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утвердження справедливого судочинства 

в Україні відповідно до європейських стандартів 
в загальному контексті судової реформи
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науковий консультант 
Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ

Здійсненоісторико-правовийаналізположеньКонцепціївдосконаленнясудівництва
дляутвердженнясправедливогосудувУкраїнівідповіднодоєвропейськихстандартів
2006 р. як ідеологічної основи реформування судової системи України. Акцентовано
увагунапроблемнихаспектахреалізаціїсудовоїреформипісляїїухваленнятавикладено
авторськебаченнящодоможливостейїхуникненнявмайбутньому.

Ключові слова: судова реформа, судова система, реформування судової системи,
системасудів,Концепціясудівництва.

Хотинская-Нор О. З.  Концепция усовершенствования судопроизводства для 
утверждения справедливого суда в украине в соответствии с европейскими 
стандартами в общем контексте судебной реформы

Осуществлен историко-правовой анализ положений Концепции усовершенствования
судопроизводства для утверждения справедливого суда в Украине в соответствии с
европейскимистандартами2006г.какидеологическойосновыреформированиясудебной
системыУкраины.Акцентировановниманиенапроблемныхаспектахреализациисудебной
реформыпослееепринятияипредложеноавторскоевидениеихизбеганиявбудущем.

Ключевые слова: судебная реформа, судебная система, реформирование судебной
системы,системасудов,Концепциясудопроизводства.

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДОЧИНСТВА

©Хотинська-НорОксанаЗіновіївна–кандидат юридичних наук, доцент, науковий консуль-
тант Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
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Khotynska-Nor Oksana. Concept of Upgrading Judiciary for Establishment of Fair 
Trial in Ukraine Pursuant to European Standards in General Context of Judicial Reform

ThearticleprovidestheanalysisofprovisionsoftheConceptofUpgradingtheJudiciary
fortheEstablishmentofFairTrialinUkrainePursuanttoEuropeanStandardsof2006dueto
historicalandlogicalmethodsofcognitionintheirorganicunitywhichlettheauthorreveala
rangeofregularitiesintheprocessofthejudicialreformrealization.

Key words: judicial reform, judicial system, reforming judicial system, court system,
Conceptofjudiciary.

Будь-які події, процеси та явища суспільного життя не існують поза 
їх історичним контекстом. Не є винятком й сучасна судова система 
України, що стала результатом фрагментарного, непослідовного 
реформування протягом усієї новітньої історії нашої держави. Щоб 
окреслити перспективи її подальшого розвитку, важливо дослідити та 
з’ясувати суть ідей і підходів до судової реформи в контексті певних 
історичних умов, а також проаналізувати помилки, що були допущені 
реформаторами, аби уникнути їх у майбутньому.

Історія судової реформи тією чи іншою мірою була предметом 
досліджень таких відомих учених, як В. Бринцев, В. Бойко, О. Бойковов, 
В. Гончаренко, В. Лєбєдев, С. Ківалов, Р. Куйбіда, В. Нор, М. Погорецький, 
А. Селіванов, В. Сердюк, В. Стефанюк, В. Сущенко, В. Шишкін,                                                                                                                                          
О. Ющик та ін. Метою даної статті є спроба проаналізувати, застосовуючи 
історичний та логічний методи пізнання в їхній органічній єдності, 
Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого 
суду в Україні відповідно до європейських стандартів, схвалену указом 
Президента України від 10 травня 2006 року № 361 (далі – Концепція 
судівництва), ідеї якої стали основою реформування багатьох сучасних 
інститутів судової влади.

Нагадаємо, що після змін у суспільно-політичному житті України 
у 2004 р. ініціативу в процесі реформування судової системи взяв 
Президент України, на якого покладалися величезні сподівання щодо 
рішучого реформування всього державного апарату. В наступні роки 
його роль виявилася ключовою у формуванні ідеології судової реформи 
та змісту конкретних законодавчих заходів, незалежно від того, хто саме 
обіймав пост глави держави.

Отже, 10 травня 2006 р. Президент України схвалив Концепцію 
судівництва, проект якої був розроблений утвореною у 2005 р. 
Національною комісією із зміцнення демократії та утвердження 
верховенства права. Характерно, що в складі Національної комісії не 
було жодного діючого судді. На переконання її Голови, С. Головатого, 
діючі судді не повинні були вирішувати політичні питання. Вважалося, 
що такий склад Національної комісії давав можливість ухвалювати 
рішення, в яких не було персональних чи відомчих інтересів, тобто 
проект Концепції не готувався «під» якийсь орган чи посадову особу1. 
Відсутність можливості офіційно лобіювати свої інтереси в питаннях 

1 Доповідь про судову систему і судову реформу в Україні // Центр політико-правових 
реформ., Липень 2008 р.  URL: http://www.pravo.org.ua/files/Sud/indem_vera_ua.pdf

Хотинская-Нор О. З.  Концепція вдосконалення судівництва...                                    
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подальшого розвитку судової системи стала приводом для закономірного 
невдоволення представників суддівської спільноти результатами роботи 
Національної комісії. 

Концепція судівництва стала другим у сучасній українській історії 
розвитку судової системи програмним документом, який не мав 
нормативного характеру, однак визначав цілі, основні засади, напрями 
судової реформи тощо та мав стати її ідейною основою.

Перше, що звертало на себе увагу в Концепції судівництва, це 
термінологія, яка в ній використовувалася. Зокрема, вводилося в обіг 
нове для науки та законодавства поняття  «судівництво», яке в ст. 1 
Концепції визначено як єдина система судового устрою та судочинства, 
що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських 
стандартів і гарантує право особи на справедливий суд». 

Ми не заперечуємо закономірного процесу модернізації понятійно-
категоріального апарату юридичної науки, який є основним 
гносеологічним інструментом наукового пошуку. Але головне 
призначення понять полягає у точному відображенні суті та змісту тих 
явищ, що ними іменуються. Будь-яке новаторське рішення у цій сфері 
має бути аргументованим та доцільним. Тож запровадження терміна 
«судівництво» було сумнівним, а тому викликало цілком справедливу 
критику. Як слушно зауважила О. Ф. Скакун, у легальному змісті поняття 
«судівництво» була відсутня узгодженість його складових елементів. 
По-перше, словосполученням «єдина система» (через яке визначається 
«судівництво») об’єднуються взаємопов’язані, але різнорівневі явища – 
судовий устрій (організація судової системи) та судочинство (діяльність 
судів з розгляду та вирішення справ), а наведена далі фраза «функціонує 
на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів» 
– не може бути  поширена одночасно на судовий устрій і судочинство, 
оскільки, по суті, стосується тільки судочинства. По-друге, сам термін 
«судівництво», який використано у назві Концепції, недостатньо 
вводиться в текст цього документа: в десяти розділах він згадується 
лише тричі на початку першого розділу. Як правило, в Концепції 
використовуються усталені, узгоджені між юристами різних поколінь 
терміни – «судочинство», «правосуддя», «судова система» тощо. Відтак 
новий термін був заявленим, але не отримав необхідного розкриття 
та використання в самому документі, що могло би пролонгувати його 
входження в законодавчий і юридичний обіг. Крім того, дане поняття, по 
суті, введено замість поняття «судова система»2. Із наведеного зрозуміло, 
чому термін «судівництво» так і не прижився не лише в науковому 
середовищі, й не використовується в нормативно-правовій роботі.

За своїм змістовним навантаженням Концепція судівництва була 
досить містким, ґрунтовним і достатньо деталізованим документом, 
положення якого стосувалися переважної більшості інститутів судової 
влади. Для досягнення мети нашого дослідження розглянемо лише ті 

2 СкакунО.Ф.Основные понятия исходной материально-правовой субстанции «суд» и их 
соотношение // Наукові праці НУ ОЮА. 2011. Т.Х. С. 69 – 79.
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її концепти, які позначилися на судовій системі та були реалізовані 
шляхом подальших змін законодавства.

Однак насамперед справедливо буде зауважити, що, з точки зору 
теорії судової реформи, Концепція судівництва містила правильні 
по суті підходи до управління процесом реформування, які дістали 
відображення також у її структурі: визначалася загальна мета та завдання, 
було надано оцінку стану судової системи того часу, передбачалося 
системне удосконалення найважливіших інститутів судової системи, 
окреслювалися напрями розвитку судової системи. Однак у Концепції 
навмисно не використано терміна «реформа». За словами С. Головатого, 
«в наших документах взагалі немає слова «реформа». Ми нічого не 
реформуємо. Ми хочемо удосконалити те, що не створено навіть за 10 
років»3.

Стосовно окремих інститутів судової системи Концепція судівництва 
передбачала низку кардинальних змін. Насамперед це стосувалося 
системи судів.

Нормативно визначивши абсолютно новий зміст таких принципів 
побудови системи судів, як спеціалізація і територіальність, Концепція 
закріпила ще один принцип – інстанційність. Саме нова суть цих 
засад була покладена в основу обґрунтування запропонованої моделі 
судоустрою. Зокрема, в контексті нового змісту принципу спеціалізації 
пропонувалося спочатку визнати загальні суди спеціалізованими з 
розгляду цивільних, кримінальних, а також адміністративних справ, 
підсудних місцевим загальним судам, а в подальшому запровадити 
спеціалізацію судів із поділом на цивільні, кримінальні та адміністративні 
(система господарських судів за задумом мала би бути інтегрована у 
систему цивільних судів, оскільки вони розглядають ті самі справи, 
лише за участю юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців). 

У територіальній організації судів пропонувалося відійти від 
жорсткої прив’язки до адміністративно-територіального поділу, взявши 
за основу критерій однакової чисельності населення, у зв’язку з чим 
передбачалося запровадження дворівневої структури місцевих судів.

З точки зору принципу інстанційності, передбачалося, що кожен суд 
має виконувати функції лише однієї інстанції: місцеві суди – першої 
інстанції, апеляційні суди – апеляційної інстанції, вищі суди – касаційної 
інстанції, Верховний Суд України – касаційної інстанції у виняткових 
випадках. Такий підхід обумовлював необхідність утворення в системі 
загальних судів Вищого цивільного суду (як касаційної інстанції 
для справ цивільної юрисдикції) та Вищого кримінального суду (як 
касаційної інстанції для справ кримінальної юрисдикції).

Наголошувалося, що існування військових судів не відповідає 
європейським стандартам, а отже, їх не повинно бути у судовій системі.

У сфері судових процедур Концепція судівництва визначала загальні 
принципи, на яких повинно ґрунтуватися судочинство, та завдання 

3 Питання удосконалення судової системи України: матер. наук.-практ. конференції /                 
оед. кол.: Ю. В. Баулін (голова ред.) та ін. Харків: Вид-во «Кроссроуд», 2007. С. 70.
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кожного із його видів (конституційного, цивільного, адміністративного 
та кримінального). Акцентувалась увага на необхідності реформування 
кримінального судочинства: позбавлення його обвинувального ухилу, 
впровадження процедур альтернативного розслідування та медіації, 
розширення переліку та застосування запобіжних заходів, не пов’язаних 
із позбавленням волі. Також у Концепції було окреслено завдання 
апеляційної та касаційної інстанції й наголошувалось на уніфікації 
судових процедур як важливого напряму вдосконалення судочинства.

Чимало уваги в Концепції судівництва було приділено правовому 
статусу судді, зокрема питанням добору, навчання та кваліфікації суддів, їх 
дисциплінарної відповідальності (передбачалося чітке визначення в законі 
підстав дисциплінарної відповідальності суддів, створення постійної 
Дисциплінарної комісії суддів, а також служби судових інспекторів). 

Крім того, згідно з Концепцією пропонувалось удосконалити систему 
органів суддівського самоврядування з урахуванням запропонованої 
системи судів загальної юрисдикції та посилити їх роль у питаннях 
захисту професійних інтересів суддів. Для цього передбачалося змінити 
порядок зайняття суддями адміністративних посад (щоб їх займали 
судді, призначені органами суддівського самоврядування). Також 
вбачалося доцільним обмежити функції голови суду представницькими 
повноваженнями та контролем за діяльністю апарату суду.

Окремо у Концепції судівництва було сформульовано напрями розвитку 
сфери забезпечення діяльності судів – організаційного, фінансового, 
інформаційного, навчально-методологічного. Щодо розвитку так званих 
суміжних інститутів, які безпосередньо пов’язані з реалізацією права на 
судовий захист, то наголошувалось на: потребі створення ефективного 
механізму надання правової (юридичної) допомоги; удосконаленні 
правового статусу адвоката; реформуванні системи досудового слідства 
у кримінальних справах, доцільності створення державної служби 
розслідувань і позбавлення прокуратури функції загального нагляду; 
демонополізації державної діяльності з виконання судових рішень, 
передбачивши можливість передачі її недержавним виконавцям чи 
виконавчим агенціям; розвитку альтернативних (позасудових) способів 
урегулювання спорів (наприклад, медіації) і посиленні потенціалу 
інституту нотаріату (трансформувавши інститут наказного провадження 
в цивільному судочинстві у функцію нотаріату).

Ретельний аналіз змісту Концепції судівництва свідчить, що 
першоосновою всіх запланованих нововведень було прагнення змінити 
модель судоустрою, що, з огляду на дисбаланс, який існував у системі 
судів загальної юрисдикції та еклектичну реалізацію положень 
Закону України від 7 лютого 2002 р. «Про судоустрій України», було 
виправданим і зрозумілим. Не приховували цього наміру і розробники 
Концепції судівництва, які у дискусіях наголошували на існуванні 
у судовій системі дихотомії, коли дві вертикалі з вищими судами 
касаційної інстанції, а дві юрисдикції – кримінальна і цивільна – мають 
касаційну інстанцію – Верховний Суд України. На їх думку, було лише 

Теорія та історія апеляційного судочинства



11

№
 4

 (4
5

), 
2

0
1

6

два шляхи: ліквідувати Вищий господарський і Вищий адміністративний 
суди і зробити палати у Верховному Суді. Інший шлях, якому вони й 
надали перевагу, – підняти обидві юрисдикції, кримінальну та цивільну, 
і вирівняти з господарською і адміністративною4. При цьому не було 
враховано одну досить важливу обставину.

Потреба у реформуванні судової системи була зумовлена не стільки 
дисбалансом у судоустрої, скільки процесуальними наслідками. Йдеться 
про інституціональну пастку, в яку потрапила судова система, зокрема 
цивільне судочинство, з поширенням спочатку юрисдикції судів на всі 
правовідносини в країні та наступною імплементацією в національне 
законодавство інституту касації. Станом на початок другого півріччя 
2006 р. у Судовій палаті у цивільних справах Верхового Суду України 
накопичилися понад 42 тисячі нерозглянутих справ5. Кількість їх 
динамічно зростала. Внаслідок надмірного навантаження на суддів ці 
справи розглядалися тривалий час, а надходження справ на касаційний 
розгляд перевищувало фізичні можливості суддів Верховного Суду 
України щодо їх розгляду. У зв’язку з цим порушувалися права учасників 
процесу на судовий захист їх прав і законних інтересів в касаційній 
інстанції та справедливий розгляд справи впродовж розумного строку. 
Завдяки Закону України від 22 лютого 2007 р. «Про внесення змін 
до Закону України «Про судоустрій України» щодо забезпечення 
касаційного розгляду цивільних справ» напруга тимчасово була знята: 
функції касаційної інстанції у цивільних справах, що накопичилися у 
Верховному Суді України до 1 січня 2007 р., було передано апеляційним 
загальним судам.

Слід зауважити, що ідеї, покладені в основу запропонованої авторами 
Концепції судівництва архітектоніки судоустрою, були далеко не нові та 
озвучувалися, починаючи ще з 1994 р. В. І. Шишкіним6. Зокрема, кон-
цепти так званої «суцільної спеціалізації» та організації системи судів без 
прив’язки до адміністративно-територіального устрою тією чи іншою 
мірою були покладені в основу законопроектів про судоустрій у 1998 та 
1999 рр., які, однак, не знайшли належної підтримки в парламенті. З цієї 
точки зору, втілення положень Концепції судівництва можна розглядати 
як чергову спробу реалізувати замисел про децентралізовану модель 
судоустрою, який на цей раз знайшов потрібне політичне сприяння.

У суддівському середовищі Концепція судівництва була сприйнята 
неоднозначно. Як зазначають експерти, із судів, до яких проект Концепції 
було надіслано для надання пропозицій і зауважень, надходили різні 
відгуки: чим нижчий рівень суду, тим більшу підтримку одержав 
проект Концепції. Найбільша кількість зауважень надійшла від вищих 
судових органів, які зайняли досить консервативну позицію і виступили 

4 Питання удосконалення судової системи України: матер. наук.-практ. конференції / ред. 
кол.: Ю. В. Баулін (голова ред.) та ін. С. 70.

5 Пояснювальна записка до проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про 
судоустрій України» (щодо забезпечення касаційного оскарження рішення суду). URL:  http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=28221

6 ШишкінВ. Концепція судової реформи (Концепція та додаткові матеріали). Київ, 1994. 55 с.
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проти основних перетворень7. Їх позиція знайшла відображення в 
Заяві VIII (позачергового) з’їзду судів України від 7 грудня 2007 р. 
«Про концептуальні засади подальшого здійснення судової реформи в 
Україні»8. Так, на думку суддів України, реалізація деяких передбачених 
Концепцією положень могла призвести до погіршення функціонування 
судової влади, руйнування судової системи в цілому або її окремих 
частин через ослаблення дії принципу єдності судової влади, віддалення 
громадян від правосуддя, неадекватного збільшення фінансових витрат 
на утримання судів. Визнаючи нагальну потребу подальшого проведення 
судової реформи, з’їзд суддів України вбачав її майбутнє в одночасній 
реалізації «перспективних і першочергових» заходів. До перспективних 
були віднесені заходи, здійснення яких потребувало внесення змін 
до Конституції України: визначення органів, що належать до судової 
влади; чітке визначення організації системи судів (зокрема, вважалося 
доцільним побудувати в державі триланкову систему загальних судів, 
до якої входили б суди першої інстанції, апеляційні суди і Верховний 
Суд України як суд касаційної інстанції) та органів, що забезпечують 
функціонування судової влади; удосконалення конституційних 
положень щодо фінансування судів та функціонування органів 
суддівського самоврядування; повернення Верховному Суду України 
права законодавчої ініціативи. Першочерговими, на думку суддів, були 
заходи, спрямовані на подолання кризових явищ і негативних тенденцій 
у правосудді та якісне удосконалення судочинства, реалізувати 
які можна було без внесення змін до Основного Закону держави. 
Здебільшого пропозиції стосувались удосконалення законодавства у 
сфері судоустрою та статусу суддів, а також процесуальних кодексів.

Усе це свідчить, що більшість представників суддівської спільноти 
були прихильниками кардинально іншого методу реформування 
судоустрою, аніж політична еліта. Однак їх думку не було враховано. 
У цьому контексті варто згадати позицію академіка В. В. Комарова, 
який, в цілому позитивно оцінюючи запропоновану концепцію, 
зазначив, що «правильним буде, якщо загальний рух, що стосується 
розвитку судівництва, йтиме поступово. Це можливо, коли всі точки 
зору, що висловлені на експертному громадському обговоренні, і ті, що 
маються в осіб, які приймають рішення щодо змін законодавства, будуть 
узгоджені. …Проблема пов’язана з тим, що на рівні обговорення, на рівні 
усвідомлення ще не існує єдності підходів у побудові судової системи»9.

Крім того, дедалі очевиднішими ставали вади низки конституційних 
положень, що перешкоджали прогресу судової системи та спрямовували 

7 Доповідь про судову систему і судову реформу в Україні // Центр політико-правових 
реформ., Липень 2008 р. URL: http://www.pravo.org.ua/files/Sud/indem_vera_ua.pdf

8 Заява VIII (позачергового) з’їзду судів України від 7 грудня 2007 року «Про концептуальні 
засади подальшого здійснення судової реформи в Україні». URL:  http://court.gov.
ua/969076/25546756787567/

9 Комаров В. В. Проблеми уніфікації та диференціації судових процедур // Питання 
удосконалення судової системи України: матер. наук.-практ. конференції / ред. кол.: Ю. В. Баулін 
(голова ред.) та ін. Харків: Вид-во «Кроссроуд», 2007. С. 29 – 32.
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вектор подальшого розвитку судової реформи у загальне русло 
конституційної реформи. Відомий конституціоналіст А. О. Селіванов 
зауважував, що організація судового ладу і судової влади не може 
обмежитися доопрацюванням розділу «Правосуддя», а потребує 
системних змін до статей 6, 55, 85, 92, 106, 116, розділів VII, VIII-XII 
Конституції України. «Змінюються суспільні відносини, – писав він, 
– змінюється і конструкція судової влади. Але без руйнації, шляхом 
еволюції, поетапної модернізації, виходячи з вітчизняного досвіду»10. 

У втіленні ідей Концепції судівництва Президент України був 
послідовний, і вже в грудні 2006 р. вніс на розгляд Верховної Ради 
України проекти нових редакцій законів про судоустрій і про статус 
суддів, які в подальшому були об’єднані в єдиний проект Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів». Таким чином, центр впливу на розвиток 
судової реформи логічно перемістився до Верховної Ради України.

Незважаючи на гострі дискусії, які розгорнулись у науково-
експертному середовищі з приводу пропонованих новацій, у суспільстві 
судова реформа в той період не знаходила належної підтримки. Попри 
виражену кризу довіри громадян до всієї правоохоронної системи (за 
даними опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» у 
грудні 2007 р., суди з показником 37% посідали друге після міліції місце у 
рейтингах недовіри громадян до політичних та соціальних інститутів11), 
суспільний інтерес до неї був вкрай низьким. Результати соціологічних 
опитувань свідчили, що лише 19% респондентів вважали себе загалом 
обізнаними з ходом судової реформи в Україні, 37% – майже не обізнані 
та 44% – взагалі не обізнані. Це означає, що майже половині населення 
країни питання, пов’язані зі здійсненням судової реформи, були нецікаві 
або незрозумілі. У зв’язку з цим виникає закономірне питання: чи слід 
такі показники розглядати як відсутність попиту на судову реформу в 
тогочасному суспільстві? Ймовірно, що так. Причин цього, на нашу 
думку, декілька. 

По-перше,  низький рівень впевненості громадян у їхній можливості 
впливати на владу загалом. 53 % громадян вважали, що вони жодного 
впливу на ситуацію в країні не мають. На питання щодо того, якою мірою 
суспільство на той час контролювало владу, 56% громадян відповіли, що 
«практично не контролює» і ще 24,8% дали відповідь — «досить слабо». 
Невіра громадян у свою можливість впливати на ситуацію в країні сама 
по собі була індикатором загрозливої тенденції до суспільно-політичної 
нестабільності, адже свідчила про порушення двостороннього зв’язку між 
суспільством та владою12. Із цього випливає наступна причина. 

10 СелівановА.О.Нові конституційні засади судової влади. Вступ з принципових питань // 
Стратегічні пріоритети. 2008 р. № 2. С. 76 – 78.

11 Прес-реліз «Громадська думка населення України – грудень 2007 року», підготований за 
результатами загальнонаціонального опитування населення України, проведеного Фондом 
«Демократичні ініціативи» та фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс» 5 – 18 грудня 2007 року. 
URL:  http://www.dif.org.ua/ua/archive/press_releases_archive/pres-konferencijd.htm

12 ЗолкінаМ. Відносини громадянина і влади: питання довіри та впливовості громадян // 
Громадська думка. 2012. №5.
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По-друге,  відсутність налагодженої ефективної комунікації між владою 
та суспільством як стратегічно важливого чинника судової реформи; 
деструктивна робота ЗМІ у висвітленні цього напряму державної діяльності. 
Опитування журналістів на тему «Судова реформа і журналістика», 
проведене з 22 грудня 2006 р. по 22 січня 2007 р. фондом «Демократичні 
ініціативи», засвідчило невтішні дані. Журналісти визнали, що проблеми 
судової реформи висвітлювалися в українських ЗМІ мало (58%) чи дуже мало 
(36%). Головні причини цієї ситуації – необізнаність журналістів із цими 
проблемами (65%), некомерційність таких матеріалів (40%) та відсутність 
інтересу до них широкої громадськості (31%). Щодо обговорення напрямів 
реформування судової системи, то його висвітлення у ЗМІ становило лише 
6%. У ЗМІ висвітлювалося значно більше негативних матеріалів щодо 
судової системи (67%), аніж позитивних (6%)13.

По-третє,  на тлі політичної нестабільності в другій половині 2005 р., 
політичної кризи, що розгорнулася в 2008 р., спроб Президента розпустити щойно 
обраний парламент, зниження рівня добробуту населення внаслідок фінансової 
та економічної кризи судова реформа набувала другорядного значення. 

По-четверте,  судова система в очах суспільства була закритою та мала 
негативний імідж. Станом на червень 2007 р. 50% населення вважали, що в 
Україні не існує права на справедливе судочинство14. Відсутність зворотного 
зв’язку ставила під сумнів питання про легітимність судової системи, яка є 
невід’ємною складовою її стабільності.

Наведені обставини, на нашу думку, підлягали першочерговому 
врахуванню при виробленні стратегії судової реформи. Шанси на успішне 
досягнення задекларованих судовою реформою цілей мізерні, якщо вона 
немає підтримки у суспільстві. За таких обставин жорстка політична воля в 
сукупності з державним примусом – єдиний важіль, спроможний «нав’язати» 
суспільству потрібні владі зміни у сфері судової діяльності. Однак у цьому 
випадку розвиток дисфункцій та закріплення «неформальних практик» 
у судовій системі неминучі. Як приклад, недостатня урегульованість 
питань, пов’язаних із добором суддів, притягненням їх до відповідальності, 
призвела до погіршення якості суддівського корпусу, виникнення «відчуття 
не лише незалежності, а й безвідповідальності»15. Неналежне фінансування 
судів сприяло розвитку корупції у суддівському середовищі. З’явилася та 
набула поширення тенденція використання суду в механізмі неправомірного 
заволодіння майном (рейдерстві).

Повертаючись до питання розвитку судової реформи, слід звернути 
увагу на її опонентів, зокрема, в особі Верховного Суду України. 

13 Прес-реліз «Судова реформа і журналістика», підготований за результатами опитування 
журналістів, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» з 22 грудня 2006 р. по 22 січня 
2007 р. URL: http://www.dif.org.ua/ua/archive/press_releases_archive/nvkrnvkekvjhnk.htm

14 Прес-реліз «Громадська думка населення України – грудень 2007 року», підготований за 
результатами загальнонаціонального опитування населення України, проведеного Фондом 
«Демократичні ініціативи» та фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс» 5 – 18 грудня 2007 року. 
URL:  http://www.dif.org.ua/ua/archive/press_releases_archive/pres-konferencijd.htm

15 Доповідь про судову систему і судову реформу в Україні // Центр політико-правових 
реформ., Липень 2008 р.  URL: http://www.pravo.org.ua/files/Sud/indem_vera_ua.pdf
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У Зверненні суддів Верховного Суду України до Президента України 
від 24 червня 2008 р. було викладено прохання не допустити прийняття 
проекту Закону України «Про судоустрій і статус суддів» як такого, 
що суперечить Конституції України та істотно погіршить ситуацію 
у сфері правосуддя. Еліта суддівського корпусу аргументувала свою 
позицію тим, що низка положень проекту не відповідала Конституції 
України, що могло загострити руйнівні процеси у сфері судової влади; 
віддаляла правосуддя від людей. Наголошувалось, що в основі обраного 
методу реформування лежить екстенсивний шлях розвитку судової 
системи (збільшення кількості судів і суддів). Окремо підкреслювалося 
намагання посилити вплив Президента України і Вищої ради юстиції на 
вирішення кадрових питань у судовій системі, тобто відродити практику 
керування судами з боку органів виконавчої влади, що однозначно було 
кроком назад16.

