеної ст. 117 Кодексу законів про
працюУкраїнивідповідальності.
Апеляційнийсудм.Києва,скасовуючирішенняСвятошинськогорайонного

суду м. Києва від 13 червня 2016 року в частині стягнення середнього
заробіткузачасзатримкивиплатизаробітноїплати урозмірі44276,40
грн.іухвалюючивційчастиніноверішенняпровідмовувзадоволеннітаких
вимог,  зазначав, що Сертифікатом Торгово-промислової палати України
підтверджено,щовчервні2014рокунезаконнимизбройнимиформуваннями
було захоплено адміністративну будівлю Державного підприємства
«Є.», шахти з водовідливними комплексами в т.ч. водовідливний комплекс
шахти «21», де працював громадянин К., автомобільні бокси, складські

Судова практика



147

№
 1

 (5
0

), 
2

0
1

8

Ратнікова В. М. Узагальнення судової практики розгляду справ за спорами...

приміщення,автотранспортнізасоби,комп’ютеритаоргтехніка,взв’язку
зчимДержавнепідприємство«Є.»позбавленеможливостіпродовжувати
виробничу діяльність. Оскільки відповідач є неприбутковою, бюджетною
установоютаповністюутримуєтьсязарахунокдержавногобюджету,при
цьому низкою нормативно-правових актів було призупинено казначейське
обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших
клієнтів на території, яка не контролюється українською владою, варто
дійти висновку, що вини роботодавця в невиплаті заробітної плати
працівникамнемає,щовиключаєзастосуванняст.117Кодексузаконівпро
працюУкраїни.

Висновки
Підсумовуючи все вищевикладене, за результатами проведеного аналізу 

судової практики варто дійти висновку, що здебільшого суди першої інстанції 
правильно застосовують норми матеріального і процесуального права при 
вирішенні спорів, що виникають з трудових правовідносин. 

У переважній більшості причиною неправильного вирішення справи є 
невірна оцінка доказів та неповне з’ясування обставин, що мають значення 
для справи.

Одночасно певні спірні питання, які виникають у практиці судів при 
розгляді справ такої категорії, стосуються тлумачення норм матеріального 
права, а тому при вирішенні таких суперечностей щодо правильного розуміння 
і трактування правових норм варто враховувати практику Верховного Суду 
України у справах, що виникають з подібних правовідносин.

З метою формування єдиної та узгодженої судової практики з вирішення 
спорів, що виникають з трудових правовідносин, доцільне проведення 
навчань або семінарів для обговорення питань застосування  норм  Кодексу 
законів про працю України та інших нормативно- правових актів, що 
регулюють трудові правовідносини, а також надання судам перших інстанцій 
відповідних рекомендацій та роз’яснень.
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частини чужих текстів без належного посилання, чи виникнуть сумніви щодо авторства статті, 
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