Втім багатьом така позиція видавалася консервативною та 
корпоративною, оскільки передбачені законопроектом новації значною 
мірою стосувалися статусу Верховного Суду України. Йшлося, зокрема, 
про позбавлення його касаційних функцій та зменшення чисельності 
його складу до 16 осіб. 

Ми ж вважаємо, що найвищий судовий орган держави у своїх 
переконаннях виявився більш компетентним і далекоглядним, ніж 
розробники Концепції судівництва та законопроекту про судоустрій і 
статус суддів. Варто зауважити, що позицію Верховного Суду України 
підтримувало чимало науковців. Окремі з них були досить категоричні у 
своїх висловлюваннях. Так, на думку М. І. Сірого, авторами законопроекту 
пропонувалася правильна лише з точки зору геометрії форма судової 
піраміди (Верховний Суд України, чотири вищі спеціалізовані суди, 
апеляційні, місцеві суди). З точки ж зору права, щоб її реалізувати, 
потрібно всі галузі права розподілити чітко за предметом і методом 
регулювання і згрупувати ці галузі права під кожну ланку судової системи. 
А це завдання неможливо виконати в принципі. Науковець акцентував 
увагу на ще одному важливому аспекті – співвідношенні двох інстанцій 
із дуже негативною конструкцією в практичному вимірі, яке вже мало 
місце між Вищим господарським судом України та Верховним Судом 
України, коли «одна інстанція відчуває себе недоінстанцією, а верхня 
інстанція нічого не робить…»17.

Таке протистояння, а також політична криза, яка охопила країну в 
2008 р., значною мірою спричинили гальмування судової реформи. 
Президенту України не вистачило політичної волі та підтримки, щоб 
домогтися остаточного прийняття парламентом ініційованого ним 
законопроекту.

16 Звернення суддів Верховного Суду України до Президента України від 24 червня 2008 
року. URL:  http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/530DB52213FB4A58C2257475004A07AE?op
endocument

17 Сірий М. І. Проблемні питання реформування судової системи України // Питання 
удосконалення судової системи України: матер. наук.-практ. конференції / ред. кол.: Ю. В. Баулін 
(голова ред.) та ін. Харків: Вид-во «Кроссроуд», 2007. С. 50 – 53.
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Нового імпульсу судова реформа отримала після президентських 
виборів у 2010 р. Новообраний Президент країни не лише перейняв 
ініціативу в реформуванні судової системи, а й продемонстрував 
рішучість і узгодженість дій у цьому напрямі з парламентом. Як 
зазначали експерти, вперше з моменту прийняття Конституції у 1996 р. 
парламент повністю підтримував усі законодавчі ініціативи Президента з 
реформування судової системи18. Це було вирішальним у блискавичному 
(за швидкістю прийняття) законодавчому забезпеченні судової рефор-
ми – прийнятті 7 липня 2010 р. Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів». Однак наслідки його реалізації є темою окремих досліджень та 
дискусій. 

Khotynska-Nor Oksana. Concept of Upgrading Judiciary for Establishment of Fair 
Trial in Ukraine Pursuant to European Standards in General Context of Judicial Reform

The article provides the analysis of provisions of the Concept of Upgrading the Judiciary 
for the Establishment of Fair Trial in Ukraine Pursuant to European Standards of 2006 due to 
historical and logical methods of cognition in their organic unity which let the author reveal a 
range of regularities in the process of the judicial reform realization.

It was remarked that after changes, which took place in social and political life of Ukraine 
after the Presidential elections in 2004, the initiative in the process of judicial system reformation 
was taken by the head of the state, whose position in forming the judicial reform ideology in last 
years was the key one.

The author criticized the terminology used by the Concept of Upgrading the Judiciary 
emphasizing that in the notion of judiciary there is no necessary coordination of its elements. 
Therefore, it application is not justified.

Since the Concept of Upgrading the Judiciary was rather succinct and sufficiently detailed 
document, the provisions of which dealt with predominant majority of the judicial power 
institutions, the author concentrated his attention on the analysis of those concepts, which have 
redounded upon the judicial system and were realized by means of further amendments to the 
current legislation. Particularly, the ideas as for reforming the existent model of judiciary were 
carefully analyzed. For example, it was stated that new content of principles of building the 
system of general jurisdiction courts had been laid into the basis of judiciary proposed by the 
Concept of Upgrading the Judiciary. The author has also demonstrated opposite approach to 
reforming the judicial system, which had been supported by the majority of judicial corpse, 
thereby acting as opponents of the judicial reform.

Special attention should be paid to the data of sociological polls. They show the absence of 
the demand on judicial reform in the society of that time. On the basis of systemic analysis, the 
author made a conclusion that in this case the judicial reform was bound to be defeated and the 
only one mechanism of its realization was hardline policy together with public enforcement. 

Key words: judicial reform, judicial system, reforming judicial system, court system, Concept 
of judiciary.

18 Судова реформа в Україні: поточні результати та найближчі перспективи. Інформаційно-
аналітичні матеріали до Фахової дискусії на тему «Судова реформа 2010р.: чи наближає вона 
правосуддя в Україні до європейських норм і стандартів?» 4 квітня 2013р. // Центр Разумкова. 
– Київ, квітень 2013 р. URL: http://www.razumkov.org.ua/upload/Sudova_reforma_2013.pdf

Теорія та історія апеляційного судочинства
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РозглядаєтьсяспівпрацяУкраїнизЄвропейськоюкомісією«Задемократіючерезправо»
(Венеціанською комісією). Аналізуються висновки й рекомендації Венеціанської комісії з
1995по2010рік.НаводитьсяаналізпроектузаконупроКонституційнийСудУкраїни.

Ключові слова:КонституційнийСудУкраїни,Європейськакомісія«Задемократію
черезправо»(Венеціанськакомісія),проектзакону,КонституціяУкраїни,конституційне
правосуддя.

В. Н. Тарасюк. конституционный Суд украны: поиск истины
Рассматривается сотрудничество Украины с Европейской комиссией «За

демократию через право» (Венецианской комиссией). Анализируются выводы и
рекомендацииВенецианскойкомиссиис1995по2010год.Приводитсяанализпроекта
законаоКонституционномСудеУкраины.

Ключевые слова: Конституционный Суд Украины, Европейская комиссия «За
демократию через право» (Венецианская комиссия), проект закона, Конституция
Украины,конституционноеправосудие.

Tarasyuk Volodymyr. The Constitutional Court of Ukraine: the search for truth
We consider Ukraine’s cooperation with the European Commission for Democracy

throughLaw(VeniceCommission).AnalyzesthefindingsandrecommendationsoftheVenice
Commission from1995 to 2010.Wepresent an analysis of the project of theConstitutional
CourtofUkraineofthelaw.

Key words: Constitutional Court of Ukraine, the European Commission for Democracy
through Law (Venice Commission), the draft law, the Constitution of Ukraine, constitutional
justice.
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В умовах незворотних глобалізаційних процесів Конституція  є 
певним ідентифікатором нації. В свою чергу, конституційне судочинство 
покликане забезпечувати верховенство Конституції як основи 
національної правової системи, захист конституційних прав і свобод, 
додержання принципу поділу влади у всіх його аспектах. 

24 серпня 1991 р. про своє існування заявила молода європейська 
держава – Україна. Згідно з Актом проголошення незалежності України 
на території України діють винятково Конституція і закони України. Своє 
демократичне спрямування Українська держава підтвердила відмовою 
від ядерної зброї та вибором європейського вектору розвитку. 

Практична співпраця незалежної України з європейськими 
інституціями розпочалася з підготовки тексту Основного Закону за 
участі спеціального органу Ради Європи – Європейської комісії «За 
демократію через право» (Венеціанською комісією). Результатом цієї 
співпраці став текст Конституції України, яка була ухвалена 28 червня 
1996 р. на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання1. 

Слід зазначити, що спільна робота українських законодавців та 
Венеціанської комісії розпочалася задовго до вступу України до Ради 
Європи. Перші документи, підготовлені Венеціанською комісією щодо 
України, датуються 1992 р.2  

Досліджуючи проблеми впровадження конституційного правосуддя 
України, важливо окремо розглянути роль та місце Європейської 
комісії «За демократію через право» (в подальшому – Венеціанська 
комісія) у цьому процесі. Венеціанська комісія була заснована у 
1990 р. як незалежний консультативний орган Ради Європи з питань 
конституційного права, функціонування демократичних інституцій, 
фундаментальних прав, виборчого права та конституційного 
правосуддя. Ідея створення Венеціанської комісії належить уряду Італії. 
Назва Комісії походить від місця проведення її засідань – Венеції, де у 
старовинній залі Scuola Grande di San Giovanni Evangelista чотири рази 
на рік Комісія збирається для обговорення та схвалення висновків щодо 
конституційного законодавства країн, а також доповідей загального 
характеру в сфері конституційного та міжнародного права. 

Венеціанська комісія була створена за ініціативою 18 країн–членів 
Ради Європи: Австрії, Бельгії, Греції, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, 
Кіпру, Люксембурга, Мальти, Норвегії, Португалії, Сан-Марино, 
Туреччини, Фінляндії, Франції, Швейцарії та Швеції.

Юридичною основою створення та функціонування Венеціанської 
комісії стала Резолюція Комітету міністрів Ради Європи 90(6) щодо 
Часткової угоди про заснування цієї інституції. Згодом, у лютому               
2002 р., була укладена Розширена угода щодо Венеціанської комісії,           
яка дозволила приєднання до неї неєвропейських країн. 

1 Офіційний сайт ВРУ. Конституція України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua.
2 Офіційний сайт Ради Європи. URL:  http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.

aspx?country=47&year=all&other=true.
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До складу Венеціанської комісії входять незалежні експерти – 
університетські професори, які викладають конституційне та міжнародне 
право, відомі юристи, судді конституційних та верховних судів, науковці. 
Головою Венеціанської комісії є італієць Джанні Букіккіо.

Незалежність членів Комісії захищена її Статутом та Регламентом 
роботи. Призначені на чотирирічний термін за поданням відповідної 
держави експерти Венеціанської комісії не можуть бути відкликані або 
заміщені до закінчення терміну повноважень.

Внесок Венеціанської комісії у справу систематизації та поширення 
стандартів конституційного права у Європі та світі загальновизнаний. 
Комісія підготувала сотні висновків і десятки досліджень, кодексів 
та керівних принципів у різних сферах конституційного права. 
Результатами її роботи користуються національні та міжнародні 
інституції, зокрема Європейський Союз. Європейський суд з прав 
людини здійснив посилання на висновки Венеціанської комісії у більш 
як 40 своїх рішеннях. Серед відомих досліджень Венеціанської комісії 
варто згадати доповіді, присвячені конституційним основам зовнішньої 
політики, парламентському імунітету, етнополітичним конфліктам, 
законодавству про «споріднені» меншини (kin-minorities), виконанню 
рішень Європейського суду з прав людини, виборчим системам, 
референдумам, захисту прав національних меншини, ролі ЗМІ для 
демократії, ролі опозиції, незалежності судової системи, принципу 
верховенства права тощо, а також кодекси належної практики у виборчих 
справах та у сфері політичних партій.

Сфера діяльності Венеціанської комісії – це не лише право. Питання, 
які досліджує комісія, належать до основ миру, безпеки і стабільності. 
Проблеми, які вона вивчає, часто лежать в основі конфліктів, і не лише 
правових і доктринальних, а також політичних, а іноді й збройних.

Основою для вироблення певних стандартів є саме європейський 
конституційний досвід, який довів ефективність того чи іншого типу 
конституційного розвитку, тієї чи іншої виборчої системи, тієї чи іншої 
системи судоустрою. 

Необхідно пам’ятати, що висновки Венеціанської комісії – це не 
готовий правовий рецепт вирішення питання, а вишукана фахова спроба 
спрямування думки національного законотворця у русло європейської 
конституційної спадщини.

Завданням Венеціанської комісії згідно з її Статутом є здійснення фахової 
оцінки гарантій забезпечення демократії. 

Висновки та рекомендації Венеціанської комісії не є й не можуть бути 
обов’язковими. Кожна держава сама визначає систему поділу влади, форму 
правління, виборчу систему, судоустрій. 

Венеціанська комісія – не судовий орган (на відміну від Європейського 
суду з прав людини) і не встановлює порушень тих чи міжнародних 
документів. Її висновки часто не є категоричними, а скоріше нагадують 
наукові роздуми на тему конституціоналізму, фундаментальних прав, 
демократичності положень досліджуваних законопроектів або законів. 
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За роки свого існування Венеціанська комісія підготувала понад 
160 висновків та експертних оцінок щодо законопроектів та законів 
України. Серед найважливіших із висновків слід згадати висновки щодо 
проектів Конституції України, законів України «Про Конституційний 
Суд України», «Про вибори народних депутатів України», «Про 
судоустрій та статус суддів», «Про політичні партії», «Про внесення 
змін та доповнень до Конституції України», «Про прокуратуру», «Про 
Кабінет Міністрів України», «Про мирні збори», «Про єдиний держаний 
реєстр виборців», «Про парламентську опозицію в Україні», «Про статус 
народних депутатів України», проекти законів про референдум. Серед 
найбільш актуальних подій останнього часу слід відзначити висновки 
щодо конституційної ситуації в Україні, проекту Виборчого кодексу 
України та Закону України про судоустрій та статус суддів.

Водночас, як вже зазначалося, Венеціанська комісія має чітко окреслену 
сферу компетенції – конституційне право, й такі законопроекти, як, наприклад, 
проект кримінально-процесуального кодексу, закон про адвокатуру або проект 
закону про суспільне телебачення, розглядаються нею спільно з Правовим 
директоратом Ради Європи або передаються на його окремий розгляд.

Однак проти своєї волі Венеціанська комісія давно стала інструментом 
підтримки тієї чи іншої позиції у руках політиків та державних діячів. 
Тобто правова природа діяльності Венеціанської комісії не позбавляє її 
можливості бути причетною, не бажаючи того, до політичних ситуацій3. 

Перед аналізом проекту закону «Про Конституційний Суд України» 
(5336-1) розглянемо низку висновків Європейської комісії «За 
демократію через право» за період 1995-2010 рр.

Після підписання Конституційного Договору між Парламентом і 
Президентом у 1995 р. Венеціанська комісія підготувала висновок 
CDL(1995)0404, у якому відзначався поступ України в роботі над 
Конституцією, водночас зверталася  увага на такі базові підходи: 

- положення про права людини повинні узгоджуватися з міжнародними 
стандартами; 

- незалежність судової системи має бути повністю забезпечена, а 
судові функції залишатися за судами; 

- повноваження прокурорів повинні бути скорочені до рівня 
західноєвропейський країн; 

- повинні існувати стабільні норми, які не можуть змінюватися 
учасниками політичного процесу однобічно5.

Предметом розгляду наступного висновку Європейської комісії «За 
демократію через право» CDL-INF(96)66 від 17-18 травня 1996 р. став 
проект Конституції України. Венеціанська комісія відзначила, що будь-
яка Конституція – це політичний документ, який завжди буде «плодом 

3 Офіційний сайт Представництва України при Раді Європи. URL: http://coe.mfa.gov.ua/ua/
about-mission/head/interviews/970-veneciansykij-stily-jevropejsykoji-konstitucijnoji-spadshhini. 

4 Офіційний сайт Ради Європи. С.  15-25. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/
documents/?pdf=CDL(1995)040-e.

5 Там само.
6 Там само. С. 26-45.
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політичного компромісу», й з розумінням поставилася до збереження 
певних положень, що виходять з юридичних традицій нашої держави. 
Поряд із цим Венеціанська комісія звертала увагу на такі «вузькі моменти»: 

- президентські повноваження були надмірними; 
- розділ проекту Конституції України про Кримську Автономію 

містив недостатній рівень захисту прав автономії; 
- також рекомендувалося включити до Конституції положення щодо 

прав юридичних осіб подібно до німецького Основного Закону, 3-й 
параграф статті 19 якого зазначає: «Основні права також застосовуються 
до національних юридичних осіб до тієї межі, до якої дозволяє характер 
таких прав»7. 

Загалом з урахуванням висновків Венеціанської комісії 28 чер-
вня1996 р. була прийнята Конституція України, яку надіслали 
Європейській комісії «За демократію через право» задля підготовки 
ще одного кваліфікованого висновку. Результатом став висновок CDL-
INF(1997)0028. Відзначалося, що Конституція України встановила 
сильну виконавчу владу під фактичним керівництвом Президента 
з широкими повноваженнями, але закладений в Основному Законі 
принцип стримувань і противаг, на думку Венеціанської комісії, мав 
запобігти прийняттю авторитарних рішень9.

На 63-му пленарному засіданні Венеціанської комісії були розглянуті 
поправки до Конституції України, прийняті 8 грудня 2004 р., та 
підготовлено висновок CDL-AD(2005)01510, який  слід охарактеризувати 
як достатньо критичний. Зокрема, у ньому було виділено три основні 
недоліки: 

- змінами до Конституції фактично запроваджувався «м’який» 
імперативний мандат, тобто заборона на перехід депутатів із фракції 
до фракції. Венеціанська комісія висловила думку, що така норма є 
порушенням принципів демократії, бо депутат повинен представляти 
найперше інтереси народу, а не партії; 

- за прокуратурою зберігалася функція загального нагляду. 
Венеціанська комісія підкреслила, що у руках прокуратури взагалі й 
генпрокурора зокрема концентрується занадто багато невиправданих 
повноважень. Водночас незалежного й ефективного контролю за 
діяльністю прокуратури в українській Конституції не передбачено; 

- зберігалися надмірні повноваження Президента, що не відповідало 
запропонованій парламентсько-президентській моделі. Зокрема, 
йшлося про додаткове право Президента розпускати Верховну Раду, про 
можливість глави держави висловити недовіру Кабміну. Венеціанська 

7  Офіційний сайт Ради Європи. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf= 
CDL-INF(1996)006-e.

8 Офіційний сайт Ради Європи. С.  46-56. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/
documents/?pdf=CDL(1995)040-e.

9 Офіційний сайт Ради Європи. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf= 
CDL-INF(1997)002-e.

10 Офіційний сайт Ради Європи. С.  89-98. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/docu-
ments/? pdf=CDL(1995)040-e.
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комісія вважала недоречним, щоб за Президентом зберігалося право 
законодавчої ініціативи, а також право подавати кандидатури міністрів 
закордонних справ і оборони. 

Підкреслювалася також необхідність посилення статусу 
Уповноваженого з прав людини та рекомендувалося делегувати 
кваліфікованій парламентській більшості права на призначення низки 
високопосадовців і суддів Конституційного Суду11. 

Новою сторінкою у роботі над вдосконаленням Конституції України 
став висновок CDL-AD(2008)01512 від 13–14 червня 2008 р. щодо 
надісланого для аналізу проекту Конституції України 2008 року.                        
В ньому була розкритикована сама ідея прийняття нової Конститу-                  
ції України. Комісія рекомендувала українським законодавцям піти 
шляхом прийняття поправок до Конституції України13. 

16 березня 2009 р. був затверджений висновок CDL-AD(2009)008 14  щодо 
проекту поправок до Конституції України, підготовлених народними 
депутатами Януковичем, Лавриновичем та іншими. Венеціанській 
комісії сподобалася думка, закладена в поправках, щодо посилення 
ролі парламенту, але західні експерти були стурбовані можливістю 
трансформації у такому разі України в «партійну державу», де повнота 
влади належала б домінуючій політичній силі15. 

12–13 червня 2009 р. було оприлюднено висновок CDL-AD(2009)02416  
Європейської комісії «За демократію через право» щодо проекту поправок 
до Конституції України, поданого Президентом України. Венеціанська 
комісія не змогла однозначно оцінити нововведення щодо двопалатного 
парламенту і розкритикувала ідею внесення поправок до Конституції 
виключно шляхом проведення референдуму. Також Комісія вважала за 
необхідне наголосити на можливості виникнення конфліктних моментів 
у відносинах між Прем’єр-міністром та Президентом у разі прийняття 
зазначених поправок17. 

30 вересня 2010 р. Конституційний Суд України скасував 
конституційну реформу 2004 р., визнавши неконституційним закон 
2222-IV18 від 8 грудня 2004 р. Відповідно була поновлена Конституція 
1996 р. Звісно, Венеціанська комісія не змогла не відреагувати на подібні 

11 Офіційний сайт Ради Європи. URL:  http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-
AD(2005)015-e.

12 Офіційний сайт Ради Європи. С.  99-119. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/
documents/?pdf=CDL(1995)040-e.

13 Офіційний сайт Ради Європи. URL:  http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-
AD(2008)015-e.

14 Офіційний сайт Ради Європи. С.  120-125. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/
documents/?pdf=CDL(1995)040-e.

15 Офіційний сайт Ради Європи. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-
AD(2009)008-e.

16 Офіційний сайт Ради Європи. С.  126-152. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/
documents/?pdf=CDL(1995)040-e.

17 Офіційний сайт Ради Європи. URL:  http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf= 
CDL-AD(2009)024-e.

18  Офіційний сайт Ради Європи. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf= 
CDL-INF(1996)006-e.
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зміни в конституційному процесі України. 17–18 грудня 2010 р. Комісією 
був підготовлений висновок CDL-AD(2010)044 щодо конституційної 
ситуації в Україні. В ньому наголошується на необхідності негайного 
конституційного реформування в Україні, створення механізмів, які б 
забезпечували легітимність поправок до Конституції. Венеціанська 
комісія схвильована, що скасування конституційної реформи 2004 р. і 
повернення до Конституції України зразка 1996 р., фактично ставить під 
сумнів легітимність діяльності парламенту України починаючи з 2004 р. 
Експерти Комісії вже вкотре рекомендують звернутися до досвіду 
європейських країн, де поправки до Основного Закону вносяться шля-
хом голосування парламенту кваліфікованою більшістю. На думку 
Європейської комісії «За демократію через право», внесення змін до 
Конституції 2004 р. було кроком уперед, і Україні необхідно знайти шляхи, 
що дозволили б проводити ефективні конституційні реформи. Західні 
експерти нагадали, що Конституція зразка 1996 р. зарекомендувала себе 
як така, що несе в собі ризики авторитарного президентського режиму19. 

Хоча рекомендації Венеціанської комісії de jure не мають 
обов’язкового характеру, однак їх запровадження de facto є необхідною 
умовою європейського демократичного вибору України. 

Нині більшість основоположних норм Конституції України  мають 
декларативний характер, що вкотре підкреслює актуальність висновків 
Венеціанської комісії. 

3 березня 2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) 
було внесено відомості за фактом постановлення 30 вересня 2010 р. 
суддями Конституційного Суду України завідомо неправосудного 
рішення №20-рп/2010 у справі за конституційним поданням 252 
народних депутатів щодо відповідності Конституції України Закону 
України «Про внесення змін до Конституції України» від 08.12.2004 р. 
№2222-IV, а також за фактом захоплення Януковичем В.Ф. державної 
влади у неконституційний спосіб, шляхом зміни Конституції 
України внаслідок прийняття Конституційним Судом України 
зазначеного неправосудного рішення, за ознаками кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 375, ч. 1 ст. 109 КК України. У 
матеріалах кримінального провадження зазначається, що 16 суддів 
Конституційного Суду України з мотивів кар’єризму, хибно розуміючи 
інтереси служби, порушуючи вимоги Конституції України та законів 
України, використовуючи надані їм повноваження, діючи всупереч 
ст. 2 Закону України «Про Конституційний Суд України», умисно 
постановили завідомо неправосудне рішення №20-рп/2010 у справі за 
конституційним поданням 252 народних депутатів щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення 
змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. №2222-IV (справа 
про додержання процедури внесення змін до Конституції України), 
чим спричинили тяжкі наслідки, а саме: зміну Конституції України                               

19  Офіційний сайт Ради Європи. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf= 
CDL-AD(2010)044-e.
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у неконституційний спосіб, тобто повернення в дію Конституції України 
в редакції 1996 р., шляхом привласнення повноважень Верховної Ради 
України. При цьому зазначеним суддям було достеменно відомо та не 
враховано під час прийняття рішення, що з набуттям чинності Закону 
№2222-ІV його положення, оскаржені суб’єктом права на конституційне 
подання, є фактично положеннями Конституції України, прийнятої                                                                                   
28 червня 1996 року, яка на той час діяла в редакції Закону №2222-ІV20.

Конституція України за 20 років незалежності шість разів зазнавала 
суттєвих змін. Порушення принципу стабільності Основного Закону 
шляхом періодичного внесення змін та доповнень стало можливим 
«завдяки» Конституційному Суду України – єдиному в Україні органу 
конституційної юрисдикції. Схвальні висновки Конституційного Суду є 
красномовним доказом політизації конституційного правосуддя. 

Рекомендації європейських інституцій спонукають українську владу 
до законодавчого врегулювання й усунення перешкод, що стоять на 
заваді демократичному розвитку України. 

30 вересня 2016 р. набули чинності зміни до Конституції України і 
Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Відповідно для реалізації 
нових конституційних положень щодо конституційного судочинства вже 
мав би діяти новий Закон «Про Конституційний суд України». 

9 грудня 2016 р. прес-служба Президента України оприлюднила 
повідомлення під заголовком «Венеціанська комісія підтримала проект 
Закону «Про Конституційний Суд України». У повідомленні зазначається, 
що «Комісія вітає конкурсний добір суддів, складання суддями присяги 
безпосередньо перед Конституційним Судом, встановлення часових 
меж для добору та призначення суддів, звільнення суддів безпосередньо 
Конституційним Судом, вилучення норми щодо звільнення судді за 
порушення присяги, запровадження інституту конституційної скарги»21. 

Водночас висновок Венеціанської комісії CDL-REF(2016)066 від                            
9-10 грудня 2016 р. щодо проекту Закону «Про Конституційний Суд 
України» містить 70 пунктів, більшість із них є зауваженнями до 
процедури конкурсного відбору суддів КСУ22. 

Відсутність україномовного перекладу висновків Венеціанської 
комісії обмежує можливість громадян знайомитися з експертними 
зауваженнями. Влада використовує недостатній рівень володіння 
англійською мовою більшості населення для створення ілюзії 
«європейського схвалення» тих чи інших законопроектів. Значна частина 
українців вважають, що висновки Європейської комісії «За демократію 
через право» є формальним обов’язком України на шляху до членства 

20 Єдинийдержавний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/.
21 Повідомлення прес-служби Президента України про схвалення Венеціанською комісією 

законопроекту «Про Конституційний Суд України». URL:  http://www.president.gov.ua/news/
venecianska-komisiya-pidtrimala-proekt-zakonu-pro-konstituci-39070; http://www.unian.ua/
politics/1671522-venetsianska-komisiya-pidtrimala-proekt-zakonu-pro-konstitutsiyniy-sud-ukrajini.
html.

22 Офіційний сайт Ради Європи.URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2016)034-e.
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у європейському співтоваристві. А делікатний стиль рекомендацій 
Венеціанської комісії сприймається як схвалення (підтримка) того чи 
іншого законопроекту. Єдиним джерелом інформації про результати 
співпраці Венеціанської комісії й офіційного Києва є вітчизняні ЗМІ, які 
доносять виключно офіційну позицію влади, не досліджуючи самостійно 
складні юридичні дефініції. Таким чином, сформувавши у населення 
хибний стереотип, влада використовує репутацію Європейської комісії 
«За демократію через право» для «легітимізації» потрібних політичній 
еліті законодавчих змін. При цьому висновки Венеціанської комісії у 
своїй більшості рідко знаходять відображення у прийнятих нормативно-
правових актах України. 

Крім рекомендацій та фахової оцінки Венеціанської комісії, варто 
розглянути зауваження вітчизняних учених і експертів щодо змісту 
законопроекту 5336-1 (англомовний текст якого досліджувався 
Європейською комісією «За демократію через право»). Але спочатку 
звернемо увагу на проблеми дотримання регламентних процедур при 
реєстрації законопроекту. 

У листопаді 2016 р. до Верховної Ради України було направлено 
два законопроекти «Про Конституційний Суд України»: 01 листо-                              
пада №5336 від народного депутата Юрія Одарченка та 17 листо-                   
пада №5336-123  від робочої групи під головуванням голови КСУ Юрія 
Бауліна в межах діяльності Ради з питань судової реформи. 

На етапі внесення проекту 5336-1 до парламенту відбулося 
порушення процедури в частині дотримання визначеного законом 
строку подання. Внесення 01 листопада 2016 р. до Верховної Ради 
народним депутатом України Юрієм Одарченком законопроекту №5336 
спонукало Раду з питань судової реформи подавати проект №5336-1 
як альтернативний. Але відповідно до Закону України «Про регламент 
Верховної Ради України», проект закону №5336-1 від 17.11.2016 р. не 
міг бути зареєстрований, оскільки 01.11.2016 р. на розгляд Верховної 
Ради України було внесено проект Закону «Про Конституційний Суд 
України» №5336. 

Так, ч. 2 ст. 92 Регламенту Верховної Ради України визначає: у 
прийнятті на реєстрацію законопроекту, проекту іншого акта має бути 
відмовлено у разі, якщо він поданий з порушенням вимог статей 90, 
91 цього Регламенту, а також якщо законопроект є альтернативним і 
вноситься з порушенням строків, визначених цим Регламентом. 

Щодо альтернативних законопроектів у ст. 100 Регламенту ВРУ 
зазначено: 1. Альтернативними вважаються законопроекти, які містять 
положення, що регулюють однакове коло питань та повторюють 
за суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних                          
відносин. 2. Альтернативний законопроект може бути внесений не 
пізніш як у 14-денний строк після дня надання народним депутатам 
першого законопроекту з відповідного питання.

23 Офіційний сайт ВРУ. Проект закону «Про Конституційний Суд України». URL: http://w1.
c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60542.
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Незважаючи на те, що законопроект 5336-1 внесено не Президентом, 
а групою народних депутатів України, Президент України визначив 
його як невідкладний. Це не заборонено, але має свої правові наслідки. 
Конституція України гарантує рівний (однаковий) статус усім народним 
депутатам України. Народний депутат Ю. Одарченко не є винятком із 
цього правила.

Проектом Закону «Про Конституційний Суд України» №5336-1 
передбачено зміни до ст. 382 Кримінального кодексу України, згідно з 
якими, зокрема, посилюється кримінальна відповідальність за умисне 
невиконання службовою особою рішення Конституційного Суду України, 
а також встановлюється така відповідальність за умисне недодержання 
нею висновку Конституційного Суду України. Законопроектом 
пропонується наступна редакція цієї норми: умисне невиконання 
службовою особою рішення Європейського суду з прав людини, рішення 
Конституційного Суду України та умисне недодержання нею висновку 
Конституційного Суду України – карається позбавленням волі на строк 
від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Микола Хавронюк24 звертає увагу, що відповідно до законопроекту 
5336-1, статтею 382 Кримінального кодексу встановлено відповідальність 
будь-якої деліктоздатної особи за умисне невиконання рішення чи 
ухвали Конституційного Суду України, що набрали законної сили, або 
перешкоджання їх виконанню. Не передбачено лише відповідальність 
за невиконання службовою особою висновку цього Суду. Це означає, 
що всі службові особи повинні продовжувати безумовно виконувати й 
ті рішення Конституційного Суду України, які у свій час забезпечили 
безперешкодну узурпацію влади і функціонування режиму Януковича, а 
за невиконання цих рішень наставатиме кримінальна відповідальність. 
У розвиток цих рішень Конституційний Суд України може прийняти й 
інші рішення. Невиконання цих рішень, а також недодержання висновків 
Конституційного Суду України буде визначатися тяжким злочином.

Приклади рішень Конституційного Суду України, за невиконання 
яких пропонується кримінальна відповідальність:

1. №11-рп від 06.04.2010 р. – щодо формування парламентської 
більшості. Конституційний Суд України встановив, що окремі народні 
депутати України, зокрема ті, які не перебувають у складі депутатських 
фракцій, що ініціювали створення коаліції депутатських фракцій у 
Верховній Раді України, мають право брати участь у формуванні коаліції 
депутатських фракцій у ВРУ. 

У Суду не було підстав навіть для відкриття конституційного 
провадження. Суд привласнив виключні повноваження парламенту 
щодо внесення змін до Конституції України. На підставі цього рішення 
відбувалось викривлене тлумачення норм про порядок і спосіб 

24 Офіційний сайт Центру політико-правових реформ. URL: http://pravo.org.ua/ua/
news/20871788-za-nevikonannya-rishen-konstitutsiynogo-sudu-ukrayini-bud-kogo-z-nas,-
gromadyan,-mogee-buti-zasudgeeno.-zadumaytes,-v-yaku-mi-potraplyaemo-pravovu-pastku.
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формування парламентської більшості. Тодішня «Партія регіонів» 
отримала можливість приймати у парламенті вигідні для режиму 
Януковича закони.

2. №20-рп від 30.09.2010 р. – щодо зміни Конституції. КСУ визнав 
Закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. 
«таким, що не відповідає Конституції України». 

Це означало відновлення попередньої редакції норм Конституції 
України, які були змінені чи виключені згідно із Законом від 8 грудня 
2004 р. Органи державної влади повинні були невідкладно привести 
нормативно-правові акти у відповідність до Конституції України 
від 28 червня 1996 р. Наслідком стало проведення Януковичем 
«адміністративної реформи» на основі його Указу №1085 від 9 грудня 
2010 р. «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої 
влади», а в подальшому – зосередження на посадах в усіх центральних 
органах виконавчої влади «своїх людей», які забезпечили функціонування 
злочинної системи привласнення народного і державного майна, 
вчинення інших зловживань.

3. №8-рп від 11.03.2010 р. – щодо тлумачення термінів «найвищий 
судовий орган», «вищий судовий орган», «касаційне оскарження». КСУ 
привласнив виключну компетенцію законодавчого органу визначати 
повноваження Верховного Суду України та вищих спеціалізованих 
судів. Цим рішенням Верховний Суд України був позбавлений судових 
повноважень і усунутий від впливу на систему прийняття важливих 
рішень щодо «розподілу» майна.

4. №3-рп/2012 від 25.01.2012 р. – щодо «ручного» регулювання 
рівня соціальних виплат урядом. 

КСУ дозволив уряду на власний розсуд регулювати рівень соціальних 
виплат, хоча раніше приймав з цього питання протилежні рішення. Цим 
рішенням порушено право громадян на соціальний захист та достатній 
життєвий рівень для себе і своєї сім’ї.

5. №2-рп/2013 від 29.05.2013 р. – щодо унеможливлення виборів у 
Києві та до Тернопільської облради. 

КСУ фактично унеможливив проведення виборів у місті Києві та до 
Тернопільської обласної ради (до жовтня 2015 р.), чим було порушене 
право громадян вільно обирати та бути обраними до органів державної 
влади й органів місцевого самоврядування. 

Отже, за невиконання цих та інших рішень (ухвал) Конституційного 
Суду України будь-кого з громадян може бути засуджено до штрафу чи 
позбавлення волі.

Враховуючи викладені зауваження, зі ст. 382 КК України необхідно 
вилучити будь-яку згадку про Конституційний Суд – невиконання рішень 
КСУ може мати наслідком виключно політичну відповідальність, а в 
окремих випадках, можливо, й дисциплінарну (для посадових осіб).
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Михайло Савчин25 звертає увагу на необхідність конкретизації 
у законопроекті «Про Конституційний Суд України» змісту 
основоположних принципів конституційного правосуддя, зокрема 
верховенства права, незалежності, колегіальності, публічності, мови 
конституційного судочинства, рівноправності суддів, змагальності та 
рівності сторін, повного і всебічного розгляду справ та обґрунтованості 
ухвалених рішень. Ці принципи мають бути відкритими та своїм змістом 
визначати певні вимоги до діяльності КСУ відповідно до мінімальних 
міжнародно визнаних стандартів. 

Важливо не лише дати визначення принципів права, а й кодифікувати 
певним чином обов’язки Конституційного Суду, що випливають із змісту 
певного принципу. Стосовно принципу верховенства права КСУ вже 
сформулював для себе вимогу щодо вирішення конституційних спорів 
у контексті забезпечення сутнісного змісту основного права, з якого 
випливають певні негативні та позитивні обов’язки держави щодо його 
забезпечення. Суд також констатував, що тут має мати місце як якісне 
законодавче регулювання, так і ефективний судовий контроль. Водночас 
при домінуванні юридичного позитивізму КСУ не завжди зможе через 
інтерпретацію конституційних принципів встановити їх реальний зміст. 

Законопроект про КСУ має за мету змінити підходи до регулювання 
процедури розгляду справ. Адже чинний на сьогодні закон запозичив 
німецьку модель, згідно з якою питання процедури розгляду справ має 
бути врегульовано в Регламенті КСУ. Однак питання конституційного 
судочинства в цьому внутрішньоорганізаційному акті врегульовано 
досить хаотично і несистемно, із значними відступами від вимог 
належної правової процедури. 

Зміни до Конституції України так і не торкнулися так званої паритетної 
моделі формування КСУ. Хоча у законопроекті передбачається конкурс 
з відбору кандидатів на посаду конституційних суддів, але параметри 
конкурсного відбору також мають бути визначені у законі. Тоді як 
у законопроекті передбачається регламентація конкурсного відбору 
актами органу, який призначає суддю. Законодавче регулювання має 
забезпечити прозорість і публічність цього процесу з метою запобігання 
зловживанням. 

З набранням чинності закону Про Конституційний Суд в Україні 
з’явиться новий засіб правового захисту — конституційна скарга, 
тобто можливість звернення будь-яких приватних осіб стосовно 
конституційності закону, застосування якого призводить до порушення 
прав і свобод людини. По-перше, юриспруденція КСУ стосовно 
доступності правового захисту є недосконалою і такою, що явно посягає 
на сутність змісту основного права. Її неодмінно слід переглянути, 
оскільки вона суттєво обмежує права людини і перешкоджає 
якісному розгляду конституційних скарг. Доктрини, які є результатом 
позитивістського прочитання змісту Конституції: відмова від розгляду 

25 Газета «Дзеркало тижня». URL:  http://gazeta.dt.ua/LAW/yakim-buti-konstituciynomu-sudu-
gidnist-ta-revolyuciya-rol-konstituciynogo-pravosuddya-_.html.
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нечинних правових актів (навіть якщо вони діяли певний час і тим 
самим порушували права людини та спричинили шкоду їх носіям); 
нібито КСУ не здійснює правозастосовну діяльність (хоча тлумачення 
Конституції є невід’ємним елементом обґрунтування рішень КСУ 
та стадією правозастосування); нібито КСУ не долає прогалин і не 
вирішує колізій у законодавстві (хоча це є стан правової невизначеності, 
який порушує права людини, а суд саме їх має захищати). Існує 
цілком реальна небезпека, що з таким «інтелектуальним багажем» 
КСУ потуратиме порушенням прав людини з боку держави. Від цієї 
практики відверто легістського прочитання Конституції (коли текст 
вище сутнісного змісту прав людини) слід рішуче позбавлятися шляхом 
наведення відповідних аргументів при вирішенні конституційних скарг. 
Вони просто дискредитують конституційне правосуддя. По-друге, 
потребує конкретизації у законі конституційна формула «вичерпання 
засобів правового захисту» як критерій допустимості конституційної 
скарги. Як свідчить зарубіжний досвід, це питання лежить переважно 
в площині свободи розсуду конституційних судів. Дане поняття не 
означає, що особа має дійти до касаційної інстанції, адже згідно 
зі сталою практикою Європейського суду з прав людини для цього 
достатньо рішення апеляційного суду. Також, якщо пригадати судову 
практику щодо поголовного задоволення судами клопотань прокуратури 
в застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту для майже 
всіх затриманих учасників Євромайдану, питання може полягати і в 
ефективності цих засобів правового захисту. Це також слід мати на увазі 
при інтерпретації КСУ цього поняття. Отже, питання полягає в тому, що 
в Законі про КСУ слід визначити коло його позитивних обов’язків при 
розгляді конституційних скарг. 

Серед науковців, які поділяють справжні цінності конституціоналізму, 
існує консенсус, що такими критеріями-обов’язками для КСУ мають 
стати: 1) завдання органами влади істотної шкоди для носія конкретного 
права; 2) порушення прав людини повинно мати принциповий характер 
для національної правової системи; 3) порушення права має бути 
очевидним і вирішення спору повинно мати істотне значення для 
захисту прав конкретної особи. Також КСУ має зупиняти дію закону, 
який підлягає застосуванню, до ухвалення рішення по суті, якщо 
зі змісту скарги видно, що таке застосування завдає істотної шкоди 
заявникові. Звісно, такі вимоги мають істотно змінити підходи КСУ до 
вирішення спорів. Інше питання, що положення статті 151-1 Конституції 
стосовно розуміння поняття «застосований в остаточному судовому 
рішенні… закон» з точки зору верховенства права та поваги до прав 
людини можна тлумачити і крізь призму актів правозастосування. Тобто 
КСУ може перевіряти, чи на конституційних підставах ухвалювався 
правозастосовний акт. Питання просто у тому, чи є в КСУ критична маса 
суддів, які можуть «стати на горло» домінуючій наразі «легістській пісні» 
в конституційній юриспруденції? Слід також підкреслити, що ані судам, 
які в ході розгляду справи можуть виявити сумніви в конституційності 
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закону, що підлягає застосуванню, ані прокурорам, що беруть участь 
у справі, так і не надали можливості напряму звертатися до КСУ для 
вирішення цього питання. 

У законопроекті залишилася стара система звернення виключно через 
Верховний Суд, яка на практиці виливається в порушення перед КСУ 
питань, що стосуються певних преференцій та прав для самих суддів, 
а не прав людини. Це серйозна прогалина у упущення конституційних 
змінах у частині правосуддя. 

Запровадження конституційної скарги має змінити підходи в 
організації роботи КСУ. Також це має вплинути на особливості 
перегляду справ та техніку обґрунтування його рішень. Законопроект 
про Конституційний Суд України передбачає діяльність КСУ в формі 
засідань Пленуму, який складають усі судді. Також передбачається 
створення в складі Конституційного Суду двох палат, між якими має бути 
здійснено розподіл справ з розгляду конституційних скарг. У складі КСУ 
зберігається практика діяльності колегії суддів, які мають вирішувати 
питання допустимості конституційних скарг і звернень. До складу 
чотирьох колегій мають входити по четверо суддів і, очевидно, що до їх 
складу не можуть входити Голова КСУ та його заступник. Організація 
роботи Пленуму і палат має бути спрямована на забезпечення єдності 
практики КСУ. Сенс таких законодавчих змін полягає у впровадженні 
функції Пленуму з розподілу справ між палатами і колегіями суддів та 
можливостях зміни юриспруденції КСУ. В свою чергу, палати можуть 
передавати на розгляд Пленуму конституційні скарги, які можуть 
призвести до зміни юриспруденції КСУ або якщо відносно їх розгляду 
думки суддів розподілилися порівну, і палата не може ухвалити рішення. 
Закон не регламентує докладно порядок скликання засідань Пленуму, 
палат, колегій, віддаючи це на розсуд Голови КСУ, що вносить елементи 
невизначеності та сваволі. Тому відкриття в КСУ провадження у справі 
за зверненням має ухвалюватися на пленарному засіданні. Справа, 
за якою відкрито конституційне провадження, розглядається КСУ 
на пленарному засіданні, засіданні палати в порядку, встановленому 
законом. 

Законопроект про КСУ передбачає детальніше регулювання 
здійснення конституційного судочинства. Автори законопроекту 
наголошують, що основні засади судочинства мають бути визначені в 
законі, а деталі — в Регламенті Суду. Однак привертає увагу слабке 
регулювання порядку судового розгляду в самому законопроекті. І тут 
слід звернути увагу на такі моменти. У законопроекті намагаються 
зберегти роль Голови КСУ при визначенні порядку розгляду справ. 
З метою уникнення ситуацій зловживань цей порядок має визначати 
Пленум КСУ. Тому в законі слід передбачити наступне: Голова КСУ 
в порядку, встановленому Пленумом, має доручати одному із суддів 
попереднє вивчення звернення, яке повинно бути завершене не 
пізніше двох місяців від дня реєстрації цього звернення в Секретаріаті. 
Висновок судді за результатами попереднього вивчення звернення 
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доповідається в пленарному засіданні. КСУ завжди критикували за 
так звану закриту частину пленарного засідання, що не відповідає 
елементарним стандартам судочинства. Закрите засідання виправдане 
для питань національної безпеки та приватності, натомість у 
законопроекті демонструється викривлене, пострадянське уявлення 
про природу конституційного правосуддя. Тому регламентування 
порядку проведення судового засідання має розглядатися як гарантія 
вимог належної конституційної процедури, процесуальних прав і 
обов’язків учасників конституційного судочинства. У Законі мають 
знайти своє регулювання призначення справ до слухання, особливості 
відкритих і закритих засідань КСУ, процесуального статусу учасників 
конституційного судочинства та їх відповідальності за порушення 
порядку судового засідання, порядку дослідження питань та проведення 
заключних дебатів у судовому засіданні, припинення та закінчення 
розгляду справи, підготовки та ухвалення рішень КСУ, юридичної сили 
та порядку їх виконання. 

Не матиме ефекту врегулювання питання, що таке юридична 
позиція КСУ (калька з російського поняття правової позиції) чи видів 
окремих думок суддів. Адже всі ці речі лежать відповідно у площині 
свободи розсуду КСУ та окремих суддів як носіїв певних доктрин. Такі 
питання регламентуються шляхом визначення процедури забезпечення 
єдності судової практики на засіданні Пленуму в разі, коли ухвалення 
рішення може призвести до зміни юриспруденції КСУ. В цьому й 
полягає процесуальна справедливість, гарантії правової визначеності та 
обґрунтованості рішень КСУ. 

Також у законі про Конституційний Суд України слід дещо 
конкретизувати особливості розгляду окремих категорій справ. 
Структурування відповідних глав має включати регламентацію таких 
елементів, як особливості права на звернення до КСУ, межі розгляду 
справи, особливості участі в конституційному провадженні та зміст 
рішення. При визначенні меж юрисдикції КСУ їх слід регулювати 
як певні позитивні обов’язки Суду, а не як критерії визначення 
допустимості звернень до КСУ. В останньому випадку це призводитиме 
до практики обмеження прав людини. Стосовно панівної доктрини 
нерозгляду нечинних правових актів,  то воно має бути трансформовано 
через таку формулу: якщо КСУ встановить, що положення нечинного 
правового акта порушують права і свободи людини та громадянина, 
Конституційний Суд може ухвалити рішення про розв’язання питання 
щодо його конституційності. 

При розгляді законопроекту слід пам’ятати, що важливе не стільки 
законодавче регулювання діяльності КСУ, скільки кардинальна зміна 
мислення конституційних суддів у бік захисту основоположних 
цінностей — гідності людини, свободи, рівності, справедливості, 
верховенства права, демократії, суверенітету і територіальної цілісності 
України. Ціннісне наповнення діяльності конституційного правосуддя 
завжди дає змогу перепиняти свавільні дії законодавця та виконавчої 
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влади, критерієм чого є непорушуваність й невід’ємність прав людини і 
основоположних свобод. Це й має бути квінтесенцією конституційного 
правосуддя.

У висновку Головного науково-експертного управління також 
визначено низку зауважень та міркувань, що заслуговують на увагу26. 

Не узгоджуються з конституційними приписами окремі положення 
проекту, в яких пропонується наділити Президента України та Верховну 
Раду України додатковими, не передбаченими Конституцією України, 
повноваженнями. Конституція України визначає повноваження 
Президента України та Верховної Ради України, при цьому їх 
повноваження можуть визначатися виключно у Конституції України. 
Це означає, що вони не можуть брати на себе вирішення питань, які 
не віднесені до їх повноважень Конституцією України. Що стосується 
парламенту України, то такий характер його повноважень відображений 
у ч. 2 ст. 85 Конституції України, за змістом якої Верховна Рада України 
здійснює також інші (крім повноважень, визначених ч. 1 цієї статті) 
повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її 
відання. На такий характер повноважень Верховної Ради України (а 
також Президента України) неодноразово звертав увагу в своїх рішеннях 
і Конституційний Суд України. 

Конституція України у ч. 3 ст. 148 передбачає, що «відбір кандидатур 
на посаду судді Конституційного Суду України здійснюється на 
конкурсних засадах у визначеному законом порядку», проте не наділяє ані 
Верховну Раду України, ані Главу держави повноваженням утворювати 
конкурсні комісії, які здійснюють відбір кандидатур на посаду судді 
Конституційного Суду на конкурсних засадах (ст. 12 нової редакції 
Закону України «Про Конституційний Суд України», нова редакція ч. 2 
ст. 208 Регламенту Верховної Ради України).

Не узгоджується з конституційними приписами положення ст. 1 
проекту, якими закріплено статус Конституційного Суду України. 
Відповідно до ч. 1 ст. 1 проекту Конституційний Суд України є «органом 
конституційної юрисдикції». Водночас, Конституція України не містить 
подібного визначення для Конституційного Суду України. 

Згідно з ч. 2 ст. 1 проекту Суд «забезпечує верховенство Конституції 
України та захист прав і свобод людини на всій території України». 
Наведене формулювання не відповідає завданню та функціям цього 
органу. Адже Суд вирішує питання про відповідність Конституції 
України законів України та в передбачених цією Конституцією випадках 
інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а 
також інші повноваження відповідно до цієї Конституції (ч. 1 ст. 147 
Конституції України). Водночас захист прав і свобод людини покладено 
на «загальні» суди (ч. 1 ст. 3 Цивільного процесуального кодексу України, 
ч. 1 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України тощо). 

Вимоги до суддів Конституційного Суду України закріплені у                      
26 Офіційний сайт ВРУ. Проект закону «Про Конституційний Суд України». URL: http://w1.

c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60542.

Конституційне право
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ст. 148 Конституції України. Аналіз приписів цієї статті та інших норм 
Конституції України дозволяє зробити висновок, що цей перелік вимог є 
вичерпним, тому у законодавстві не можуть встановлюватися додаткові 
вимоги до осіб, що займають посаду судді Конституційного Суду 
України. 

Відповідно до ч. 5 ст. 148 Конституції України «суддя Конституційного 
Суду України не може належати до політичних партій, профспілок, 
брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький 
мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу 
оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої». Водночас 
ч. 3 ст. 11 проекту побудована на частково розширювальному, а частково 
й зовсім довільному тлумаченні зазначеного конституційного припису, 
встановлюючи, що суддею, зокрема, не може бути призначена особа, яка 
на день призначення або протягом двох років, які передують цьому дню: 
була членом або обіймала посаду в політичній партії, іншій організації, 
яка має політичні цілі або бере участь у політичній діяльності; була 
кандидатом або була обраною на виборну посаду в органі державної 
влади чи органі місцевого самоврядування, мала представницький 
мандат; брала участь в організації або фінансуванні політичної агітації 
чи іншої політичної діяльності. Крім того, суддя не лише не може 
належати до політичних партій чи професійних спілок, брати участь у 
будь-якій політичній діяльності, але й «виявляти прихильність до них». 
Водночас неможливо зрозуміти, що мається на увазі під зазначеним 
формулюванням, яке, по суті, є оціночним (у зміст якого може вкладатися 
різне значення різними суб’єктами), отже, відповідне положення проекту 
не може бути підтримане. 

Необхідно зазначити, що відповідні обмеження не відповідають 
ч. 4 ст. 36 Основного Закону України, за якою ніхто не може бути 
обмежений у правах за належність до політичних партій. Крім того, 
вони неповною мірою узгоджуються з правом громадян на свободу 
об’єднання у політичні партії, правом брати участь в управлінні 
державними справами, бути обраними до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 36, ч. 1 ст. 38 Основного 
Закону України). 

У ч. 3 ст. 149 Конституції України встановлено, що «без згоди 
Конституційного Суду України суддю Конституційного Суду України 
не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до 
винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді 
під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого 
злочину». Зазначене положення дублюється у ч. 4 ст. 24 проекту. 
Водночас далі у тексті проекту пропонується дещо відмінне розуміння 
обсягу недоторканності судді. Відповідно до ч. 8 ст. 24 проекту «суддя не 
може бути підданий приводу чи примусовому допровадженню до будь-
якого органу або установи, крім суду, за винятком випадків, зазначених 
у частині сьомій цієї статті». 

Відповідно до ч. 2 ст. 8 проекту «з метою захисту та відновлення прав 

Тарасюк В. М.  Конституційний Суд України: пошук істини                                              
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особи Суд може розглядати питання щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) акта (його окремих положень), який втратив 
чинність, але продовжує застосовуватись до правовідносин, що виникли 
під час його чинності». В даному разі в проекті пропонується розширити 
повноваження Суду понад межі, передбачені Конституцією України, 
оскільки у п. 1 частини 1 статті 150 Конституції до відання Суду 
віднесено вирішення питань про відповідність Конституції України 
(конституційність) законів та інших правових актів Верховної Ради 
України. На нашу думку, це означає, що контролю з боку Суду мають 
піддаватися саме чинні правові акти, а не будь-які акти, які колись в 
минулому мали статус закону чи іншого нормативно-правового акту. 

Відповідно до ч. 3 ст. 26 проекту посадовий оклад судді Конституційного 
Суду встановлюється у розмірі 75 мінімальних заробітних плат. Виходячи 
зі змісту ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 
2017 рік» з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата становить 
3200 гривень. Отже, посадовий оклад судді Конституційного Суду 
України пропонується встановити у розмірі 240 тисяч гривень. Оскільки 
винагорода судді складається не лише з посадового окладу, а й доплат 
за вислугу років на посаді судді КСУ, перебування на адміністративній 
посаді в КСУ, науковий ступінь (ч. 2 ст. 26 проекту), відповідна сума 
винагороди становитиме набагато більшу суму, ніж 240 тисяч гривень. 
Крім того, пропонується, щоб суддя КСУ у відставці отримував щомісячне 
довічне грошове утримання, яке виплачується у розмірі 80 відсотків 
винагороди судді КСУ (ч. 1 ст. 28 проекту). Законодавче закріплення 
такої величезної диспропорції між оплатою праці відповідних осіб та 
інших працівників державного апарату не є економічно обґрунтованим та 
соціально справедливим. 

Низку зауважень можна висловити до запропонованого регламентування 
інституту конституційної скарги. Зокрема, відповідно до ч. 4 ст. 77 проекту 
Суд відмовляє у відкритті конституційного провадження, визнавши 
конституційну скаргу неприйнятною, якщо зміст і вимоги конституційної 
скарги є очевидно необґрунтованими або наявне зловживання правом на 
подання скарги. Не зовсім зрозуміло, яким чином ще на етапі вирішення 
питання про відкриття конституційного провадження можна встановити 
факт наявності зловживання правом на подання скарги. Крім того, відповідно 
до ч. 1 ст. 78 проекту при розгляді конституційної скарги Суд у виняткових 
випадках може вжити заходів щодо забезпечення конституційної скарги, 
видавши наказ. Водночас незрозуміло, які випадки можуть вважатися 
винятковими. Слід зазначити, що такого роду положення не відповідають 
принципу правової визначеності закону, який передбачає, що закон повинен 
бути сформульований таким чином, щоб кожний суб’єкт його застосування 
міг чітко усвідомлювати його зміст. 

Припис ч. 4 ст. 91 проекту передбачає, що у Суді ведеться «реєстр 
законів України (їх окремих положень), які Суд визнав неконституційними». 
Зокрема, це повноваження покладається на Секретаріат Суду (п. 12) ч. 2                                                                                                                                                
 ст. 44 проекту). Водночас проект не містить жодних положень, які б визна-

Конституційне право
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чали, для чого призначений такий реєстр (для внутрішнього користування 
чи він є публічним); чи можуть інші суб’єкти звертатися за отриманням 
інформації з цього реєстру; які конкретно відомості він містить (виключно 
перелік законів (положень), чи ще якусь інформацію) тощо. Крім того, 
виходячи з повноваження Конституційного Суду України вирішувати питання 
про відповідність Конституції України (конституційність) не лише законів 
України, а й інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента 
України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, незрозуміло, чи включатимуться відповідні 
акти (у разі визнання їх чи їх окремих положень неконституційними) до 
відповідного реєстру. 

І насамкінець, Венеціанська комісія у висновку CDL-REF(2016)066                             
від 9-10 грудня 2016 р. звертає увагу на такі змістовні недоліки: насамперед 
щодо конкурсного відбору суддів КСУ та врегулювання інституту 
конституційної скарги; відсутність у законі регламентації процедури 
проведення конкурсу; не встановлено кількість членів конкурсних комісій, 
порядок їхньої роботи (постійно або тимчасово). Проект закону звужує 
право на конституційну скаргу осіб як за суб’єктами права на конституційну 
скаргу, так і предметом конституційної скарги – виключаються юридичні 
особи публічного права, зокрема органи місцевого самоврядування. 
Предметом конституційної скарги відповідно до законопроекту є положення 
закону (закон повністю), внаслідок застосування яких відбулося порушення 
гарантованих Конституцією прав людини. Водночас ст. 151-1 Конституції 
України не містить таких обмежень – із конституційною скаргою може 
звернутися юридична або фізична особа, яка вважає, що застосований в 
остаточному судовому рішенні в її справі закон суперечить Конституції 
України. 

Європейська Комісія «За демократію через право» рекомендує:
1) закріпити порядок призначення суддів у Конституції України (п. 10); 
2) визначити порядок дій у разі, якщо Президент та ВРУ протягом трьох 

місяців не зможуть визначитися з кандидатом на посаду судді (п. 23);
3) розширити до європейських стандартів функції інституту консти-

туційної скарги (п. 35). 
4) визначити органи місцевого самоврядування суб’єктами права на 

конституційну скаргу (п. 41). 
5) врегулювати взаємодію наукових консультантів, науково-

консультаційної ради та секретаріату в частині підготовки проектів рішень 
(п. 52). 

6) проект закону має передбачати максимальне число членів Конкурсної 
комісії й чітко визначити, чи є ці комітети постійними чи спеціально 
створеними. Фракції парламенту повинні бути представлені пропорційно 
у складі Конкурсної комісії ВРУ. Стаття 68 проекту закону повинна бути 
приведена у відповідність до статті 92.3. Усунути жорсткі обмеження щодо 
попередньої політичної діяльності кандидатів на посаду судді (п. 69). 

Як вбачається, проект закону «Про Конституційний Суд України» 
містить значну кількість недоліків й потребує доопрацювання. Крім 
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недотримання строків впровадження реформи правосуддя, вважаємо, що 
ухвалення законопроекту 5336-1 без урахування висновків Венеціанської 
комісії та зауважень наукової спільноти призведе до поглиблення кризи 
конституційного судочинства, негативно позначаються на євроінтеграційних 
процесах та вчергове негативно вплине на формування довіри громадян до 
влади. 

Tarasyuk Volodymyr. The Constitutional Court of Ukraine: the search for truth
Ukraine considers cooperation with the European Commission for Democracy through Law 

(Venice Commission). Analyzes the findings and recommendations of the Venice Commission 
from 1995 to 2010. An analysis of the draft law on the Constitutional Court of Ukraine.

The objective of the Venice Commission in accordance with its charter is to implement 
professional judgment guarantees of democracy.

Conclusions and recommendations of the Venice Commission is not and cannot be binding. 
Each state determines the power distribution system, form of government, the electoral system, 
the judicial system.

Venice Commission – not a judicial institution (as opposed to the European Court of Human 
Rights) and does not establish violations of certain international instruments. Its findings are 
often not categorical but rather resemble scientific reflection on constitutionalism, fundamental 
rights; democracy provisions investigated laws or laws.

Against his will, the Venice Commission has long been a tool to support a particular position 
in the hands of politicians, national and international figures. That is the legal nature of the 
Venice Commission did not deprive it of the opportunity to be involved, not wishing that the 
political situation.

Although the recommendations of the Venice Commission de jure are not binding, but their 
implementation is a de facto prerequisite for a democratic European choice of Ukraine.

As of today, the most fundamental norms of Ukrainian Constitution is merely declaratory in 
nature, which once again underlines the urgency of the conclusions of the Venice Commission.

The Constitution of Ukraine in 20 years of independence six times undergone significant 
changes. Violation of the principle of stability of the Basic Law by periodic amendments and 
additions made possible “thanks” to the Constitutional Court of Ukraine - Ukraine’s only body 
of constitutional jurisdiction. Welcomed the conclusions of the Constitutional Court are eloquent 
evidence of the politicization of fundamental justice.

Venice Commission to conclude CDL-REF (2016) 066 on 9-10 December 2016 drew attention 
to the following substantial drawbacks: first of all the competitive selection of judges KCU and 
settlement institution of constitutional complaint; the lack of regulation in the law for the conduct 
of the competition; stipulated number of members of the tender commission, the order of their 
work (permanently or temporarily). The draft law restricts the right to a constitutional complaint 
by individuals as subjects of the constitutional complaint and the subject of the constitutional 
complaint - exclude legal entities of public law, including local authorities. The subject of the 
constitutional complaint in accordance with the draft law is the law (the law completely) as 
the result of which was a violation of the constitutional rights. Meanwhile century. 151-1 of 
the Constitution of Ukraine does not restrict - the constitutional complaint may request legal 
or natural person who thinks that applied in the final judgment in her case law contradicts the 
Constitution of Ukraine.

The Venice Commission recommends:
Lock the procedure for appointing judges to the Constitution of Ukraine (p. 10).
Determine the course of action if the President and Parliament within three months cannot 

decide on a candidate for judge (p. 23).
Expand to European standards institute constitutional complaint function (p. 35).
Identify local government entities on the constitutional complaint (p. 41).
Settle interaction of scientific consultants, Scientific Advisory Board and the Secretariat of 

the Constitutional Court in the preparation of draft decisions (p. 52).

Конституційне право
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The draft law should provide for the maximum number of members of the Selection 
Committee and clearly define whether these permanent committees or specially created. Factions 
of Parliament should be represented proportionally in the composition of the Selection Committee 
of parliament. Article 68 of the draft law should be brought into line with Article 92.3. Eliminate 
the severe restrictions on political activity prior judicial candidates (p. 69).

The draft law «Constitutional Court of Ukraine» contains a number of shortcomings and 
needs some work. Despite the failure terms of implementation of justice reforms, we believe that 
the bill 5336-1 without the opinion of the Venice Commission and the comments of the scientific 
community will lead to a deepening crisis of constitutional justice, negatively influence on the 
European integration process and once again adversely affect the formation of confidence in the 
Ukrainian authorities.

Key words: Constitutional Court of Ukraine, the European Commission for Democracy 
through Law (Venice Commission), the draft law, the Constitution of Ukraine, constitutional 
justice. 

Тарасюк В. М.  Конституційний Суд України: пошук істини                                               



38

№
 4

 (4
5

), 
2

0
1

6

УДК 340.142(477)

Застосування зарубіжного досвіду в сфері  
виконання юрисдикційних рішень в Україні

В. І. Теремецький,  
доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри
кримінального права і правосуддя
Міжнародного економіко-гуманітарного університету
імені академіка Степана Дем’янчука
Л. В. Крупнова, 
 кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права і правосуддя
Міжнародного економіко-гуманітарного
університету імені академіка
Степана Дем’янчука

Досліджено основні напрями використання зарубіжного досвіду в сфері виконання
юрисдикційних рішень в Україні. Визначено передумови, що характеризують потребу
вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері виконання судових рішеньта рішень
інших органів.Проаналізовано принципи запровадження вУкраїні зарубіжного досвіду в
сферівиконанняюрисдикційнихрішень.Розглянутовидисистемвиконавчогопровадження,
а також форми застосування зарубіжного досвіду виконання юрисдикційних рішень в
Україні.Визначенонеобхідністьтазавданнямоніторингувсферізастосуваннявідповідного
зарубіжногодосвіду.

Ключові слова: виконавчепровадження,системавиконавчогопровадження,державні
таприватнівиконавці,імплементація,принципи,передумови.
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Теремецький В. І., Крупнова Л. В. Застосування зарубіжного досвіду в сфері...  

Теремецкий В. И., Крупнова Л. В. Использование зарубежного опыта в сфере 
исполнения юрисдикционных решений в украине

Исследованы основные направления использования зарубежного опыта в сфере
исполненияюрисдикционныхрешенийвУкраине.Определеныпредпосылки,характеризующие
необходимостьусовершенствованияотечественногозаконодательствавсфереисполнения
судебных решений и решений других органов. Проанализированы принципы внедрения в
Украинезарубежногоопытавсфереисполненияюрисдикционныхрешений.Рассмотрены
видысистемисполнительногопроизводства,атакжеформыиспользованиязарубежного
опыта исполнения юрисдикционных решений в Украине. Определена необходимость и
задачимониторингавсфереиспользованиясоответствующегозарубежногоопыта.

Ключевые слова: исполнительное производство, система исполнительного
производства, государственные и частные исполнители, имплементация, принципы,
предпосылки.

Teremetskyi Vladislav, Krupnova Lubov.  Implementation of International Experience in 
the Sphere of Executing Jurisdictional Decisions in Ukraine

The main directions of implementing international experience in the sphere of executing
jurisdictionaldecisionsinUkrainehavebeenresearchedinthearticle.Preconditionscharacterizing
theneed to improvenational legislation in the sphereof executing judgmentsanddecisionsof
otherauthoritieshavebeendetermined.Theprinciplesofimplementinginternationalexperience
in thesphereofexecuting jurisdictionaldecisions inUkrainehavebeenanalyzed.The typesof
enforcement proceedings system, aswell as forms of implementing international experience of
executing jurisdictional decisions in Ukraine have been considered. The need andmonitoring
tasksinthesphereofimplementingtherelevantinternationalexperiencehavebeendefined.

Key words: enforcement proceedings, enforcement proceedings system, state and private
enforcementofficers,implementation,principles,preconditions.

Позиціонування Україною євроінтеграційних намірів вимагає 
здійснення реальних кроків у напрямі наближення вітчизняної системи 
органів виконавчої влади до стандартів європейського співтовариства. 
Першочерговим завданням у цьому сенсі має стати адаптація законодавства 
та наближення окремих сфер владно-розпорядчої діяльності до правової 
системи Європейського Союзу (далі – ЄС). Не є винятком і сфера виконання 
юрисдикційних рішень, яка потребує суттєвої модернізації, зокрема за умови 
рецепції позитивного зарубіжного досвіду. Отже, дослідження можливостей 
та напрямів використання цього досвіду є актуальною і важливою сферою 
наукового пошуку.

У вітчизняній юридичній науці аналізу адміністративно-правового 
аспекта реформування інституту виконавчого провадження присвячені 
праці Р. В. Ігоніна, Є. В. Мальцевої, М. Г. Марченка, Є. В. Шматка та 
інших вчених. Однак спеціального дослідження проблеми використання 
зарубіжного досвіду в сфері виконання юрисдикційних рішень в Україні 
не проводилося, що підтверджує актуальність даної теми. Зокрема, не 
існує єдиного концептуального підходу щодо того, які ж саме інструменти 
впровадження цього досвіду має використовувати влада, зокрема у сфері 
виконання судових рішень та рішень інших органів. До того ж залишається 
невирішеним питання подальшого моніторингу ефективності тих змін, які 
відбулися в рамках запровадження зарубіжного досвіду. 

Р. В. Ігонін зазначає, що за роки незалежності в Україні сформувалася 
власна система суб’єктів виконавчого провадження, утім, як свідчить 
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практика, її функціонування неефективне і неповноцінне. Насамперед це 
зумовлено недостатнім досвідом правового регулювання системи суб’єктів 
виконавчого провадження як складової інституту адміністративного права. 
На думку науковця, цей чинник сприяв неналежному та несвоєчасному 
виконанню рішень судів та інших органів, що стало однією з головних 
причин падіння авторитету судової влади1. За таких умов влада змушена 
звертати увагу на зарубіжний досвід здійснення виконавчого провадження 
та розглядати можливості його застосування в Україні.

Як відомо, рецепція зарубіжного досвіду правового регулювання 
насамперед обумовлена міжнародними зобов’язаннями України, 
євроінтеграційними процесами. Так, у ст. 114 Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС зазначено, що держава бере на себе обов’язок адаптації 
законодавства України до законодавства Євросоюзу та має забезпечити, 
щоб закони та майбутнє законодавство поступово досягли суміжності з                                             
acquis ЄС2. Окрім вказаного документа, який має міжнародно-правовий 
характер, необхідність адаптації законодавства визначена і на рівні 
національних законодавчих актів. Зокрема, у розділі 1 Загальнодержавної 
програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС (Закон 
України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV) вказано, що метою адаптації 
законодавства України до законодавства ЄС є досягнення відповідності 
правової системи України acquis communautaire з урахуванням критеріїв, що 
висуваються ЄС до держав, які мають намір вступити до нього3.

Слід підкреслити, що міжнародні зобов’язання є не єдиною передумовою 
застосування в Україні зарубіжного досвіду в сфері виконання юрисдикційних 
рішень. До того ж інтерес викликають не тільки правові засоби регламентації 
сфери виконання судових рішень та рішень інших органів, а й механізми 
організаційно-розпорядчого впливу, що застосовуються у цій сфері в 
зарубіжних країнах. Отже, до передумов застосування зарубіжного досвіду 
в сфері виконання юрисдикційних рішень в Україні слід віднести:

– необхідність наближення законодавства України у сфері виконання 
судових рішень та рішень інших органів до стандартів ЄС;

– неефективність вітчизняного інституту виконавчого провадження, 
подолання якої можливе у разі врахування позитивного досвіду організаційно-
правового забезпечення цієї сфери;

– потреба гармонізації інституту захисту прав та основоположних свобод 
людини і громадянина, складовою якого є система забезпечення виконання 
юрисдикційних рішень;

– пошук ефективних форм і методів впливу на боржників, що забезпечить 
оптимізацію строків проведення виконавчих дій;

1 ІгонінР.В.Організаційно-правові засади діяльності суб’єктів виконавчого провадження: 
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь: Нац. акад. держ. подат. служби України, 2007. C. 3.

2 Проасоціацію: Угода між Україною з однієї сторони та Європейським Співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державам членами з іншої сторони від 27 червня 2006 р. URL: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

3 Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV // ВВР України. 2004.             
№ 29. Ст. 367.
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– відсутність у державі єдиної політики у сфері виконання судових рішень 
та рішень інших органів;

– модернізація й оптимізація системи органів юстиції та судова реформа 
в Україні;

– відсутність дієвих механізмів взаємодії державних та приватних 
виконавців з правоохоронними, судовими та іншими органами влади.

Вказані передумови характеризують системну кризу, яка склалася у сфері 
виконавчого провадження. Слід наголосити, що попри певну пріоритетність 
застосування зарубіжного досвіду в цій сфері має відбуватися з урахуванням 
низки принципів, які мають важливе управлінське та правове значення. 
Основними із цих принципів є:

1) верховенство норм Конституції України. Це означає, що застосуванню в 
Україні підлягає лише той позитивний зарубіжний досвід, який не суперечить 
фундаментальним засадам реалізації політичної влади в демократичній 
державі;

2) обґрунтованість застосування зарубіжного досвіду. Вказаний принцип 
передбачає реальну необхідність удосконалення тієї чи іншої складової 
сфери виконавчого провадження, тобто недосконалість існуючих форм і 
методів порівняно із зарубіжним аналогом;

3) конструктивність застосування зарубіжного досвіду. Зрештою, це 
одна з основних засад, що відображають раціональність імплементації 
зарубіжного досвіду. Вона демонструє, чи є цей процес виправданим та чи 
матиме він позитивний вплив на ефективність виконавчого провадження;

4) визначеність обсягів та змісту зарубіжного досвіду, який підлягає 
застосуванню в Україні. Передусім це стосується переліку конкретних форм 
та методів, які підлягають впровадженню в Україні, або ж правових норм, 
що мають бути застосовані у вітчизняному законодавстві;

5) контроль за результативністю застосування зарубіжного досвіду в 
сфері виконання юрисдикційних рішень в Україні, який передбачає вивчення 
відповідної практики, показників та їх детальний аналіз.

Використання зарубіжного досвіду в сфері виконання юрисдикційних 
рішень переважно пов’язано із застосуванням в державі тієї чи іншої 
системи виконання юрисдикційних рішень, в основі яких – спосіб організації 
професії судового виконавця, а також можливість та межі участі недержавних 
організацій у виконавчому провадженні (централізована, децентралізована 
та комбінована системи)4. Зміст вказаних систем полягає у такому:

– централізована система передбачає створення самостійного 
організаційного органу, уповноваженого у сфері примусового виконання, 
із вертикально-інтегрованою системою управління, що, як правило, 
відрізняється складністю та багаторівневістю;

– децентралізована система характеризується делегуванням державою 
повноважень щодо виконавчого провадження недержавним організаціям та 
приватним особам;

4 Мальцева Є. В. Порівняльний аналіз системи виконавчого провадження в Україні та 
зарубіжних державах // Ученые записки Таврического нац. ун-ту им. В. И. Вернадського. 2013.               
№ 26. С. 44.
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– комбінована система передбачає наявність державної монополії у 
сфері виконання юрисдикційних рішень, передусім у питаннях владних 
повноважень5.

Для розуміння напрямів застосування зарубіжного досвіду в сфері 
виконання юрисдикційних рішень в Україні проаналізуємо основні зако-
нодавчі акти в цій сфері, які були прийняті протягом 2016 року. В ч. 1 ст. 5 
Закону України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 р. № 1404-
VIII (далі – Закон № 1404-VIII) зазначено, що примусове виконання рішень 
покладається на органи державної виконавчої служби та у передбачених 
випадках на приватних виконавців6. Перелік рішень, примусове виконання 
яких не може здійснюватися приватними виконавцями, наводиться у                            
ч. 3 ст. 5 Закону № 1404-VIII. Зокрема, до них віднесені: рішення, за якими 
стягувачами є держава, державні органи; рішення адміністративних судів та 
Європейського суду з прав людини; рішення, які передбачають вчинення дій 
щодо майна державної чи комунальної власності; рішення про виселення та 
вселення фізичних осіб тощо7.

Аналіз Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 
виконання судових рішень і рішень інших органів» від 2 червня 2016 р.                                                                                                                                              
№ 1403-VIII (далі – Закон України № 1403-VIII) вказує на детальну 
регламентацію статусу державного та приватного виконавців8. Утім слід 
звернути увагу, що вимоги до приватних виконавців набагато змістовніші за 
обсягом, аніж до державних виконавців. Це вказує на певні побоювання влади 
при запровадженні нового для держави інституту, обумовлене бажанням 
зберегти монополію на сферу виконання рішень. На користь цієї думки 
свідчать високі вимоги до кваліфікації приватних виконавців та деталізація 
питань державного регулювання їх діяльності, яке здійснює Міністерство 
юстиції України.

Про певні ознаки збереження монополії держави у сфері виконання 
юрисдикційних рішень свідчить і відсутність у Законі № 1404-VIII чіткого 
переліку рішень, які не можуть виконувати державні виконавці, що фактично 
вказує на можливість останніх виконувати будь-які рішення з переліку тих, 
що закріплені у ст. 3 Закону № 1404-VIII. Отже, на сучасному етапі держава 
активно запроваджує комбіновану систему виконавчого провадження. 

Нині ця система є оптимальнішою, адже вона сприяє оновленню та 
одночасному скороченню кадрового складу, дозволяє оптимізувати систему 
органів юстиції, забезпечує скорочення державних витрат на утримання 
органів виконавчої служби. До того ж ця система цілком корелюється 
із зобов’язаннями України щодо підвищення ефективності виконання 
рішень судів, прописаними у Меморандумі між Україною та МВФ (п. «d»                                                                                                                                              

5 МарченкоМ. Г.,Шматко Є.В. Новації виконавчого провадження в Україні // Молодий 
вчений. 2016. № 4 (31). С. 625.

6 Провиконавче провадження: Закон України від 2 червня 2016 р. № 1404-VIII. URL:  http://
zakon5.rada.gov.ua /laws/show/1404-19.

7 Там само.
8 Прооргани та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших 

органів: Закон України від 2 червня 2016 р. № 1403-VIII. URL:  http://zakon4.rada. gov.ua/laws/
show/1403-19.

Адміністративна юстиція в Україні



43

№
 4

 (4
5

), 
2

0
1

6

пар. 35)9 . Слід припустити, що ця система має перехідний характер і надалі 
буде змінена на децентралізовану, вплив на яку з боку держави є мінімальним.

Основною формою застосування зарубіжного досвіду в сфері виконання 
юрисдикційних рішень в Україні є імплементація законодавства, яка 
забезпечує створення організаційно-розпорядчої та правової основи, а також 
гарантує формування ціннісних критеріїв майбутньої сфери виконання 
юрисдикційних рішень. Формами застосування зарубіжного досвіду в сфері 
виконання юрисдикційних рішень також є: координація, трансформація, 
рецепція, уніфікація, моделювання і гармонізація10. Слід зауважити, що 
з-поміж вказаних відсутня така важлива форма, як моніторинг застосування 
зарубіжного досвіду.

Підкреслимо, що Закон № 1404-VIII, не регламентує питання 
вдосконалення інституту виконавчого провадження. План дій щодо 
реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та 
суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки11 передбачає моніторинг 
лише в якості інструмента контролю за виконанням вимог Євросоюзу, що, 
безумовно, є важливим, але не ключовим питанням для розвитку вітчизняної 
сфери виконання юрисдикційних рішень.

Отже, слід запровадити систему моніторингу ефективності застосування 
зарубіжного досвіду в сфері виконання юрисдикційних рішень в Україні, 
основними завданнями якого мають стати: вивчення практичної користі 
та наслідків запровадження конкретного інституту в системі виконання 
юрисдикційних рішень; аналіз впливу цього інституту на показники 
ефективності системи виконання судових рішень та рішень інших органів; 
визначення чинників, які б прискорювали або гальмували впровадження 
цього інституту у вітчизняну практику виконавчого провадження; 
дослідження ролі окремих суб’єктів у запровадженні зарубіжного досвіду. Це 
дасть змогу уникнути випадків популістських дій та прийняття невиважених 
рішень представниками виконавчої влади, які значною мірою впливають на 
становлення виконавчого провадження.

Отже, застосування зарубіжного досвіду в сфері виконання юрисдикційних 
рішень в Україні є нагальною потребою, яка обумовлена комплексом 
зовнішньополітичних, соціально-правових, економічних, та організаційних 
передумов, зокрема необхідністю вдосконалення інституту прав і свобод 
людини, пошуком ефективних форм і методів впливу на боржників, 
потребою модернізації та оптимізації системи органів юстиції і бажанням 
сформувати єдину інтегровану політику в сфері виконання судових рішень 
та рішень інших органів.

Процес використання зарубіжного досвіду має концептуальне значення 
для розвитку сфери виконавчого провадження, а отже, повинен відповідати 
певним засадам, які забезпечать збалансованість інтересів держави та 

9 Проекономічну і фінансову політику : Меморандум між Україною та МВФ від 18 серпня 
2014 р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0360500-14/page.

10 Філатов В. В. Імплементація міжнародних норм до митного законодавства України: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2012. C. 15.

11 План дій щодо реалізації Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 
правових інститутів на 2015–2020 роки [Офіц. документ]. 2015. 96 с.
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міжнародного співтовариства, обґрунтованість та конструктивність владно-
розпорядчих змін, а також підвищення ефективності форм і методів 
забезпечення виконання юрисдикційних рішень.

Останні законодавчі зміни свідчать про чіткі наміри влади реформувати 
систему виконання судових рішень та рішень інших органів за рахунок 
впровадження в державі комбінованої системи виконавчого провадження, в 
основу якої покладено інститут державних та приватних виконавців, який 
має гарантувати незалежність та ефективність виконання юрисдикційних 
рішень.

Перспективними у подальшому є наукові дослідження питань, що 
стосуються механізмів адміністративно-правового регулювання сфери 
виконання юрисдикційних рішень, які застосовуються в країнах ЄС, адже 
це має важливе значення в умовах євроінтеграції та пов’язаної з цим 
необхідністю вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері виконання 
судових рішень та рішень інших органів.

Teremetskyi Vladislav, Krupnova Lubov.  Implementation of International Experience in 
the Sphere of Executing Jurisdictional Decisions in Ukraine

The main directions of implementing international experience in the sphere of executing 
jurisdictional decisions in Ukraine have been researched in the article. Preconditions characterizing 
the need to improve national legislation in the sphere of executing judgments and decisions of 
other authorities have been determined. These preconditions include: the need for approaching 
Ukrainian legislation in the sphere of executing judgments and decisions of other agencies to the 
EU standards; the ineffectiveness of the national institution of enforcement proceedings, overcome 
of which is possible in case of taking into account the positive experience of organizational and 
legal provision in this field; the need for harmonization pf the institution of protecting the rights 
and fundamental freedoms of a man and citizen, which component is the system of jurisdictional 
decisions’ execution; the search for effective forms and methods of influence on debtors that 
would provide the optimization of the terms of executive actions’ conduction; the lack of a single 
state policy in the sphere of enforcement of judgments and decisions of other agencies; the 
modernization and optimization of the system of justice agencies and judicial reform in Ukraine; 
the lack of effective mechanisms of interaction between state and private executors and law 
enforcement, judicial and other authorities.

The principles of implementing international experience in the sphere of executing 
jurisdictional decisions in Ukraine have been analyzed. The main principles are: the supremacy 
of the norms of the Constitution of Ukraine; validity of application of international experience; 
constructive use of international experience; accuracy of the scope and content of international 
experience, which is applicable in Ukraine; control over the productivity of the implementation 
of international experience of enforcement proceedings in Ukraine.

The types of enforcement proceedings system, as well as forms of implementing international 
experience of executing jurisdictional decisions in Ukraine have been considered. The most 
common of these systems are: centralized (involves the creation of self-organizing body authorized 
in the area of enforcement proceedings, with a vertically integrated management system that 
typically is distinguished with complex and multilevel character), decentralized (characterized 
by a delegation of powers of enforcement proceedings by the state to NGOs and individuals) 
and combined (involves existence of state monopoly in the sphere of execution of jurisdictional 
decisions, especially in matters of authority).

The need of implementing the system of effectiveness monitoring of applying international 
experience in the sphere of execution of jurisdictional decisions in Ukraine has been defined. Its 
main tasks should be: studying the practical benefits and implications of a particular institution 
within the system of execution of jurisdictional decisions; analysis of the impact of this institution 
on the indicators of efficiency of the system of execution of judgments and decisions of other 
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agencies; determining the factors that would hinder or accelerate the implementation of this 
institution into the national practices of enforcement proceedings; studying the role of some 
subjects in the implementation of international experience.

Key words: enforcement proceedings, enforcement proceedings system, state and private 
enforcement officers, international experience, implementation, principles, preconditions.

Байрачна Т. О. Контроль як спосіб забезпечення дисципліни та законності...               

УДК 351.9: 351.74

Контроль як спосіб забезпечення                   
дисципліни та законності в діяльності 

Національної гвардії України

Т. О. Байрачна,   
аспірант кафедри загальноправових дисциплін
факультету № 6 Харківського національного
університету внутрішніх справ

Проаналізованосучасніпідходидорозуміннязміступоняття«контроль».Сформульовано
поняттятавиділеновидиконтролюзадіяльністюНаціональноїгвардіїУкраїни.Розглянуто
суб’єктівконтролюзадіяльністюНаціональноїгвардіїУкраїни.Встановлено,щоконтроль
за діяльністюНаціональної гвардії України є складовою частиною управління, сутність
якогополягаєувідслідковуванніфактичногостанусправуцьомувійськовомуформуванні
підчасздійсненняправоохороннихфункцій,якіпокладаютьсянанього.

Ключові слова: контроль, державний контроль, громадський контроль, військове
формування,суб’єктиконтролю.

Байрачная Т. А. контроль как способ обеспечения дисциплины и законности в 
деятельности национальной гвардии украины

Проанализированысовременныеподходыкпониманиюсодержанияпонятия«контроль».
Сформулировано понятие и выделены виды контроля за деятельностью Национальной
гвардии Украины. Рассмотрены субъекты контроля за деятельностью Национальной
гвардииУкраины. Установлено, что контроль за деятельностьюНациональной гвардии
Украины является составной частью управления, сущность которого заключается
в отслеживании фактического состояния дел в этом военном формировании при
осуществленииправоохранительныхфункций,которыевозлагаютсянанего.

Ключевые слова: контроль, государственный контроль, общественный контроль,
воинскоеформирование,субъектыконтроля.

Bairachnaia Tetіana. Control as a Mean to Ensure Discipline and the Rule of Law within 
the Activities of the National Guard of Ukraine

Modern approaches to understanding the content of the notion of “control” have been
analyzed.Theconceptofcontrolover theactivitiesof theNationalGuardofUkrainehasbeen
formulated;itstypeshavebeenoutlined.ThesubjectsofcontrolovertheactivitiesoftheNational

©БайрачнаТетянаОлександрівна–аспірант кафедри загальноправових дисциплін факуль-
тету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ
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GuardofUkrainehavebeenconsidered.Ithasbeenfoundoutthatthecontrolovertheactivities
oftheNationalGuardofUkraineisanintegralpartofthemanagement,theessenceofwhichis
tomonitortheactualstateofaffairsinthismilitaryformationwhileexercisinglawenforcement
functionsassignedtoit.

Key words:control,statecontrol,publiccontrol,militaryunit,controlsubjects.

Від самого початку конфлікту на Сході України Національна гвардія бере 
активну участь в антитерористичній операції. Підрозділи Національної 
гвардії України виконують завдання з охорони громадського порядку і 
забезпечення безпеки на звільнених територіях, проводять спеціальні 
операції (розвідувальні, розвідувально-пошукові, антидиверсійні тощо), 
а також тісно взаємодіють зі Збройними Силами України щодо ліквідації 
збройного конфлікту. З огляду на це питання створення дієвого механізму 
контролю за діяльністю Національної гвардії України набуває особливого 
значення, адже контроль виступає не тільки способом забезпечення 
дисципліни і законності в діяльності цього військового формування, але й 
способом його якісного управління.

Контролю в публічному управлінні присвячено чимало праць вітчизняних 
науковців, зокрема В. Б. Авер’янова, О. М. Бандурки, Ю. Б. Битяка, В. М. Га-
ращука, А. Т. Комзюка, О. М. Музичука, В. С. Шестака та ін. Утім питання 
здійснення контролю за військовими формуваннями в Україні у вітчизняній 
науці є малодослідженими, тому потребують наукового обґрунтування. 
Ґрунтовної наукової аргументації потребують питання визначення сутності 
поняття контролю за діяльністю Національної гвардії України, а також 
виділення видів та визначення суб’єктів, уповноважених здійснювати 
контроль за цим військовим формуванням.

У довідниковій літературі зазначається, що термін контроль запозичений 
із французької мови «controle» і означає результат спрощення давнішнього 
«contrerole», буквально «зворотний, протилежний, подвійний рахунок», 
утворений з префікса «contre» – «проти» та іменника «role» – «список, 
перелік, реєстр»1. Французьке слово «controle» утворилося від латинського 
«contra» – префікс, який означає «протидію», «протилежність» тому, 
що виражено в другій частині слова2. «Ступінь участі в чомусь» – одне з 
тлумачень слова «роль» слід розглядати як здійснення будь-якої дії. У цьому 
випадку в змісті слова «контроль», окрім «перевірки» або «нагляду з метою 
перевірки», випливає ще одне розуміння цього слова – протидія чомусь 
небажаному3.

В українсько-російському слововжитку термін «контроль» 
використовується не тільки у значенні «перевірка», а й «управління», тобто 
контролювати – перевіряти чи управляти, або як облік діяльності кого-
небудь, чого-небудь; нагляд за кимось, чимось4. Наприклад, В. Б. Авер’янов 

1 ШестакВ.С. Державний контроль в сучасній України (теоретико-правові питання): дис. 
канд. юр. наук: 12.00.01. Харків, 2002.  С. 13.

2 Словарь иностранных слов.  Москва: Русский яз., 1989.  С. 255.
3 Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. 

В. Б. Авер’янова.  Київ: Факт, 2003.  С. 342.
4 Новий тлумачний словник української мови : у чотирьох томах. 42000 слів. [укл.                             

В. Ярещенко, О. Сліпушко].  Київ: Видавництво «АКОНІТ», 1998.  Т. 2.  1998.  С. 318.
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визначає контроль як перевірку, а також спостереження з метою перевірки для 
протидії чомусь небажаному, для виявлення, попередження та припинення 
протиправної поведінки5. На думку В. М. Гаращука, контроль – це основний 
спосіб забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні. 
Водночас він є найважливішою функцією держави. Без організації та 
здійснення контролю ускладнюється ефективна робота державного апарату, 
інших державних та недержавних структур, оскільки будь-яке рішення 
у сфері державного управління закінчується контролем за їх виконанням, 
інакше вони не матимуть сенсу. Контроль є фактором, що дисциплінує 
поведінку службовців державного апарату та громадян як у сфері державного 
управління, так і в суспільстві загалом. Це те, що робить прозорою для 
суспільства діяльність держави, а для держави – внутрішньосуспільні 
відносини6. Ю. П. Битяк під контролем розуміє складову частину (елемент) 
управління, що забезпечує систематичну перевірку виконання Конституції 
України, законів та інших нормативних актів, додержання дисципліни і 
правопорядку і полягає у втручанні контролюючих органів в оперативну 
діяльність підконтрольних органів, наданні їм обов’язкових для виконання 
вказівок, припиненні, зміні чи скасуванні актів управління, вжитті заходів 
примусу щодо підконтрольних органів7.

Як відомо, в системі державно-суспільних відносин розрізняють два види 
контролю – державний і громадський. Під державним контролем розуміють 
самостійну чи зовнішньо ініційовану діяльність уповноважених на те суб’єктів, 
яка спрямована на встановлення фактичних даних щодо об’єктів цього 
контролю задля визначення їх відповідності (невідповідності) тим правомірним 
оціночним критеріям, котрі припускають застосування адекватних одержаному 
результату заходів реагування в унормованому порядку8.

Громадський контроль, будучи важливою формою реалізації демократії, 
дає можливість населенню брати участь у державному управлінні, у 
вирішенні державних і суспільних справ, активно впливати на діяльність 
органів державної влади та місцевого самоврядування9. По суті, громадський 
контроль є однією з функцій громадянського суспільства, проявом якої є 
публічна перевірка діяльності органів влади з боку громадян та їх об’єднань 
на відповідність цілей, які влада проголошує, спрямована на коригування як 
цієї діяльності, так і самих цілей10.

Отже, контроль можна охарактеризувати як складову частину (елемент) 
управління, сутність якого полягає у відслідковуванні стану справ на 

5 Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В. Б. Авер’янова.  Київ: Видавничий 
Дім «Ін-Юре», 2002. С. 342.

6 ГаращукВ.М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні: 
дис. … доктора юр. наук: 12.00.07.  Харків, 2003.  С. 60.

7 Адміністративне право України: підручник для юрид. вузів і фак. / за ред. Ю. П. Битяка.  
Харків: Право, 2000.  С. 223-224.

8 ШестакВ.С. Цит. праця. С. 26.
9ІжаМ.Громадський контроль в системі публічного управління як ефективний інструмент 

експертизи державно-управлінських рішень. URL:  http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/
putp/2012-4/doc/2/02.pdf.

10 КрупникА.С. Громадський контроль: сутність та механізми здійснення. URL: http://www.
nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/tppd/2007-1/07kassmz.htm/07kassmz.htm.
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підконтрольному об’єкті, що забезпечує систематичну перевірку виконання 
Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, 
додержання дисципліни та правопорядку і зовні виявляється у втручанні 
контролюючих органів в оперативну діяльність підконтрольних об’єктів, 
наданні їм обов’язкових для виконання вказівок, припиненні, зміні чи 
скасуванні актів управління, вжитті заходів примусу щодо підконтрольних 
органів11.

У ст. 24 Закону України «Про Національну гвардію України»12 
зазначено, що контроль за діяльністю Національної гвардії України, а також 
демократичний цивільний контроль за Національною гвардією України 
здійснюються відповідно до законодавства. Нагляд за додержанням законів 
у діяльності Національної гвардії України здійснюється прокурором шляхом 
реалізації повноважень щодо нагляду 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. З огляду на це положення доходимо висновку, що законодавець 
чітко не визначив коло суб’єктів, які здійснюють контроль за діяльністю 
Національної гвардії України, тим самим не визначивши його види. Утім, 
враховуючи те, що Національна гвардія України є військовим формуванням 
із правоохоронними функціями, підзвітним суспільству, контроль за її 
діяльністю має здійснюватися як з боку держави, так і громадськості.

Державний контроль за діяльністю Національної гвардії України 
забезпечується органами публічної влади – законодавчою, виконавчою і 
судовою, та виявляється у різноманітних формах управлінського та фінансового 
контролю. Враховуючи положення Закону України «Про демократичний 
цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами 
держави»13, державний контроль за діяльністю Національної гвардії України 
здійснюється з боку Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, Президента України, Ради національної безпеки і 
оборони України, Кабінету Міністрів України, центральних, місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, в межах повноважень 
визначених законом, а також судових органів України.

Парламентський контроль реалізується установчими й законодавчими 
функціями Верховної Ради України шляхом: визначення основ національної 
безпеки, організації Національної гвардії України та забезпечення 
громадського правопорядку; затвердження загальної структури, чисельності, 
визначення функцій Національної гвардії України тощо (ст. 8 Закону України 
«Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і 
правоохоронними органами держави»14).

11 Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: підручник / за заг. 
ред.. М. Бандурки.  Харків: Золота миля, 2011.  С. 466.

12 ПроНаціональну гвардію України: Закон України від 13 бер. 2014 р. № 876-VII / ВВР 
України.  2014. № 17.  Ст. 594.

13 Продемократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними 
органами держави: Закон України від 19 червня 2003 р. № 975 – IV // ВВР України.  2003.  № 46.  
Ст. 366.

14 Там само.
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Президент України як глава держави і гарант державного суверенітету, 
територіальної цілісності України, додержання Конституції України, 
прав і свобод людини і громадянина і як Верховний Головнокомандувач 
Збройних Сил України здійснює контроль за діяльністю Головного 
управління Національної гвардії України, оперативно-територіальними 
об’єднаннями, з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами, вищими 
навчальними закладами, навчальними військовими частинами (центрами), 
базами, установами та закладами, що не входять до складу оперативно-
територіальних об’єднань Національної гвардії України. Здійснення 
контролю організовується Інспекцією з питань контролю за діяльністю 
військових формувань Головного департаменту з питань національної 
безпеки та оборони Адміністрації Президента України. Основними формами 
контролю є: інспектування – всебічне вивчення стану об’єкта контролю, його 
структурних підрозділів та перевірка – вивчення окремих питань діяльності 
об’єкта контролю, його структурних підрозділів (п. 6, 7 Положення про 
здійснення контролю Президента України за діяльністю Збройних Сил 
України та інших військових формувань15).

Контроль за діяльністю Національної гвардії України з боку Кабінету 
Міністрів України, центральних, місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування здійснюється в межах повноважень, визначених 
законом. Цей вид контролю ще називають виконавським. Кабінет Міністрів 
України, реалізуючи конституційні повноваження щодо здійснення 
внутрішньої і зовнішньої політики держави, забезпечення її суверенітету, 
обороноздатності та національної безпеки, громадського порядку, боротьби 
зі злочинністю, відповідно до Конституції і законів України, актів Президента 
України: розробляє і вносить на розгляд Верховної Ради України проекти 
законів з питань національної безпеки і оборони, правоохоронної діяльності, 
що потребують законодавчого врегулювання, і в межах своєї компетенції 
приймає відповідні рішення; визначає згідно із законодавством потреби 
у витратах на національну безпеку і оборону, правоохоронну діяльність, 
боротьбу з організованою злочинністю, тероризмом, захист державного 
кордону, охоронну діяльність; здійснює контроль за експортом озброєнь 
та військової техніки, стратегічних матеріалів, технологій та продукції 
подвійного призначення; здійснює контроль за дотриманням у Національній 
гвардії України земельного, податкового, господарського, трудового, 
житлового законодавства, законодавства з охорони довкілля тощо (ст. 15 
Закону України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною 
організацією і правоохоронними органами держави»16).

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що мають у 
підпорядкуванні військові формування, правоохоронні органи, у межах 
своїх повноважень організовують і забезпечують виконання законів України, 

15 Положення про здійснення контролю Президента України за діяльністю Збройних Сил 
України та інших військових формувань: Указ Президента України від 14 лют. 2015 р. № 84/  
2015 // Офіційний вісник України.  2015.  № 14.  Ст. 355.

16 Продемократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними 
органами держави: Закон України від 19 червн. 2003 р. № 975 – IV // ВВР України.  2003.  № 46.  
Ст. 366.
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інших нормативно-правових актів стосовно національної безпеки і оборони 
та правоохоронної діяльності. Національна гвардія України є військовим 
формуванням з правоохоронними функціями, що входить до системи 
Міністерства внутрішніх справ України, тому контроль за її діяльністю 
здійснюється з боку МВС України.

Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації 
в межах повноважень, визначених Конституцією і законами України, 
також здійснюють контроль за дотриманням у розташованих на території 
регіону військових частинах, органах та закладах Національної гвардії 
України земельного, податкового, господарського, трудового, житлового 
законодавства та законодавства з питань охорони довкілля.

Складним є питанням контролю з боку судових органів, адже жоден 
законодавчий акт чітко не визначає їх контрольні функції щодо Національної 
гвардії України і взагалі будь-яких інших військових формувань. Утім 
вважається, що судовий контроль за діяльністю Національної гвардії України 
полягає у розгляді позовних заяв та скарг відносно військовослужбовців 
останньої. Тому судовий контроль за цим військовим формуванням можна 
класифікувати, виділивши два основні напрями: 1) за видом суду, який 
здійснює контроль (контроль з боку судів загальної юрисдикції (місцевих 
судів, апеляційних судів, Верховного Суду України)); 2) за формою втручання 
в діяльність Національної гвардії України: пряма (безпосередня) та непряма 
(опосередкована) форма втручання.

До державного контролю належить і внутрішній контроль, який 
покладається на керівництво та окремі підрозділи Національної гвардії 
України, які відповідно до своїх функціональних обов’язків здійснюють 
контроль у господарській, фінансовій, правоохоронній та інших сферах 
управління військового формування.

Суб’єктами громадського контролю відповідно є громадяни України та 
громадські організації, утворювані відповідно до Конституції України для 
здійснення та захисту прав і свобод громадян та задоволення їхніх політичних, 
економічних, соціальних, культурних інтересів, а також засоби масової інформації.

Громадський контроль є різновидом соціального контролю і, хоча він не є 
основним з точки зору інтенсивності та обсягів здійснюваних заходів, набуває 
дедалі більшого значення в українському суспільстві. Це пояснюється його 
характерними особливостями, а саме: неупередженістю, незаангажованістю 
суб’єктів відповідної контрольної діяльності, а також зростанням свідомості 
та впливовості громадськості, зокрема її духовними, організаційними та 
іншими ресурсами17. Його основні відмінності від інших видів контролю 
полягають у тому, що: по-перше, громадський контроль здійснюється саме 
громадськістю, по-друге, що у процесі здійснення громадського контролю 
перевіряється виконання соціальних завдань, безпосередньо пов’язаних із 
захистом і реалізацією прав і свобод громадян, задоволенням та узгодженням 
соціальних потреб та інтересів населення18.

17 ПоповаО.О.,КалініченкоА.П.Громадський контроль у сфері надання адміністративних 
послуг органами внутрішніх справ: проблемні питання // Форум права.  2014.  № 1.  С. 419.

18 КрупникА.С.Цит. праця.
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Отже, контроль за діяльністю Національної гвардії України є складовою 
управління, сутність якого полягає у відслідковуванні фактичного стану 
справ у цьому військовому формуванні під час здійснення правоохоронних 
функцій, які покладаються на нього.

Контроль є основним способом забезпечення законності та дисципліни в 
діяльності Національної гвардії України. До видів контролю за діяльністю 
Національної гвардії України віднесено: державний (зовнішній і внутрішній) 
та громадський контроль.

Подальшого наукового дослідження потребують питання класифікації 
принципів здійснення контролю за діяльністю Національної гвардії України.

Bairachnaia Tetiana. Control as a Mean to Ensure Discipline and the Rule of Law within 
the Activities of the National Guard of Ukraine

The objective of the article is to formulate the concept of the control over the activities of the 
National Guard of Ukraine, allocation of the types and determination of its subjects.

Modern approaches to understanding the content of the notion of “control” have been 
analyzed. The concept of control over the activities of the National Guard of Ukraine has been 
formulated; its types have been outlined. It has been found out that the control over the activities 
of the National Guard of Ukraine is an integral part of the management, the essence of which is 
to monitor the actual state of affairs in this military formation while exercising law enforcement 
functions assigned to it. 

The types of control over the activities of the National Guard of Ukraine include: state (external 
and internal) and public control. The subjects of control over the activities of the National Guard 
of Ukraine have been considered.

It has been indicated that the state control over the activities of the National Guard of Ukraine 
is provided by the public authorities – legislative, executive and judicial, and is manifested in 
various forms of administrative and financial control. The subjects of this control are: Verkhovna 
Rada of Ukraine, the Commissioner of Verkhovna Rada of Ukraine on Human Rights, the President 
of Ukraine, the National Security and Defense Council of Ukraine, the Cabinet of Ministers of 
Ukraine, central and local executive authorities, local self-governments within certain powers 
defined by the law, as well as judicial authorities of Ukraine.

Judicial control over the activities of the National Guard of Ukraine is classified in the 
following areas: 1) by referring to the court exercising the control (control by the courts of 
general jurisdiction (local courts, courts of appeal, the Supreme Court of Ukraine)) 2) by the 
form of interference in the activities of the National Guard of Ukraine: direct (actual) and indirect 
(vicarious) form of intervention.

Internal control is the responsibility of the management and some units of the National Guard 
of Ukraine, which, in accordance with their functional responsibilities accomplish control in the 
economic, financial, law enforcement and other fields of management of the military formation.

The subjects of public control over the activities of the National Guard of Ukraine are 
Ukrainian citizens and public organizations established in accordance with the Constitution of 
Ukraine to implement and protect the rights and freedoms of citizens and meet their political, 
economic, social and cultural interests, as well as the media.

Key words: control, state control, public control, military unit, control subjects.
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Перегляд заочного рішення суду: деякі питання 
практичного застосування

О. Л. Марчук,
суддя Васильківського міськрайонного суду
Київської області
О. В. Бондарчук-Ладна,
голова ГО «Громадський комітет
правового прогресу «Справедливість»

Розглянуто питання практичного застосування цивільного процесуального
законодавстваприпереглядізаочногорішеннясуду.Здійсненопорівняльнийаналізположень
цивільного процесуального законодавства про заочне провадження уРеспубліціБілорусь,
ЛатвійськійРеспубліцітапереглядзаочногорішеннясудувУкраїні.

Запропоновано законодавчі зміни, спрямовані на вдосконалення засад цивільного
процесувчастинізаочногорозглядусправитаухваленнясудомзаочногорішення,метою
якихєвдосконаленнязазначенихпроцедуртаприведеннязазначенихположеньцивільного
процесуальногозаконодавстваувідповідністьдоміжнародно-правовихнорм.

Ключові слова:заочнерішеннясуду,перегляд,скасування.

Марчук О. Л., Бондарчук-Ладна Е. В. Пересмотр заочного решения суда: некоторые 
вопросы практического применения

Рассмотрены вопросы практического применения гражданского процессуального
законодательстваприпересмотрезаочногорешениясуда.Осуществлен сравнительный
анализ положений гражданского процессуального законодательства о заочном
производствеРеспубликиБеларусь,ЛатвийскойРеспубликиипересмотрезаочногорешения
судавУкраине.

Предложены законодательные изменения, направленные на совершенствование
принциповгражданскогопроцессавчастизаочногорассмотренияделаипринятиясудом
заочного решения, целью которых является усовершенствование указанных процедур,

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
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приведение данных положений гражданского процессуального законодательства в
соответствиесмеждународно-правовыминормами.

Ключевые слова:заочноерешениесуда,пересмотр,отмена.

Marchuk Oleg, Bondarchuk-Ladna Оlena. Viewing absentia judgment: some issues of 
practical application

Thearticledealswiththepracticalapplicationofcivilprocedurallawwhenviewingabsentia
judgment.Usingthecomparativemethod,theanalysisoftheprovisionsofthecivilprocedurelaw
of correspondence proceedings in theRepublic ofBelarus , theRepublic of Latvia and review
correspondencejudgmentinUkraine.

Also,theauthorssuggestedpossiblelegislativechangesaimedatimprovingthefoundationsof
civilprocedureinabsentiaproceedingsandapprovalbythecourtdecisioninabsentia,whichaims
toimprovethesaidprocedureandresultoftheprovisionsofcivilprocedurelawincompliance
withinternationallaw.

Key words: distancejudgment,revision,cancellation.

Конституція України у статті 129 встановлює одну із найважливіших 
гарантій права сторони на судовий захист – право на оскарження судових 
рішень.

У Цивільному процесуальному кодексі України (далі – ЦПК України), що 
набув чинності з 1 вересня 2005 року, передбачено практичне застосування 
заочного розгляду справи судом, за результатами якого ухвалюється заочне 
рішення суду. Слід зазначити, що інститут заочного рішення на теренах 
сучасної України відомий ще з середини ХІХ століття, коли був уперше 
запроваджений Статутом цивільного судочинства у процесі судової реформи 
1864 року. Цей інститут був передбачений і ЦПК 1924 року, щоправда, 
проіснував лише до 1929 року1.

Питання заочного розгляду справи, зокрема перегляду заочного рішення 
суду, дослідження проблемних аспектів здійснення цієї процедури судом 
є предметом фахових дискусій як науковців, так і юристів-практиків. При 
цьому перші наукові розвідки з питань ухвалення заочного рішення суду 
відповідно до нового ЦПК з’явилися ще до набрання ним чинності. Як 
приклад слід навести праці Д. Д. Луспеника, який одним із перших аналізував 
проблемні питання запровадження інституту заочного рішення2. Також 
учені дискутували щодо того, чи є таке нововведення благом чи недоліком 
цивільного судочинства, чи сприяє розгляд справи в порядку заочного 
провадження реалізації суб’єктивних прав громадян, чи є додатковою 
можливістю зловживання процесуальними правами. 

У наступні роки ця тема неодноразово перебувала в полі зору багатьох 
процесуалістів3. Тому її подальше обговорення, безумовно, сприятиме 
новому  осмисленню застосування такого інституту в цивільному 

1 ЛуспеникД.Д. Заочне рішення: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // 
Право України. 2004. № 5. С.95–99.

2 Там само.
3 Луспеник Д. Д. Заочний розгляд справи: проблемні новели ЦПК // Юридичний вісник 

України. 2006. № 9. С. 7; Луспеник Д. Д. Заочне рішення у цивільному судочинстві: перші 
узагальнення судової практики // Юридичний журнал. 2006. №11; Ярошенко І. С. Поняття 
заочного провадження в цивільному процесуальному праві України // Правове регулювання 
економіки. 2009. № 9. С. 271 – 278; Удальцова І. В. Моделі заочного розгляду справи у 
цивільному судочинстві // Право України. 2011. № 10. С. 99 – 106.
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судочинстві, розв’язанню практичних ситуацій, що  часто виникають при 
здійсненні заочного розгляду справи та перегляді заочного рішення суду.

Вважаємо за можливе з’ясувати питання саме практичного застосування 
цивільного процесуального законодавства при перегляді заочного рішення 
суду, використовуючи порівняльний метод, аналізуючи положення цивільного 
процесуального законодавства про заочне провадження Республіки Білорусь 
і Латвійської Республіки.

Відповідно до ч. 1 ст. 224 ЦПК України у разі неявки в судове засідання 
відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло 
заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним 
причини неявки визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення 
на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого 
вирішення справи4.

Одразу зауважимо, що згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України у разі повторної 
неявки в судове засідання відповідача, повідомленого належним чином, суд 
вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє 
заочне рішення)5.

Отже, слід констатувати певну конкуренцію двох норм процесуального 
закону, що регламентують підстави для ухвалення заочного рішення у справі, 
оскільки одна норма передбачає можливість ухвалення заочного рішення у 
разі неявки в судове засідання відповідача і дотримання визначених у цій 
нормі умов, а інша – передбачає можливість заочного вирішення справи у 
разі повторної неявки в судове засідання відповідача.

Автори переконані, що цю неузгодженість законодавства слід усунути 
шляхом внесення відповідних змін, наприклад, до ч. 4 ст. 169 ЦПК України. 
Вважаємо, що одноразового неприбуття відповідача за наявності інших умов 
для проведення заочного розгляду справи цілком достатньо для ухвалення 
заочного рішення, особливо якщо врахувати, що відповідач був повідомлений 
про місце, день і час розгляду справи відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України 
через оголошення у пресі. Тому повторне опублікування в друкованих 
засобах масової інформації (місцевого і загальнодержавного значення) 
оголошення про виклик відповідача вважаємо недоцільним, оскільки це 
призведе до необхідності відкласти розгляд справи, що, безперечно, затягне 
судовий процес.

Відмінність заочного рішення від звичайного полягає насамперед у 
можливості спрощеного порядку його перегляду тим самим судом, яким воно 
було постановлене. Такий порядок полягає у тому, що відповідач подає заяву 
про перегляд заочного рішення. Тобто для оскарження заочного рішення 
відповідачу необхідно пройти дещо іншу процедуру, ніж позивачу, а саме: 
спочатку подати в установлений законом строк (протягом десяти днів із дня 
отримання копії заочного рішення) до суду, що ухвалив заочне рішення, 
заяву про його перегляд, а лише потім, у разі відмови в її задоволенні, 
оскаржувати таке заочне рішення в апеляційному порядку.

4 Цивільний процесуальний кодекс України // Офіційний вісник України. 2004. № 16. Ст. 
1088.

5 Там само.
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Отже, виникає така ситуація: якщо заочне рішення суду, на думку 
відповідача, є незаконним, необґрунтованим або не відповідає обставинам 
справи, однак відсутні поважні причини його неявки в судове засідання, то 
відповідач перед тим, як реалізувати своє право на оскарження рішення в 
апеляційному порядку, повинен обов’язково пройти стадію перегляду цього 
рішення в суді, який його ухвалив.

На думку багатьох юристів-практиків, такий підхід не є цілком доцільним, 
оскільки не відповідає вимогам ефективності та економії часу. Наприклад, 
відповідач не має доказів поважності неповідомлення суду про причини 
неявки в судове засідання, однак він зобов’язаний марнувати свій час, час 
суду та інших учасників процесу на розгляд заяви про перегляд заочного 
рішення, результат якого у такому випадку буде цілком передбачуваний6.

При цьому йдеться про те, що відповідач цілком погоджується із порядком 
розгляду справи та заочною формою рішення суду, однак заперечує рішення 
по суті (за змістом) і не бажає перегляду заочного рішення з підстав, 
передбачених у ст. 224 ЦПК України, а має за мету саме скасування такого 
рішення апеляційним судом з підстав неправильного застосування судом 
першої інстанції норм матеріального та/або процесуального права.

У зв’язку з цим Д. Д. Луспеник пропонував закріпити на законодавчому 
рівні можливість вибору відповідача між правом на подання заяви про 
перегляд заочного рішення судом, який його ухвалив, та правом на апеляційне 
оскарження такого рішення7.

На нашу думку, така перспектива є слушною і доцільною в практичному 
значенні, адже це було б значним поступом у вдосконаленні цивільного 
судочинства.

Окремо слід звернути увагу на законодавчу техніку процесуальних 
кодексів у цій частині. Цивільне процесуальне законодавство Республіки 
Білорусь, наприклад, встановлює право відповідача подати до суду, що 
прийняв заочне рішення, заяву про скасування цього рішення8, тоді як ЦПК 
України передбачає можливість подання відповідачем заяви про перегляд 
заочного рішення.

Дехто скаже: «гра слів та перекладу». Але не для юриста! Кожне слово в 
законі має певне понятійно-смислове значення і вагу.

Виникає питання: для чого клопотати про перегляд заочного рішення, 
якщо відповідач має за мету його скасування судом? До того ж результатом 
перегляду не завжди буде скасування заочного рішення.

На практиці, як правило, відповідач навіть не просить суд (не клопоче, як 
встановлено процесуальним законом) переглянути заочне рішення, а відразу 
в першому пункті прохальної частини заяви ставить вимогу про скасування 
заочного рішення суду, заявлення якої, як ми з’ясували, цивільним 
процесуальним законом нашої держави не передбачено.

6 Луспеник Д. Д. Заочне рішення у цивільному судочинстві: перші узагальнення судової 
практики // Юридичний журнал. 2006. №11.

7 Там само.
8Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. URL: http://kodeksy.by/grazh-

danskiy-processualnyy-kodeks/skachat
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Отже, виникає питання: на якій підставі відповідач у своїй заяві просить 
скасувати заочне рішення суду, якщо згідно із ЦПК України він лише має 
право клопотати про перегляд, і не більше?

Однак згідно із ч. 3 ст. 231 ЦПК України у результаті розгляду заяви про 
перегляд заочного рішення суд може своєю ухвалою:

- залишити заяву без задоволення;
- скасувати заочне рішення і призначити справу до розгляду в загальному 

порядку9.
Знову для порівняння звернемося до положень цивільного процесуального 

кодексу сусідньої держави.
Відповідно до ст. 334/6 ЦПК Білорусі «За  результатами розгляду заяви 

суд постановляє ухвалу про відмову в задоволенні заяви або про відмову 
заочного рішення суду та про поновлення розгляду справи цим самим або 
іншим суддею»10.

Тобто логічно, що одним із результатів розгляду заяви про скасування 
заочного рішення суду є його скасування. І знову бачимо, що за законодавством 
Білорусі суд постановляє ухвалу, тоді як за вітчизняним – лише «може своєю 
ухвалою». Отже, якщо буквально тлумачити цю норму, то це право суду, 
а не обов’язок, оскільки надання можливості не є імперативом. Мабуть, і 
тут маємо недосконалість законодавчого викладення процесуальної норми, 
оскільки мається на увазі, що суд може і залишити заяву без задоволення, і 
скасувати заочне рішення.

У такому випадку, безумовно, слід уточнювати процесуальне законодавство 
шляхом внесення відповідних змін, а саме: необхідності подання заяви про 
скасування заочного рішення суду (а не перегляду, як у ЦПК України).

Також ЦПК України не містить чіткої відповіді на питання щодо складу 
суду, який повинен розглядати справу після скасування заочного рішення.

Серед процесуалістів існують думки, що за нормою ч. 3 ст. 231 ЦПК України 
справу слід розглядати тим самим складом суду11. Існує і протилежна думка, 
прихильники якої посилаються на ст. 21 ЦПК України, в якій зазначено про 
недопустимість повторної участі судді у розгляді справи, зокрема при новому 
розгляді її судом першої інстанції після скасування попереднього рішення12.

Ймовірно, що у ст. 21 ЦПК України йдеться про недопустимість повторної 
участі судді у новому розгляді справи судом першої інстанції після скасування 
попереднього рішення судом вищої інстанції та направлення справи на 
новий розгляд до того самого суду.  Необхідність виключення повторної 
участі суддів у розгляді справи пов’язана з можливістю формування у судді, 
який раніше вирішував справу, чіткої позиції щодо суті справи, що, в свою 
чергу, може зумовити його упереджене ставлення і вплинути на результат 
справи під час повторної участі у її розгляді.

9 Там само.
10 Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. URL:  http://kodeksy.by/

grazhdanskiy-processualnyy-kodeks/skachat
11 Луспеник Д. Д. Заочне рішення у цивільному судочинстві: перші узагальнення судової 

практики // Юридичний журнал. 2006. №11.
12 Цивільний процес України. Проблеми і перспективи / С. Я. Фурса, С. В. Щербак, О. І. 

Євтушенко. Київ: Вид. Фурса С.Я., 2006. С. 164.
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Скасування ж заочного рішення не зумовлене порушеннями суду першої 
інстанції, правова природа апеляції та заяви про перегляд заочного рішення 
різні, скасування заочного рішення – це лише наслідок невиконання 
відповідачем його процесуальних обов’язків з поважних причин, а тому 
навряд чи можна припускати якусь упередженість суду першої інстанції, 
якщо він після скасування заочного рішення розглядатиме справу у тому 
самому складі. Більше того, саме таке вирішення справи, на нашу думку, є 
найбільш раціональним, оскільки суд, що ухвалив заочне рішення, вже знає 
обставини справи і зможе швидше її вирішити при повторному розгляді.

І в цьому питанні білоруський законодавець пішов дещо далі. Адже в уже 
цитованій нами нормі ст. 234/6 ЦПК Білорусі передбачено, що за результатами 
розгляду заяви суд постановляє ухвалу про відмову в задоволенні  заяви або 
про скасування заочного рішення суду та про поновлення розгляду справи 
цим самим або іншим суддею»13. Однак, надавши право такого вибору, ЦПК 
Білорусі не уточнює, залежно від яких обставин суд визначає, поновлювати 
розгляд справи по суті – тим самим чи іншим суддею. Чим тоді керується 
суд при вирішенні такого питання? Можливо, таким чином законодавець 
врегулював питання передачі розгляду заяви іншому судді у зв’язку із 
складанням суддею, під головуванням якого постановлене заочне рішення, 
своїх повноважень.

Дещо по-іншому це питання врегульовано в Цивільному процесуальному 
законі Латвійської Республіки. Зокрема, у ст. 208-9 цього нормативно-правового 
акту передбачено: якщо постановлено ухвалу про поновлення судочинства та 
розгляд справи заново, заочне рішення в силу не вступає і справа розглядається 
заново в повному обсязі у порядку, передбаченому главою 21 цього закону. на 
цей випадок не поширюється встановлене законом обмеження для судді 
на участь у розгляді справи заново14. Тобто латвійський законодавець дав 
чітку, ствердну відповідь  на питання про те, чи має право той самий суддя 
переглядати постановлене ним заочне рішення суду.

З метою недопущення різного тлумачення пропонуємо п. 2 ч. 3 ст. 231 
ЦПК України після слів «призначити справу до розгляду в загальному 
порядку» доповнити словами «тим самим складом суду, а у разі неможливості 
формування того ж складу суду – іншим складом суду».

Не визначеними у ЦПК України залишаються наслідки неявки відповідача 
у судове засідання, призначене для розгляду справи після скасування заочного 
рішення. Зокрема, є лише вказівка закону про те, що повторне заочне рішення 
може бути оскаржене як позивачем, так і відповідачем в загальному порядку, 
тобто право «пільгового» перегляду повторного заочного рішення відсутнє. 
Очевидно, що в такому випадку немає сенсу іменувати таке рішення заочним 
(незважаючи на те, що у ч. 3 ст. 232 ЦПК України воно саме так і називається), 
оскільки таке рішення не наділене головною відмінною ознакою заочного 
рішення – специфікою його перегляду.

13 Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. URL: http://kodeksy.by/
grazhdanskiy-processualnyy-kodeks/skachat

14 Гражданский процесуальный закон Латвийской Республики. URL: http://latvia.regnews.
org/doc/zq/iw-2.htm
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Це питання також більш чітко врегульовано в ЦПК Білорусі та 
відповідному законі Латвії. Зокрема, ст. 334/7 ЦПК Білорусі однозначно 
встановлює, що після постановлення ухвали про скасування заочного 
рішення та поновлення розгляду справи справа розглядається судом на 
загальних засадах. У випадку неявки відповідача при новому розгляді справи 
вона не може бути переглянута в порядку заочного провадження. В уже 
цитованій нами ст. 208-9 ЦПЗ Латвії зазначається, що після постановлення 
ухвали про поновлення судового провадження і новий розгляд справи 
справа розглядається заново в повному обсязі та в загальному порядку.

У разі співучасті на стороні відповідача в цивільному процесі можлива 
ситуація, коли заява про перегляд заочного рішення до суду першої інстанції 
подається лише одним із співвідповідачів. У такому випадку інколи виникають 
цікаві, з юридичної, і передусім практичної, точки зору, ситуації. Наприклад, 
у справі було два відповідачі та 01.07.2010 року судом постановлено заочне 
рішення. Відповідач-1 12.07.2010 року подав до суду заяву про перегляд цього 
заочного рішення. При цьому в справі є розписка відповідача-2 про те, що 
він отримав копію заочного рішення 07.07.2010 року. Поштовий конверт, у 
якому направлялася копія заочного рішення відповідачу-1, було повернуто 
до суду з відміткою: «За закінченням терміну зберігання», а у самій заяві 
про перегляд відповідач-1 зазначає, що він отримав копію заочного рішення 
09.07.2010 року. Напевно, в цей день до нього завітав відповідач-2 зі своєю 
копією заочного рішення. Виникає питання: яким чином суд може встановити 
факт дотримання відповідачем-1 десятиденного строку для подання заяви про 
перегляд заочного рішення, якщо прямих, беззаперечних, письмових доказів 
про те, що він взагалі отримав копію заочного рішення, у матеріалах справи 
немає?

Частина 2 ст. 228 ЦПК України передбачає, що заяву про перегляд 
заочного рішення може бути подана протягом десяти днів з дня отримання 
його копії, а тому у суду повинні бути докази на підтвердження дати 
отримання відповідачем копії заочного рішення. Коли ж у справі два і більше 
відповідачів, суд повинен мати докази отримання заочного рішення саме тим 
із них, який подав заяву про перегляд заочного рішення.

Оскільки ЦПК України не регламентує дії суду в описаному вище 
випадку, судом було залишено заяву без руху для надання доказів про те, що 
відповідач-1 отримав копію заочного рішення суду, та повторно направлено 
йому копію заочного рішення. Таких доказів відповідач-1 суду не надав, а 
тому його заяву про перегляд заочного рішення було визнано неподаною та 
повернуто заявнику.

На нашу думку, існує нагальна необхідність законодавчого врегулювання 
цієї ситуації, наприклад, шляхом доповнення ст. 229 ЦПК України в частині 
зазначення підстав залишення заяви про перегляд заочного рішення без 
руху, а саме: «у разі відсутності у суду доказів отримання відповідачем копії 
заочного рішення суд залишає заяву про перегляд заочного рішення без руху».

Деякі юристи слушно вказують, що процедура перегляду заочного рішення 
може значно подовжити строк набрання ним законної сили, адже у цьому 
разі обчислення строку на апеляційне оскарження рішення починається з 
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дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного 
рішення без задоволення.

При цьому слід звернути увагу на те, що момент набрання заочним 
рішенням законної сили не залежить від факту подання заяви про його 
перегляд. Рішення суду (заочне також) набирає законної сили після 
закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу 
не було подано; у разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не 
скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Слід також окремо зазначити, що, регламентувавши порядок перегляду 
заочного рішення, законодавець залишив поза увагою таку проблему: позивач 
після ухвалення заочного рішення залишається в невіданні щодо моменту 
набрання ним законної сили, оскільки суд не зобов’язаний повідомляти 
позивача про час отримання відповідачем копії заочного рішення.

Проаналізувавши викладене, можна дійти висновку: дещо спрощена 
форма заочного розгляду справи не впливає на зміст заочного рішення суду 
і йому властиві всі ті ознаки, що й рішенню, постановленому в загальному 
порядку. Воно, як і звичайне рішення, має складатися з вступної, описової, 
мотивувальної та результативної частин та містити висновки суду про 
задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково, про розподіл 
судових витрат, а також про строк і порядок набрання рішенням суду законної 
сили та його оскарження.

Водночас вважаємо, що інститут заочного розгляду справи не порушує 
принципу змагальності у цивільному процесі, оскільки відповідач, будучи 
належним чином поінформованим про позовні вимоги та час і місце розгляду 
справи, на власний розсуд не прибув в судове засідання, яке проводиться 
за загальними правилами судочинства, та у нього зберігається право на 
перегляд і оскарження ухваленого заочного рішення.

Тобто, не з’явившись в судове засідання, відповідач добровільно обмежує 
себе у можливості скористатися передбаченими процесуальними правами 
на надання суду доказів і можливих заперечень проти позову та добровільно 
виключає особисту участь у дослідженні доказів у судовому засіданні.

Глава 8 «Заочний розгляд справи» не виведена за межі розділу III ЦПК 
України «Позовне провадження», як, наприклад, наказне провадження. Це дає 
підстави погодитись із твердженнями багатьох юристів про те, що заочний 
розгляд справи не є спрощеним провадженням у цивільному судочинстві15. 
Порядок заочного розгляду справи є частиною розділу III ЦПК України «Позовне 
провадження», що чітко вказує: всі основні інститути позовного провадження 
та пов’язані з ним загальні засади (принципи) цивільного процесу мають 
бути дотримані при ухваленні заочного рішення. Це стосується насамперед 
змагальності, диспозитивності, процедур попереднього та судового розгляду, 
доказів і доказування, перегляду рішення та багатьох інших.

Крім того, у ст. 225 ЦПК України передбачено, що заочний розгляд справи 
проводиться за загальними правилами, встановленими ЦПК України, з винятками 
і доповненнями, встановленими відповідною главою. Основною відмінністю 

15 Луспеник Д. Д. Заочний розгляд справи: проблемні новели ЦПК // Юридичний вісник 
України. 2006. № 9. С. 7.
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заочного рішення від звичайного є правові наслідки заочного розгляду справи 
і ухвалення заочного рішення. Це пов’язано з обов’язковістю горизонтального 
перегляду заочного рішення, тобто судом, який ухвалив це рішення, лише за 
заявою відповідача до його перегляду вищими судовими інстанціями.

В контексті євроінтеграції України слід відзначити, що інститут заочного 
провадження відповідає положенням та спрямований на реалізацію 
Рекомендації R (84) 5 від 28 лютого 1984 року Комітету міністрів державам-
членам відносно принципів цивільного судочинства, спрямованих на 
вдосконалення судової системи. Для досягнення цієї мети необхідно 
забезпечити доступ сторін до спрощених і більш оперативних форм 
судочинства та захистити їх від зловживань та затримок, зокрема, надавши 
суду повноваження здійснювати судочинство більш ефективно16.

Також вважаємо, що інститут заочного провадження спрямований 
і на розвиток закріпленого у ч. 3 ст. 27 ЦПК України обов’язку осіб, які 
беруть участь у справі, добросовісно здійснювати свої процесуальні права і 
виконувати процесуальні обов’язки.

Таким чином, заочне провадження і є додатковою гарантією позивачеві 
від зловживання відповідачем процесуальними правами, усунення причин 
затягування процесу, дотримання судами строків розгляду справи. Проте 
в окремих випадках розгляд справ у порядку заочного провадження не 
спрощує, а ускладнює процес та дає відповідачу можливість його затягнути, 
оскільки він має право на скасування заочного рішення судом, який його 
ухвалив, після чого справа розглядається в загальному порядку.

Отже, дотримання судами процесуального законодавства при ухваленні 
та перегляді заочного рішення є визначальним з точки зору досягнення мети 
інституту заочного провадження – сприяти ефективному та оперативному 
здійсненню правосуддя.

Непоодинокими є випадки, коли суди скасовують заочні рішення, не 
переконавшись, чи є достатні для цього підстави, передбачені законодавством. 
Деякі суди не дають оцінки поважності причин неповідомлення відповідачем 
про свою неявку в судове засідання, в якому ухвалено заочне рішення, та не 
оцінюють надані відповідачем докази на предмет їх істотного значення для 
правильного вирішення справи, і скасовують заочні рішення лише на підставі 
поданої відповідачем заяви та його усних доводів, які не підтверджені 
належними, достатніми і допустимими доказами у справі.

На нашу думку, наведені вище пропозиції щодо внесення змін до 
цивільного процесуального законодавства сприятимуть суттєвому 
вдосконаленню застосування норм ЦПК України та підвищенню 
ефективності процедури заочного розгляду справи.

Належне законодавче закріплення процедури заочного розгляду цивільних 
справ вимагає суттєвих і важливих змін до цивільного процесуального 
законодавства, які б усунули дискусійні питання щодо здійснення судом 
заочного розгляду справи та постановлення заочного судового рішення.

16 Рекомендация R (84) 5 Комитета министров государствам-членам относительно принципов 
гражданского судопроизводства, направленных на совершенствование судебной системы от                                     
28 февраля 1984 года. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_126.
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Marchuk Oleg, Bondarchuk-Ladna Оlena. Viewing absentia judgment: some issues of 
practical application

The article deals with the practical application of civil procedural law when viewing absentia 
judgment. Using the comparative method analyzes the provisions of the civil procedure law 
of correspondence proceedings in the Republic of Belarus, the Republic of Latvia and review 
correspondence judgment in Ukraine.

Also, the authors proposed legislative changes aimed at improving the foundations of civil 
procedure in absentia proceedings and approval by the court decision in absentia, which aim to 
improve these procedures and to bring these provisions of civil procedure law in compliance with 
international law.

The Constitution of Ukraine as a state in the Basic Law Article 129 establishes one of the most 
important guarantees of the rights of the defense at the trial - the right to appeal court decisions.

The new Civil Procedure Code of Ukraine (hereinafter - CPC of Ukraine), which entered into 
force on 1 September 2005, provides practical application in absentia court proceedings, which 
resulted in a default judgment is accepted by the court.

Question absentia proceedings, including the revision of the judgment in absentia, research 
problematic aspects of the operation of the court is the subject of discussions both academics 
and practitioners.

Therefore, it further discussions will certainly contribute to the development of new scientific 
and theoretical justification for the use of such institute civil proceedings, the decision of practical 
situations that often arise in the implementation absentia proceedings and review absentee court 
decision.

Somewhat simplified form in absentia proceedings does not affect the content of the 
correspondence decision and he has all those features that decision, put in a general manner. It 
is as simple decisions shall consist of introductory, descriptive, motivation and effective parts 
and contain the conclusions of the court on the claim or reject the claim in whole or in part, the 
distribution of costs and expenses, as well as the time and order of the court decision comes into 
force and its appeal.

However, we believe that the institution absentia proceedings does not infringe the adversarial 
principle in civil proceedings as defendant being duly informed of the claim and the time and 
place of the hearing, in its sole discretion arrived in court, which is held by the general rules of 
proceedings, and he retains the right to review and appeal decisions adopted by correspondence.

That is not appearing in court, the defendant voluntarily limit itself to the ability to use 
procedural rights to provide court evidence and possible objections to the claim and voluntarily 
exclude personally involved in the research evidence in court.

Chapter 8 “Correspondence proceedings” is not derived out of Section III of CPC of Ukraine 
“action proceedings,” such as clerks proceedings. The above gives grounds to accept the claims 
of many lawyers that the trial in absentia is not simplified proceedings in civil proceedings. The 
order in absentia proceedings are part of section III of CPC of Ukraine “action proceedings” 
which clearly indicates to the fact that all major institutions action proceedings and related general 
principles (principles) of civil procedure to be followed when making decisions in absentia.

Also consider that the institution of proceedings in absentia focused on the development 
enshrined in ch. 3. 27 CPC of Ukraine responsibilities of persons involved in the case, 
conscientiously carry out their procedural rights and fulfill procedural obligations.

Thus, proceedings in absentia and is an additional guarantee against abuse defendant to the 
plaintiff procedural rights, address the causes tightening process, compliance with the terms of 
the case by the courts. However, in some cases, the cases in the order in absentia proceedings 
simplifies and complicates the process and gives the defendant the opportunity to drag him 
because he has the right to cancel the decision in absentia by the court, which approved it, after 
which the case is tried in a general manner.

Consequently, compliance with procedural law courts in making decisions and review 
correspondence is decisive in terms of the goal of the Institute in absentia proceedings - contribute 
to the effective and expeditious administration of justice.

Key words: distance judgment, revision, cancellation.
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УДК 343.2

Юридичне значення спеціальної мети при 
вчиненні державної зради у формі шпигунства

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

Аналізуються наукові погляди щодо суб’єктивних ознак державної зради у формі
шпигунства. Доводиться, що подальше залишення у диспозиції цієї статті спеціальної
мети, яка не має певного юридичного наповнення для правильної кваліфікації кожного
конкретноговипадку,таігноруванняправозастосовцямиположеннящодообов’язковості
їїдоведеннядаютьширокийпростірдлявільноготлумаченняцьогопоняття,відкривають
можливостідлясвавіллятапорушенняправлюдини.

Ключові слова: суб’єктивна сторона злочину, вид умислу, мета злочину, мотивація
злочину,корисливамотивація,державназрадауформішпигунства.

Семенюк А. Г. Юридическое значение специальной цели при совершении 
государственной измены в форме шпионажа

Анализируютсянаучныевзглядынасубъективныепризнакигосударственнойизменывформе
шпионажа.Доказывается,чтодальнейшееоставлениевдиспозицииэтойстатьиспециальной
цели,неимеющейконкретногоюридическогонаполнениядляправильнойквалификациикаждого
конкретногослучая, иигнорированиеправоприменителямиположенияобобязательностиее
доказываниядаютширокийпростордляпроизволаинарушенияправчеловека.

Ключевые слова: субъективнаясторонапреступления,видумысла,цельпреступления,
мотивацияпреступления,корыстнаямотивация,государственнаяизменавформешпионажа.

Semenyuk Оleksandr. Legal effect of a special purpose in committing crime of high treason 
in the form of espionage 

Thearticleanalyzesthescientificviewsonsubjectiveelementsofcrimeofhightreasoninthe
formofespionage;proves that thesubsequentabandonment in thedispositionof thisarticleof
specialpurpose,whichhasnospecificlegalcontentforcorrectclassificationofeachindividualcase
andignoringitspositionbyassigneesonmandatoryproof,giveswidescopeforfreeinterpretation
ofthisconceptopensupopportunitiesforarbitrarinessandviolationofhumanrights.

Key words: subjective sidee of a crime, type of intent, the purpose of crime,motivation of
crime,selfishmotivation,thecrimeofhightreasonintheformofespionage.

Зміст суб’єктивної сторони складу злочинів характеризують певні 
юридичні ознаки, якими є вина, мотив та мета вчинення злочину, а, на думку 
Я. Брайніна1 та П. Фріса2, ще й емоційний стан, у якому перебувала особа 
під час вчинення злочину. 

1 Брайнін Я. М. Основні питання загального вчення про склад злочину. Київ, Вид-во 
Київського ун-ту, 1964. С. 113.

2 ФрісП.Л.Кримінальне права України. Загальна частина: підручник для студентів вищих 
навчальних закладів. Київ: Атіка, 2004. С. 123.
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На відміну від вини, яка є психічним ставленням винного до вчиненого, 
виникає в момент вчинення злочину і знаходить у ньому своє вираження, 
мотиви та мета формуються ще до вчинення злочину. Вони входять до 
змісту суб’єктивної сторони не через умисел та необережність, а в якості 
самостійних ознак, які, згідно з пунктом 2 частини першої статті 91 
Кримінального процесуального кодексу України, підлягають доказуванню 
у кримінальному провадженні та, відповідно до пункту 2 частини третьої 
статті 374 цього Кодексу, повинні бути зазначені судом у мотивувальній 
частині вироку3. Їх конкретність має виключне значення для засудженої 
особи, оскільки безпосередньо впливає на формування в неї уявлення про 
справедливість чи несправедливість вироку і призначеного покарання, що 
визначає її ставлення до всієї системи судочинства. 

Незважаючи на важливість чіткого уявлення щодо змісту суб’єктивних 
ознак державної зради у формі шпигунства (ч.1 ст.111 Кримінального кодексу 
України) та чисельні наукові дискусії з цього питання, до яких у різний 
час долучалися такі науковці, як Ю. Антонян, О. Бантишев, В. Гульдан, В. 
Кудрявцев, В. Лунєєв, А. Зелінський, Г. Злобін, Б. Нікіфоров, І. Слободянюк 
та інші, до цього часу відсутня єдність у теорії щодо виду умислу цього 
злочину, а також співвідношення його мотивів та мети. Це призводить до 
різнобою у слідчій та судовій практиці, неправильної кваліфікації таких 
протиправних дій, притягнення до кримінальної відповідальності осіб, чиї 
дії не є суспільно небезпечними.

Головна проблема, що викликає чисельні наукові суперечки щодо ознак 
суб’єктивної сторони державної зради у формі шпигунства, пов’язана 
з тим, що диспозиція ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України, яка 
передбачає кримінальну відповідальність громадян України за передачу 
або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або 
їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю, містить 
фразу «діяння, умисно вчинене на шкоду суверенітетові, територіальній 
цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній 
чи інформаційній безпеці України»4, яка, на переконання більшості вчених, 
є «спеціальним умислом», а точніше, нормативно закріпленою метою цієї 
протиправної діяльності.

 За загальним правилом, якщо у диспозиції статті як обов’язкова ознака 
суб’єктивної сторони складу злочину визначена мета суспільно небезпечного 
діяння, то такі злочини вчиняються виключно з прямим умислом5, «мета 
може бути тільки в злочинах, вчинюваних з прямим умислом, тому що вона є 
свідченням бажання певного наслідку»6. При непрямому умислі наслідок як 
такий не є метою діяльності. Злочинця в цьому випадку цікавить насамперед 
саме діяння. Наслідок не мотивує його діяння, а є «контрмотивом (слабкою 

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

4 Кримінальний кодекс України // ВВР України.  2001. № 25-26. Ст.131.
5ФрісП.Л. Цит. праця. С. 133.
6 Кримінальне право України: Загальна частина: підруч. для студентів юрид. спец. вищ. 

закладів освіти / Бажанов М.І., Баулін Ю.В., Борисов В.І. та ін.; за ред. М. І. Бажанова,                        
В. В. Сташиса, В.Я. Тація. Київ-Харків: Юрінком Інтер – Право, 2003. С. 163.
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психологічною силою, яка не зупиняє особу і не змушує її відмовитися від 
злочинних дій)7.

Юридичне значення спеціального умислу визначається його психологічним 
змістом, тією роллю, яка належить меті діяння або бездіяльності у вираженні 
реальних зв’язків між діяльністю, з одного боку, свідомістю та волею              
особи – з іншого. Формуючись як результат впливу зовнішнього світу на 
свідомість конкретної людини, соціально значуща мета завжди виявляє 
соціальні властивості особистості, її установку, моральні якості.

За своїм змістом мета включає в себе свідомість і волю людини щодо 
об’єктивного результату його поведінки. Тому мета вказує на дійсний (хоч і 
віддалений) об’єкт злочинного діяння й виражає ставлення особистості до 
цього об’єкта8. Водночас мета – це уявлення про бажаний результат, якого 
прагне особа, що визначає спрямованість діяння9. Така мета нерозривно 
пов’язана з мотивом злочину, який виступає в якості спонукання (рушійної 
сили) злочину та досягнення бажаного результату для задоволення 
породжених мотивом потреб. З огляду на це мотив дає змогу визначити, 
заради чого (особистісна сутність) і чому (емоційний імпульс) вчиняється 
та чи інша дія, а мета – на який результат спрямована суспільно небезпечна 
діяльність.

За цих умов державна зрада у формі шпигунства може бути здійснена 
виключно із визначеною у законі метою, яка має бути доведена досудовим 
слідством та судом. За відсутності спеціального умислу на завдання шкоди 
безпеці держави такий склад злочину відсутній, що не виключає наявності 
у діях особи іншого складу злочину, зокрема розголошення державної 
таємниці. 

Слід зазначити, що як за часів СРСР, так і в наш час переважна більшість 
таких протиправних дій вчинялася та вчиняється з корисливих мотивів 
як із власної ініціативи (т.зв. ініціативне шпигунство), так і в результаті 
вербувальних підходів та корисливих пропозицій із боку іноземних 
спецслужб. Під час допитів такі особи, пояснюючи свої мотиви державної 
зради, зазвичай називають низьке грошове утримання, незадоволеність 
матеріальним становищем сім’ї, відсутність впорядкованого житла, будь-
яких перспектив кар’єрного росту, бажання виїхати за кордон на постійне 
місце проживання, отримання гідної (високооплачуваної) роботи за 
кордоном тощо. Проте запроваджена ще за часів політичних репресій                                                                                                                                         
1930-х років практика кваліфікації діянь, виражених у розголошенні 
(передачі) державної таємниці представнику іноземної держави або її 
спецслужби незалежно від мотивів та мети такої діяльності, виключно як 
державна зрада у формі шпигунства, продовжується і нині.  

7 Красиков Ю. А. Уголовное право: Субъективная сторона преступления. Общая часть. 
Особенная часть: Курс лекций. Лекция 7 / Красиков Ю.А.; Отв. ред.: Игнатов А.Н., Красиков 
Ю.А. Москва: Норма, Инфра-М, 1996. С. 20.

8 ЗлобинГ.А.,НикифоровБ.С. Умысел и его формы. Москва: Юридическая литература, 
1972. С. 78.

9 Кримінальне право України: Загальна частина: підруч. для студентів юрид. спец. вищ. 
закладів освіти / Бажанов М.І., Баулін Ю.В., Борисов В.І. та ін.; за ред. М.І. Бажанова, В.В. Ста-
шиса, В.Я. Тація. Київ-Харків: Юрінком Інтер – Право, 2003. С. 162.
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І. Слободянюк, досліджуючи корисливу мотивацію державної зради 
та намагаючись обґрунтувати законність судових вироків, за якими 
військовослужбовці визнавалися винними у державній зраді, вчиненій 
виключно з корисливих мотивів та без мети завдати шкоди  безпеці державі, 
наголошував, що «державна зрада визначається самим фактом вчинення 
діяння. Особа вчиняє дію, яка завідомо для неї є суспільно небезпечною, 
оскільки діє всупереч існуючим поняттям, таким, як Батьківщина, Вітчизна, 
обов’язок, честь, гідність військовослужбовця, обов’язок збереження 
державної і військової таємниці. Винний охоплює своєю свідомістю не тільки 
фактичну сторону своєї поведінки, в результаті якого державна таємниця 
стає надбанням іноземних спецслужб, а й його соціальні властивості. Особа 
усвідомлює факт порушення спеціальних обов’язків і навмисно відхиляється 
від встановлених норм поведінки, тобто діє цілеспрямовано, отже, з прямим 
умислом. Зокрема, військовослужбовець усвідомлює, що діє на шкоду 
зовнішній безпеці держави і бажає цього»10.

Як бачимо, І. Слободянюк, наголошуючи саме на прямому умислі державної 
зради у формі шпигунства, в основу своєї аргументації покладає лише одну 
ознаку умислу –  інтелектуальну, яка полягає в усвідомленні особою своєї 
протиправної діяльності та передбаченні її суспільно небезпечних наслідків. 
Такого усвідомлення, на думку цього автора, та умисного порушення 
встановлених норм поведінки виявляється достатньо для того, щоб зробити 
висновок про те, що військовослужбовець усвідомлює, що діє на шкоду 
зовнішній безпеці держави і бажає цього. Однак такий висновок означає, що 
діяння вчиняється заради самого діяння без наміру досягти будь-якого іншого 
результату. В даному випадку суспільно небезпечне діяння пов’язується із 
суспільно небезпечними наслідками. Але ці поняття не тотожні. 

Дещо іншої точки зору, сутність якої зводиться до необхідності 
встановлення лише факту порушення правил поводження з державною 
таємницею та відсутності потреби у визначенні виду умислу цього злочину, 
дотримувалися науковці Г. Злобін та Б. Нікіфоров. Вони вважали, що вид 
умислу в державній зраді не може бути визначений у принципі, оскільки 
при розмежуванні прямого і непрямого умислу потрібно розділяти вольове 
ставлення особи не до будь-яких, а лише до певних наслідків. На їхню думку, 
якщо наслідок жодним чином не включено до складу, то  він невизначений, 
і будь-яка спроба розмежувати вид умислу залежно від вольового ставлення 
особи до такого наслідку буде довільною. Тому, встановлюючи вольове 
ставлення винного до наслідків діяння, необхідно залишатися в межах 
складу злочину. У зв’язку з цим, оскільки законодавець не включив до складу 
зради Батьківщині вказівку на настання суспільно небезпечних наслідків, 
то розмежування цих видів наміру неможливе. Тому для наявності умисної 
форми вини досить свідомості суб’єкта, що його діяння становить небезпеку 
для державної незалежності, територіальної недоторканності або військової 

10 СлободанюкИ.А. Корыстная мотивация государственной измены, совершаемой военно-
служащими. URL: http://zakony.com.ua/zhurnaly-rod-za-prava-voennosluzhashchih/337005-ia-slo-
bodanyuk-korystnaya-motivaciya-gosudarstvennoi-izmeny-sovershaemoi-voennosluzhashchimi.
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могутності країни. Вольове ж ставлення суб’єкта до шкоди охоронюваному 
об’єкту, яка лежить за межами складу, не може бути використано в даному 
випадку ні для розмежування видів умислу, ні для визначення наявності в 
діях винного закінченого складу злочину11.

Як бачимо, намагання окремих науковців перемістити вольовий елемент 
(бажання) безпосередньо на суспільно небезпечну дію лише в черговий раз 
доводить помилковість тієї позиції, що у злочинах з формальним складом 
відсутній вольовий елемент і для прямого умислу достатньо інтелектуальної 
ознаки у вигляді усвідомлення суспільної небезпеки свого діяння. Будь-яка 
дія вчиняється для досягнення певного результату (наслідку), а не заради 
вчинення самої дії. Тому без психічного ставлення до наслідків цієї дії у 
вигляді бажання їх настання відсутній прямий умисел такого діяння. 

На думку деяких дослідників, корисна мотивація виключає мету завдання 
шкоди безпеці держави, у зв’язку з чим суб’єктивна сторона державної 
зради із корисливих мотивів характеризується непрямим умислом. Проте 
таке судження містить дві суттєві помилки. По-перше, корислива мотивація 
не виключає іншої мотивації. По-друге, наявність корисливої мотивації при 
вчиненні державної зради, за відсутності доведеного умислу на завдання 
шкоди безпеці держави, означає не наявність непрямого умислу в державній 
зраді, а відсутність цього складу злочину. Спробуємо довести нашу позицію.

Поведінка особи може спонукатися та спрямовуватися не одним, а 
декількома мотивами, які знаходяться один з одним в ієрархічних відносинах. 
Наявність домінуючого мотиву, який у той чи інший момент визначає зміст 
поведінки, не перешкоджає актуалізації супутніх мотивів. Унаслідок цього 
суб’єктивний вектор злочинної поведінки нерідко буває полімотивованим. 
При вчиненні злочинних дій одночасно можуть діяти декілька мотивів, 
які взаємно доповнюють та підсилюють один одного, надаючи поведінці 
цілеспрямованого, стійкого характеру, суттєво підвищуючи його суспільну 
небезпечність. Отже, корислива мотивація може співіснувати з іншими 
мотивами, в тому числі політичними. Однак довести політичну мотивацію 
та наявність умислу на завдання шкоди безпеці держави, які можуть бути 
підживлені також корисливою мотивацією, досить складно.

Виявлення справжнього змісту злочинної мотивації, інтересів і потреб, 
які можуть бути задоволені за допомогою злочину, є складним, але від цього 
не менш важливим завданням, що стоїть перед слідством і судом. Злочинець 
нерідко прагне приховати свої справжні мотиви й те значення, особистісний 
зміст, які він надає їм та своїм діям. Навіть зізнавшись у вчиненні злочину, 
злочинець нерідко приховує їх від слідства й суду, прикриваючись більш 
привабливими, на його думку, або менш караними спонуканнями. З цього 
приводу Д. Карнегі цілком слушно зауважив, що у людини буває два мотиви 
для того чи іншого вчинку: один красиво виглядає, другий – справжній. 

Потреби, суб’єктивна значимість яких для конкретної особи завжди 
індивідуальна, формуються за безпосередньою дією ціннісних орієнтацій, 
інтересів, світогляду правопорушника та знаходяться в загальному руслі 

11ЗлобинГ.А. Цит. работа. С. 85.
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антигромадської спрямованості особистості. Тому всебічно оцінити мотиви 
злочину, особистісний зміст, який надається істинним спонуканням злочинця, 
можна, глибоко дослідивши основні підструктури його особистості, а 
також результати його протиправної діяльності (шляхом допитів свідків, 
проведення судово-психологічної експертизи, вивчення різних документів 
тощо)12. 

Складність, а іноді й неможливість доведення умислу на завдання шкоди 
державній безпеці у злочинах проти основ національної безпеки України 
спричинилася до того, що у кримінологічній науці закріпилася теза: для 
більшості злочинів проти держави, вчинених з метою  насильницької 
зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, 
характерне неспівпадіння мотиву і мети. Зокрема, А. Зелінський зазначає, 
що диверсія, шпигунство, заподіяння шкоди, терористичні акти вчиняються, 
як правило, не безкоштовно, а за солідну винагороду. Корисливість у такому 
роді злочинної діяльності виступає одним із мотивів і є єдиною спонукою, 
що не співпадає з метою, вказаною в законі. Таким чином, за висновками 
А. Зелінського, корислива мотивація може сполучатися з різними цілями – 
корисливими і некорисливими, іншими словами, корисливі мотиви злочинної 
діяльності не завжди співпадають із корисливою метою дій13.

Ідея можливості неспівпадіння мотивів протиправної поведінки та 
мети такої поведінки у зазначеної категорії злочинів є дуже зручною 
та ідеологічно виправданою для кваліфікації таких дій за статтями, що 
передбачають відповідальність за так звані політичні злочини за відсутності 
доведенного політичного мотиву та умислу на завдання шкоди державі. Але 
це є не чим іншим, як намаганням обґрунтувати те, чого не має в реальній 
дійсності, оскільки зазначена ідея суперечить психологічному механізму 
цілепокладання. 

Будь-яка вольова дія особи, в тому числі злочинна, має певні мотиви та 
спрямовується на досягнення поставленої мети. Між мотивом і метою існує 
внутрішній зв’язок, оскільки із формуванням мотиву особи формується і 
мета. Мотив є тією активною силою, яка веде суб’єкта до досягнення мети14. 

Корисливість завжди пов’язана з бажанням незаконного і аморального 
придбання або накопичення матеріальних благ. Тому задовольнити корисливу 
мотивацію шляхом завдання шкоди безпеці держави неможливо. Корисливий 
мотив і досягнута політична мета лежать абсолютно в різних площинах і не 
перетинаються, а отже, жодним чином не пов’язані між собою. 

Це не означає, що мотиваційна структура особи злочинця є незмінною. 
Навпаки, вона дуже динамічна й залежить від зовнішніх обставин, 
конкретних життєвих ситуацій, поведінки оточуючих тощо. У ході 
«засвоєння» майбутнім злочинцем нової криміногенної ситуації змінюються 
і мотиви його поведінки. У процесі підготовки до злочину та у ході його 

12 Криминальная мотивация / Антонян Ю.М., Гульдан В.В., Кудрявцев В.Н., Лунеев В.В., и 
др.; отв. ред. Кудрявцев В.Н. Москва: Наука, 1986. С. 122.

13 ЗелінськийА.Ф.,КоржанськийМ.Й. Корислива злочинна діяльність. Київ: Генеза, 1998. С. 59.
14 Советское уголовное право: Часть Общая: учебник / Здравомыслов Б.В., Гельфер М.А., 

Гришаев П.П. и др. Москва: Юрид. лит., 1982. С. 150.
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вчинення потреби, що стали рушійною силою протиправної поведінки, 
можуть змінюватися. Разом із ними змінюється і мета злочину, спроможна 
задовольнити ці потреби. Але зміна мети злочину без зміни його потреби та 
відповідно трансформації мотивації неможлива.

Твердження, що метою корисливої мотивації при вчиненні злочинів 
проти основ національної безпеки України може бути завдання шкоди 
безпеці держави, – це те ж саме, що визнавати можливість вгамувати спрагу 
або почуття голоду шляхом відвідування футбольного матчу. Незважаючи 
на таку логічну непослідовність, зазначена формула продовжує активно 
використовуватися під час розслідування зазначеної категорії злочинів. 

Мета, як і мотив, є обов’язковою ознакою будь-якої злочинної поведінки. 
Але ступінь збігу мети із суспільно небезпечними наслідками, які фактично 
настали, різний при різних видах умислу. При прямому умислі мета і мотив 
збігаються з наслідком, а при непрямому – ні. Тому неспівпадіння у більшості 
випадків мотивів злочинної діяльності із метою, яка закріплена у диспозиції 
державної зради, зумовило чисельні спроби обґрунтувати позицію щодо 
відсутності прямого умислу в цьому злочині.

Так, Г. Анашкін, який активно відстоював можливість непрямого умислу 
при вчиненні таких злочинів, дійшов до наступних висновків:

1. Прийняття практикою точки зору, що зрада Батьківщині і шпигунство 
можуть бути здійснені тільки з прямим умислом, залишить безкарними 
суспільно небезпечні діяння, вчинені умисно на шкоду зовнішній безпеці 
країни в тих випадках, коли особа, яка вчинила злочин, свідомо допускала 
можливість заподіяння шкоди державі, але ставилася до наслідків своїх дій 
байдуже.

2. Винний, діючи, наприклад, з корисливих або кар’єристських спонукань, 
може не бажати заподіяння шкоди інтересам держави, а лише свідомо її 
допускати.

3. Якщо виходити з того, що всі зрадники Батьківщини і шпигуни діють 
тільки з прямим умислом, що у всіх цих осіб одна форма вини, ця обставина 
тією чи іншою мірою нівелюватиме всіх злочинців. Це заздалегідь, як було 
в минулому з терміном «ворог народу», зумовлюватиме і форму вини, і міру 
відповідальності особи, що опинилася на лаві підсудних.

4. Немає підстав стверджувати, що при зраді Батьківщині і шпигунстві 
можливий лише прямий умисел, виходячи із причин вчинення цих злочинів. 
Якщо раніше контрреволюційні злочини вчинялися з ідейних мотивів, 
з ненависті до радянської влади, то тепер зрадники Батьківщини – це, як 
правило, люди, що діють з корисливих мотивів, що заплуталися в своїх 
власних махінаціях і ворожих мережах»15.

На нашу думку, одна із причин помилковості цих висновків полягає у 
тому, що автор постійно намагається «втиснути» описані ним ситуації у 
державну зраду. Він вважає, що незалежно від мотивів, спрямування умислу 
та мети розголошення державної таємниці такі діяння мають кваліфікуватися 
виключно як державна зрада у формі шпигунства. Але неспівпадіння всіх 

15 АнашкинГ.З.Ответственность за измену Родине и шпионаж. Москва: Юрид. лит., 1964.  
С. 147-156.
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цих суб’єктивних ознак із диспозицією зазначеної статті свідчить не про 
наявність непрямого умислу в цьому злочині, а про необхідність кваліфікації 
таких діянь за іншою статтею – розголошення державної таємниці, яка 
не містить у своїй диспозиції спеціальної мети та передбачає можливість 
вчинення діяння як з прямим, так і непрямим умислом. 

Необхідно визнати, що структура диспозиції державної зради, яка 
містить таку обов’язкову ознаку, як спеціальний умисел на завдання 
шкоди «суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, 
обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці 
України», залишилася нам у спадок від радянського тоталітарного режиму, 
коли доведення політичної мотивації здійснювалося виключно на підставі 
політичних оцінок, критерії яких були невизначені, ситуативні та залежали 
не стільки від законодавства, скільки від політиків та правозастосовців. 
Політична мотивація закріплювалася у таких статтях для обґрунтування 
суспільної небезпечності цих осіб та виправдання жорстокості покарань, 
що до них застосовувалися. При цьому доведенням закріпленої у законі 
мети ніхто не переймався, оскільки мета a priori вважалася присутньою за 
наявності лише об’єктивних ознак політичних злочинів. 

У кримінальному законодавстві демократичних країн політична мотивація 
не криміналізується, оскільки це суперечить Загальній декларації прав 
людини (1948), міжнародним пактам про громадянські і політичні права 
та іншим міжнародним угодам, які проголошують право і свободу кожної 
людини на політичні та інші погляди. Тому суб’єкти, які вчиняють злочини 
з «політичних» мотивів, несуть відповідальність не за свої ідеологічні 
переконання, а за об’єктивно вчинене та винне діяння, передбачене у 
кримінальному законі. 

Для того, щоб кримінальна відповідальність за державну зраду, в тому 
числі у формі шпигунства, могла вважатися правомірною, необхідно, аби 
визначена у цій статті спеціальна мета мала чітко визначений юридичний 
зміст, закріплений у законі, та була доведена в ході досудового провадження 
та судового слідства. Однак, на нашу думку, сформулювати таку чітко 
визначену мету даного складу злочину досить складно та й не потрібно. 

Це пов’язано з тим, що до різновиду прямого умислу теорія кримінального 
права відносить визначений, невизначений та альтернативний умисли. 
Визначений умисел характеризується наявністю у винуватого бажання 
досягти конкретного злочинного наслідку. Невизначеним є умисел, при 
якому винуватий передбачав суспільно небезпечні наслідки лише у загальних 
рисах, а не в індивідуально визначеному вигляді. Альтернативний умисел 
має місце тоді, коли особа передбачає і бажає настання одного із кількох 
можливих наслідків. У випадку невизначеного та альтернативного умислу 
особа відповідатиме за той наслідок, який настав фактично16.

Усвідомлення винним суспільно небезпечного характеру свого діяння 
повинно мати конкретний характер та спрямованість. Суб’єкт умисного 
злочину повинен уявляти, які саме злочинні дії він виконує та якого 

16ВерешаР.В. Проблеми вини в теорії кримінального права: навчальний посібник. Київ: 
Атіка, 2005. С. 202.
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злочинного наслідку прагне. При цьому він має передбачати наслідки свого 
діяння як тоді, коли вони неминуче настануть, так і тоді, коли він передбачає 
реальну можливість їх настання. Але така різноманітність варіантів умислу 
та його наслідків фактично унеможливлює їх закріплення у вигляді чітко 
визначеної спеціальної мети. Неможливо передбачити всі можливі негативні 
наслідки, які можуть настати в результаті умисної передачі секретної 
інформації представникам іноземної спецслужби, та закріпити їх у вигляді 
мети. При цьому неспівпадіння мети цієї протиправної діяльності із 
наслідками, що настали в результаті несанкціонованого витоку секретної 
інформації, означатиме відсутність у діях особи зазначеного складу злочину.

Враховуючи викладене, законодавець повинен відмовитися від існуючої 
структури складу злочину, що встановляє відповідальність за державну 
зраду в формі шпигунства. Подальше залишення у диспозиції цієї статті 
спеціальної мети, яка не має певного юридичного наповнення для правильної 
кваліфікації кожного конкретного випадку, та ігнорування правозастосовцями 
положення щодо обов’язковості її доведення дають широкий простір для 
вільного тлумачення цього поняття, відкриває можливості для свавілля та 
порушення прав людини. 

Кримінальна відповідальність повинна наставати не за державну зраду в 
формі шпигунства, а за розголошення державної таємниці (для секретоносіїв) 
або/та протиправне заволодіння державною таємницею (для осіб, які не 
мають доступу до державної таємниці) незалежно від їх громадянства. При 
цьому мета цих протиправних діянь (завдання шкоди особі, суспільству чи 
державі) може розглядатися виключно як обтяжуюча вину обставина, а не 
обов’язковий елемент складу злочину.

Semenyuk Оleksandr., Legal effect of a special purpose in committing crime of high 
treason in the form of espionage 

The article analyzes the scientific views on subjective elements of crime of high treason in the 
form of espionage.

It is proved that currently existing structure of the disposition of crime of high treason, 
which contains the following essential characteristics as specific intent to harm “the sovereignty, 
territorial integrity and inviolability, national defense, civil, economic or information security 
of Ukraine”, were left as a legacy of the totalitarian regime of the USSR as proof of political 
motivation carried out solely on the basis of political ratings, which criteria was vague, situational 
and depended less on law, but on politicians and assignees. The political motivation was secured 
in such articles to justify the social danger of these people and justify cruelty penalties applied to 
them. 

To make criminal responsibility for crime of high treason in the form of espionage was 
considered to be legitimate, it is necessary to set out in this article special purpose had a clearly 
defined legal meaning, enshrined in law, and was proven in pre-trial proceedings and trial. 
However, in our opinion, it is difficult and, most likely, is not necessary to formulate such a clearly 
defined purpose of the offense. 

Awareness of guilty person of socially dangerous nature of his act should have a specific 
character and orientation. The subject of a crime should imagine what criminal acts he performs 
and criminal consequences he seeks. He must anticipate the consequences of his actions both 
when they inevitably come and when he provides a real possibility of their occurrence. But such a 
variety of options of intention and its consequences actually makes their consolidation as a clearly 
defined specific goal. It is impossible to anticipate all possible negative consequences that may 
occur as a result of intentional transmission of secret information to representatives of foreign 
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intelligence services, and consolidate them as a goal. The discrepancy of objective of this illegal 
activity and consequences that come as a result of unauthorized leaks of secret information means 
the lack of offence in the actions of the person.

It is concluded that the legislator should abandon the existing structure of crime that 
establishes the responsibility for treason in the form of espionage. The subsequent abandonment 
in the disposition of this article of special purpose, which has no specific legal content for correct 
classification of each individual case and ignoring its position by assignees on mandatory proof, 
gives wide scope for free interpretation of this concept opens up opportunities for arbitrariness 
and violation of human rights . Criminal liability should not occur for treason in the form of 
espionage, and the disclosure of state secrets (for those who have an access to secret secrets) 
and / or illegal appropriation of state secrets (for those who do not have access to state secrets) 
regardless of their nationality. Thus the purpose of these illegal acts (benefit or harm for a person, 
society or state) can be viewed only as a guilt aggravating circumstance, not a required element 
of the offense.

Key words: subjective sidee of a crime, type of intent, the purpose of crime, motivation of 
crime, selfish motivation, the crime of high treason in the form of espionage.

УДК 343.35

Особливості організаційно-тактичного 
забезпечення обшуку під час розслідування 

економічних злочинів

О. В. Шаповал,
аспірант кафедри правосуддя юридичного 
факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Розглянуто складові елементи поняття «тактика обшуку», підкреслено, що суть
тактичних прийомів обшуку полягає саме в їх пошуковому характері, спрямованості
на виявлення місць приховування. Наведено типовий перелік тактичних прийомів,
застосування яких має ґрунтуватися на урахуванні особливостей обшуку в кожному
конкретномувипадку.Здійсненозагальнухарактеристикуобшукуякслідчої(розшукової)
дії, що спрямована на виявлення та фіксацію відомостей про обставини вчинення
економічнихзлочинів.

Ключові слова: обшук,предметпошуку,місцеприховування,тактичніприйомиобшуку,
економічнізлочини.

Шаповал Е. В. особенности организационно-тактического обеспечения обыска при 
расследовании экономических преступлений

Рассмотрены составляющие элементы понятия «тактика обыска», подчеркнуто,
чтосущностьтактическихприемовобыска состоитименно вихпоисковомхарактере,
направленности на выявлениемест сокрытия.Приведентиповой переченьтактических
приемов, применение которых должно базироваться на учете особенностей обыска
в каждом конкретном случае. Осуществлено общую характеристику обыска как

© Шаповал Олена Вікторівна – аспірант кафедри правосуддя юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
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следственного(розыскного)действия,направленногонавыявлениеификсациюсведенийоб
обстоятельствахсовершенияэкономическихпреступлений.

Ключевые слова: обыск, предмет поиска, место сокрытия, тактические приемы
обыска,экономическиепреступления.

Shapoval  Olena. Features organizational support tactical searches in the investigation of 
economic crime

This article based on forensic literature assumes constitutive elements of the definition
«rummagetechnique».Itisemphasizedthesearchingfeatureofrummagetacticsanddefiningthe
cover-upplaces.Thelistoftacticsbasedonsearchingpeculiaritiesincertaincasesispresented.
Thegeneralcharacteristicsof thesearchasinvestigative(detective)actionsaimedatdetecting
andfixinginformationaboutthecircumstances.

Keywords:search,objectsearch,theplaceofconcealment,tacticalsearch.

У криміналістичній літературі визнано, що ефективне розслідування 
злочину неможливе без чіткої організації цього процесу. Практичне 
призначення організації полягає у визначенні оптимального напрямку і 
змісту розслідування, оптимізації його мети, сил і засобів, необхідних для 
її досягнення, правильному розміщенні сил і створенні відповідних умов.

Одним із необхідних засобів доказування на початковому етапі досудового 
розслідування економічних злочинів є організація й проведення обшуку, 
метою якого є виявлення й вилучення предметів і документів, які мають 
значення для встановлення істини в провадженні.

Обшук – одна з проблематичних слідчих дій, що, очевидно, пов’язано 
з дотриманням конституційних прав особи, складною процесуальною 
процедурою прийняття рішення про проведення обшуку та необхідністю 
врахування певних факторів, які впливають на його результативність. 
Головна відмінність обшуку від інших слідчих (розшукових) дій полягає 
у його примусовому й пошуковому характері. Так, М.П. Яблоков зазначав, 
що обшук - це слідча дія пошуково-розшукового характеру, яка полягає 
в цілеспрямованому примусовому обстеженні приміщень та ділянок 
місцевості, що знаходяться у веденні обшукуваного, членів його родини 
або організації, та в такому саме обстеженні конкретної особи з метою 
виявлення й вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, 
здобутих злочинним шляхом, а також документів та інших об’єктів, що 
мають значення для справи1.

У криміналістичній літературі загальним питанням проведення обшуку 
приділялася увага в роботах Р.С. Бєлкіна, В.П. Бахіна, В.К. Лисиченка,               
В.Ю. Шепітька, І.Н. Якимова та ін. Розробкою теоретичних засад проведення 
обшуку в провадженнях про економічні та фінансові злочини займалися 
О.С. Задорожний, В.В. Лисенко, Г.А. Матусовський, С.С. Чернявський та 
ін. Однак розслідування економічних злочинів вимагає врахування певних 
особливостей (насамперед особливостей предмета посягання, якими є 
грошові кошти та документів, які містять необхідні відомості про обставини 
вчинення злочинної діяльності), що характеризують порядок організації та 
проведення обшуку.

1 ЯблоковН.П. Криминалистика: учебник. Москва: ЛексЭст, 2003. С. 231.
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Кримінальним процесуальним кодексом України встановлено, що 
обшук є слідчою (розшуковою) дією, процесуальний порядок проведення 
якої регламентовано ст. 234, 235, 236 (далі - КПК України). Відповідно 
до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення й фіксації 
відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 
віднайдення знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було 
здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження 
розшукуваних осіб. Обшук може бути проведений на будь-якому етапі 
досудового розслідування. Однак під час розслідування економічних 
злочинів обшук доцільно проводити відразу після відкриття кримінального 
провадження, що дозволяє виявити й вилучити знаряддя злочину, документи 
та інші речі, які мають значення для провадження. Тому особливу увагу 
необхідно приділити організації й тактиці проведення обшуку.

Обшук із метою вилучення документів проводиться, коли є інформація 
про приховування документів або в разі відмови керівника чи головного 
бухгалтера суб’єкта господарювання добровільно видати документи2.

Перед обранням організаційних і тактичних прийомів проведення обшуку 
слідчому потрібно вирішити низку завдань, зокрема визначити об’єкти, на 
яких слід проводити обшук (об’єкти обшуку), предмети й документи, які 
потрібно вилучати (об’єкти пошуку), послідовність і конкретні терміни 
проведення кожної слідчої дії. Відповідні завдання вирішуються на підставі 
аналізу матеріалів кримінального провадження3. 

Різноманіття прийомів організації й тактики проведення обшуку зрештою 
можна звести до п’яти питань, вирішувати які доводиться щоразу: де шукати, 
коли шукати, як шукати, у кого шукати, що шукати.

У процесі прийняття рішення про провадження обшуку слідчий повинен 
мати уявлення про об’єкт пошукової діяльності. Об’єкт пошуку - це те, що 
необхідно відшукати, виявити, знайти. Такими об’єктами є люди, трупи, 
знаряддя злочину, предмети злочинного посягання, документи, сліди                                                                                                                                            
тощо4 . Під час обшуку детально і послідовно обстежуються всі об’єкти, що 
перебувають на місці обшуку. Тут вирішальну роль відіграє оптимальний 
вибір методів, які в конкретному випадку можуть призвести до досягнення 
мети обшуку. Спостереження як метод вивчення місця обшуку повинно 
бути спрямоване не тільки на окремі предмети, а й на поведінку тварин та 
птахів, що можуть вказувати на присутність людини, яка переховується, 
або місцезнаходження схованих речей. Ще важливішим є спостереження за 
поведінкою учасників обшуку. Це необхідно: по-перше, для забезпечення 
визначеного порядку під час обшуку, безпеки осіб, які проводять обшук, 
зберігання знайдених під час обшуку предметів та успішного виконання 
учасниками обшуку своїх обов’язків; по-друге, для контролю за діями осіб, 
які ведуть пошук, за повнотою та якістю обшуку; по-третє, для того, щоб 

2 МатусовскийГ.А.Экономические преступления: криминалистический анализ. Харьков: 
Консум, 1999. С. 210.

3ЧернявськийС.С.Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування: монографія. 
Київ: Хай-Тек Прес, 2010. С. 86-99.

4 Криміналістика: підручник / [Шепітько В.Ю., Коновалова В.О., Журавель В.А. та ін.];               
за ред. В.Ю. Шепітька. Харків: Право, 2008. С. 14.  
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під час «словесної розвідки» (надсилання слідчим словесного подразника 
(вислів, запитання) до обшукуваного з метою прояву в останнього 
мимовільних реакцій) мати можливість помітити в поведінці обшукуваної 
особи, його співучасників або родичів ознаки, які вказують на місце 
переховування розшукуваних предметів.

Об’єктами пошуку в цій категорії кримінальних проваджень найчастіше 
є документи фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського обліку й 
звітності; комп’ютерна техніка й периферійні носії комп’ютерної інформації 
(компакт-диски, дискети, флеш-накопичувачі тощо); бланки документів; 
зразки бланків, штампів і печаток суб’єктів господарювання; гроші; особисті 
речі (чорнові записи, «подвійна бухгалтерія», записні книжки, щоденники, 
приватне листування тощо).

Особливу групу об’єктів пошуку під час проведення обшуку в ході 
розслідування економічних злочинів становлять  документи. Таким чином, 
для отримання успішного результату обшуку необхідно окреслити, які саме 
документи підлягають відшуканню щодо цієї категорії злочинів, тобто 
встановити їх найменування, призначення, зовнішній вигляд, кількість, 
характерні сліди, що могли залишитися на них. Так, під час обшуку 
вилученню підлягають усі документи, які стосуються діяльність суб’єкта 
господарювання. До таких документів належать такі: 

1) установчі документи (статут, засновницький договір); 
2) реєстраційні документи (свідоцтво про державну реєстрацію 

суб’єкта господарювання; реєстраційна картка на проведення державної 
реєстрації юридичної особи; документи, які свідчать про взяття на облік 
у територіальних органах Пенсійного фонду України та інших фондах 
загальнообов’язкового державного соціального страхування; довідки про 
взяття на облік платника податків; відомості про взяття на облік платником 
єдиного внеску тощо); 

3) накази про призначення на посаду та звільнення з посади; 
4) відомості про банківські рахунки; 
5) картки зі зразками підпису та ін. 
Зазвичай обшук проводиться за місцем знаходження суб’єкта 

господарювання (у службових та/або господарських приміщеннях), за 
місцем проживання керівника або головного бухгалтера, які підозрюються 
у вчиненому, за місцем проживання їх родичів, знайомих, в інших місцях 
(дачах, гаражах, транспортних засобах тощо).

Підготовчі дії до обшуку мають важливе значення. Така підготовка 
передбачає виконання системи підготовчих заходів. У науковій літературі 
визначаються різні елементи підготовки до обшуку. М.П. Яблоков з’ясовує, 
що до підготовки входять отримання необхідної додаткової орієнтовної 
інформації та розробка тактичного плану обшуку. Вся підготовча робота, від 
прийняття рішення й до прибуття на місце обшуку, повинна здійснюватися в 
ході слідчих, насамперед оперативно-розшукових, заходів5. Більш детально 
елементи підготовки до обшуку визначає М.В. Салтевський: збирання 
необхідної орієнтуючої інформації щодо об’єктів, що обшукуються, осіб, 

5 ЯблоковН.П.Криминалистика: учебник. Москва: ЛексЭст, 2003. С. 232.
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ділянок місцевості, розташування підприємств, організацій, робочого 
місця обшукуваного, стану й наявності особистої охорони, сигналізації 
тощо; комплектування слідчо-оперативної групи (групи захоплення), 
проведення інструктажу; розробка плану обшуку; визначення часу обшуку; 
оснащення слідчо-оперативної групи технічними й спеціальними засобами, 
транспортом; забезпечення структури управління та зв’язку з вищими 
підрозділами й членами слідчо-оперативної групи; внесення постанови й 
одержання санкції судді6.

Під час розслідування економічних злочинів підготовча стадія проведення 
обшуку включає багато організаційних питань, що підлягають вирішенню 
ще до виїзду на місце проведення слідчої (розшукової) дії, зокрема: 

1) вивчення матеріалів кримінального провадження; 
2) збір орієнтуючої інформації; 
3) звернення слідчого за погодженням із прокурором або прокурора 

до слідчого судді з клопотанням про проведення процесуальної дії (до 
клопотання мають бути подані оригінали або копії документів та інших 
матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, 
витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань про внесення 
відомостей про кримінальне провадження, в межах якого подається 
клопотання); 

4) отримання ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення слідчої 
(розшукової) дії; 

5) визначення кола осіб, які братимуть участь у проведенні обшуку 
(спеціалісти, поняті тощо); 

6) планування й визначення часу проведення обшуку; 
7) вирішення питання про необхідність застосування технічних засобів та 

перевірка їх готовності тощо.
Вивчення матеріалів кримінального провадження про розслідування 

економічних злочинів і збір орієнтуючої інформації дає можливість отримати 
відомості про об’єкти посягання, знаряддя злочину, документи, можливі 
місця їх збереження, особу злочинця тощо. Така інформація може міститися 
в показаннях допитаних осіб, документах, актах документальної перевірки, 
висновках експерта.

Зволікання, несвоєчасність і непідготовленість обшуків дозволяє 
злочинцям знищити чи підмінити сліди та знаряддя злочину, переховати 
документи, позбутися грошових коштів, отриманих злочинним шляхом тощо. 
Тому час проведення обшуку необхідно обирати залежно від особливостей 
конкретного провадження, з урахуванням наявної інформації та оцінки 
відповідної слідчої ситуації. Так, для унеможливлення приховання від 
слідства, знищення, фальсифікації документів, що мають доказове значення, 
обшуки слід проводити раптово, одночасно в усіх учасників злочину 
кількома групами відповідно до плану слідчих (розшукових) дій. Найбільшої 
інформативності та значущості для подальшого процесу розслідування 
зазначена слідча дія набуває, коли вона призначена й проводиться в особи 

6 СалтевськийМ.В. Криміналістика (у сучасному викладі): підручник. Київ: Кондор, 2005. 
С. 350.
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в ранковий час (з 6.00 до 8.00), коли особа, в якої проводять слідчу дію, 
знаходиться в непідготовленому стані, відповідно, не має можливості 
приховати сліди своєї протиправної діяльності; а в організаціях, установах, 
підприємствах, банках - до початку робочого часу зазначеного вище 
підприємства, коли технічні комп’ютерні системи ще не задіяні7.

Нині з метою ефективного проведення обшуку під час розслідування 
економічних злочинів слідчим необхідно залучати спеціалістів (спеціаліста-
криміналіста, економіста, бухгалтера, аудитора тощо). На думку В.В. 
Ціркаля, необхідність залучення спеціалістів певного профілю зумовлюється 
характером злочину, особливостями місця проведення обшуку. Залучаючи 
спеціалістів, слідчий знайомить їх із завданнями, визначає разом із ними 
призначення й властивості знарядь, інших предметів чи документів, 
знаходження яких є знаряддям пошуку, та знайомить із відомостями 
про місце обшуку й обшукуваного. Спираючись на ці дані, слідчий зі 
спеціалістом намічають завдання пошукового характеру. Визначивши 
необхідні технічні засоби та їх кількість, слідчий зі спеціалістом мають 
перевірити їх комплектність і готовність8.

Безпосередньо під час проведення обшуку й вилучення документів 
у розслідуванні економічних злочинів спеціаліст-економіст, бухгалтер, 
аудитор може надати допомогу у встановленні необхідних документів, у 
визначенні найменування, комплектності й достатності їх обсягу. Крім того, 
спеціаліст допоможе в складенні протоколу обшуку й додатків до нього, 
пакуванні вилучених матеріалів тощо.

Слід зазначити, що сьогодні суб’єкти господарювання у своїй фінансово-
господарській діяльності активно використовують комп’ютерну техніку. 
Зокрема, це ведення бухгалтерського обліку за допомогою програмного 
забезпечення «1С Бухгалтерія», подання податкової звітності в електронній 
формі тощо. Тому до проведення обшуку доцільно залучати спеціалістів 
у галузі інформаційних технологій. Основними завданнями таких 
спеціалістів є виконання всіх необхідних дій із комп’ютерною технікою, 
виявлення й вилучення комп’ютерної інформації, запобігання знищенню чи 
пошкодженню такої інформації тощо.

Якщо необхідно здійснити значний обсяг роботи, то до участі в обшуку 
доцільно залучати декількох спеціалістів різних галузей, які, разом 
виконуючи свої обов’язки, доповнюватимуть один одного й одночасно 
сприятимуть швидкому та повному розслідуванню.

Ефективність проведення слідчої (розшукової) дії під час розслідування 
економічних злочинів прямо залежить від застосування відповідних 
тактичних прийомів їх проведення. Вибір і застосування тактичних прийомів 
обшуку залежать від багатьох чинників, які створюють відповідну ситуацію 
обшуку: мети слідчої (розшукової) дії, властивостей об’єкта пошуку, ситуації 
обшуку, позиції особи, в якої проводиться обшук, та інших.

7 Криміналістика:підручник / [В.Д. Берназ, В.В. Бірюков, А.Ф. Волобуєв]; за заг. ред. А.Ф. 
Волобуєва. Харків: ХНУВС, 2011. С. 150 – 151.

8ЦіркальВ.В. Тактика проведення обшуку з участю фахівців // Вісник. Серія «Юридичні 
науки». 2002. Вип. 45-48. С. 59-61.
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За результатами аналізу матеріалів слідчої практики з розслідування 
економічних злочинів, а також на основі наукових розробок під час 
проведення вказаної слідчої (розшукової) дії доцільно використовувати такі 
тактичні прийоми: 

1) аналіз обстановки місця обшуку; 
2) аналіз окремих ділянок місця обшуку з метою виявлення 

невідповідностей в окремих елементах обстановки, що можуть вказувати на 
обладнання в них тайників. Прийом полягає в акцентуванні уваги на ознаках 
і властивостях окремих об’єктів, які є нелогічними для цієї ситуації (різний 
відтінок кольору в шпалер чи фарби на стіні, різний звук від простукування 
на окремих ділянках стіни, наявність ознак підняття окремих дощок паркету 
тощо); 

3)  використання можливостей типових аналогів. Аналоги - це типові 
випадки виявлення тих чи інших об’єктів у певних місцях. Документи 
виявляють у книжках, музичних інструментах, предметах одягу тощо; 

4) тактичні прийоми, спрямовані на подолання відмови обшукуваного 
від спілкування. У цьому випадку заслуговує на увагу метод «словесної 
розвідки», який являє собою прогнозування місця перебування захованої 
речі на основі психофізіологічних реакцій обшукуваного на пред’явлення 
йому емоціогенного подразника9;

5) тактичний прийом пошуку необхідного об’єкта «від центру до 
периферії», коли пересування територією, що обшукується, здійснюється 
за спіраллю, яка розгортається. Таким центром у приміщенні може бути 
кабінет підозрюваного або його робоче місце тощо.

Водночас більш ефективним під час розслідування економічних 
злочинів виявляється проведення тактичної операції «груповий обшук», 
тобто одночасне проведення серії обшуків за місцем проживання 
підозрюваного, у гаражах, на дачах, у підсобних приміщеннях, складах та 
офісах. Раптовість проведення групового обшуку позбавляє співучасників 
можливості попередити один одного про небезпеку й заховати або знищити 
компрометуючі предмети й документи. Для проведення цієї слідчої дії 
створюється належна кількість слідчо-оперативних груп. Кожну з них 
очолює досвідчений слідчий, який може самостійно керувати обшуком 
на місці. Місце, де відбувається найважливіший обшук (наприклад, у 
службовому приміщенні організатора злочинної групи), обирається збірним 
пунктом, до якого надходить інформація про хід і результати інших обшуків, і 
звідти надаються директиви щодо проведення останніх. Плануючи груповий 
обшук, доцільно використовувати оперативні дані, скласти схему злочинних 
і родинних зв’язків тих, кого обшукують.

Під час проведення обшуку слідчому необхідно пам’ятати, що сучасна 
комп’ютерна техніка та носії комп’ютерної інформації можуть бути 
найрізноманітнішої форми, що вони можуть знаходитися не лише на 
столі, у шухлядах, у сумках чи портфелях співробітників, а й у спеціально 
обладнаних тайниках.

9 Криминалистика: учебник для вузов / отв. ред. Н.Н. Яблоков. Москва: БЕК, 1996. С. 282.
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Таким чином, важливе значення для ефективності розслідування 
економічних злочинів має ретельна підготовка й проведення такої слідчої 
(розшукової) дії, як обшук, оскільки саме за його допомогою відбувається 
збір доказової інформації про обставини вчинення цього кримінального 
правопорушення, якої на початковому етапі не можна здобути за допомогою 
проведення інших процесуальних дій.

Усі перелічені тактичні прийоми і методи проведення обшуку під час 
розслідування економічних злочинів виступають ефективним засобом у 
відшуканні об’єктів пошуку. Застосування їх слідчим під час проведення 
обшуків дозволяє цілеспрямовано проводити пошуки, незалежно від 
слідчої ситуації, що склалася. Розглянуті тактичні заходи не мають бути 
ізольованими один від одного. Дуже важливо, щоб слідчий зумів правильно 
спланувати свої дії під час підготовки до проведення слідчої дії. Майстерність 
і професіоналізм слідчого полягає у тому, щоб він уміло використовував всі 
прийоми та методи при проведенні обшуку, варіював ними, відмовляючись 
від одних і переходячи до інших за потреби.

Shapoval Olena. Features of Organizational and Tactical Providing of Searches in the 
Investigation of Economic Crime

The paper is on the basis of analysis of forensic literature considered an element of the concept 
of “search tactics”, emphasized that the essence of the tactics of the search lies in searching 
nature, focus on the identification of places of concealment.

The author suggests the typical list of tactics, the use of which should be based on the account 
of the search features in each case. The author made a general description of the search as 
investigative (detective) actions aimed at identifying and fixing details about the circumstances 
of economic crimes.

In particular, the author accented attention to the fact that the criminalistics literature generally 
recognized that an effective investigation of the crime is impossible without a clear organization 
of the process. The practical purpose of the organization is to determine the optimal direction and 
content of the investigation, optimization of it’s purpose, effort and resources needed to achieve 
it, correct placement of forces and the creation of appropriate conditions. One of the necessary 
means of proving the initial pre-trial investigation of economic crime is the organization and 
carrying out the search, which aims to identify and remove items and documents relevant to 
establish the truth in the proceedings.

Search - one of the problematic investigation actions, which is obviously due to the observance 
of constitutional rights of a person, complex proceedings of challenging a procedural decision 
procedure of the search and the need to take into account of certain factors that affect its performance.

The paper stipulates that a search is conducted to identify and fix the information about 
the circumstances of the criminal offense, finding instruments of criminal offense or property 
which was taken as a result of its commitment, and locating of wanted persons. The search can 
be performed at any stage of the preliminary investigation. However, during the investigation of 
economic crimes it is appropriate to search immediately after the opening of criminal proceedings, 
that can detect and remove instruments of the crime, documents and other things relevant to the 
proceedings.

Therefore, special attention should be paid to the organization and tactics of search.
The author proved that the objects of serch in this category of criminal proceedings often are 

the instruments of financial and economic activity, accounting and reporting; computer technics 
and peripheral equipment of computer information carriers (CDs, floppy disks, flash drives, etc.); 
forms of documents; samples of forms, stamps and seals entities; money; private things (black 
records, “double accounting” notebooks, diaries, private correspondence, etc.). Emphasized that 
delay, untimely and unpreparedness of searches allow for criminals to destroy or replace tracks 
and instruments of the crime,  conceal documents and money, received from crime. Therefore, 

Кримінальне право та кримінальний процес
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the search time must be chosen depending on the characteristics of the proceedings, taking into 
account available information and assess relevant investigation of the situation. 

Important for the effectiveness of the investigation of economic crime is thorough preparation 
and conduct of such investigative (detective) acts as a search, since it is through his help its real to 
make collection of evidence-based information about the circumstances of the criminal offense, 
which initially can not obtain be the help of other proceedings.

All the tactics and methods of the search in the investigation of economic crimes are the 
effective way in finding the required objects. The use of them by investigators during searches 
specifically allows search, regardless of the investigative situation. Tactical measures have not 
to be isolated from each other. It is important that the investigator was able to plan their actions 
during preparation for investigative action. The skill and professionalism of the investigator is the 
fact that he skillfully used all the techniques and methods during search, varied them, abandoning 
some and moving to others in need.

Key words: search, object search, the place of concealment, tactical search.

УДК 343.224.1

Генезис здійснення правосуддя 
у кримінальному провадженні 
за участю неповнолітніх осіб

О. М. Крукевич,
аспірант кафедри правосуддя
юридичного факультету
Київського  національного університету
імені Тараса Шевченка

Досліджено історичні аспекти правового регулювання здійснення правосуддя за
участю неповнолітніх осіб. Здійснено аналіз першопричин законодавчого врегулювання
процесуального статусу неповнолітніх учасників кримінального провадження. Вивчено
особливостістановленняінститутів,пов’язанихзучастюнеповнолітніхосібукримінальному
провадженні,зокремапідозрюваних,обвинувачених,потерпілихосібтасвідків.

Ключові слова: історичний розвиток, кримінальне процесуальне законодавство,
неповнолітніучасники,кримінальнепровадження.

Крукевич О. Н. Генезис  осуществления правосудия в  уголовном производстве с 
участием несовершеннолетних

Исследованыисторическиеаспектыправовогорегулированияосуществленияправосудия
с участием несовершеннолетних. Осуществлен анализ первопричин законодательного
урегулирования процессуального статуса несовершеннолетних участников уголовного
производства. Изучены особенности становления институтов, связанных с участием
несовершеннолетнихвуголовномпроизводстве,втомчислеподозреваемых,обвиняемых,
потерпевшихлицисвидетелей.

Ключевые слова:историческоеразвитие,уголовноепроцессуальноезаконодательство,
несовершеннолетниеучастники,уголовноепроизводство.
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Krukevych Oksana. Genesis of Justice Involving Minors in Criminal Proceedings
The paper studies the historical aspects of legal regulation of justice involving juveniles.

Authoranalyzestherootcausesofthelegislativeregulationoftheproceduralstatusofjuvenile
participants in criminal proceedings. The paper reveals features of the institutions of the
participation of minors in criminal proceedings, including suspects, defendants, victims’ and
witnesses.

Key words:historicaldevelopment,criminalprocedurallaw,underageparticipants,criminal
proceedings.

Здійснення правосуддя щодо неповнолітніх порушує одну із 
найважливіших проблем суспільства – проблему захисту прав та 
інтересів дітей шляхом створення особливого (спеціального) порядку 
судочинства. Дослідження історичних аспектів правового регулювання 
здійснення правосуддя за участю неповнолітніх осіб являє собою складний 
процес, результативність якого залежить не стільки від виявлення 
змісту порівняльно-правових явищ різних часів, скільки від визначення 
першопричин, необхідності прийняття та рівня ефективності того чи 
іншого правового рішення.

Вивчаючи питання, пов’язані з участю неповнолітніх осіб у кримінальному 
провадженні, зокрема підозрюваних, обвинувачених, а також потерпілих 
осіб,  не менш важливим є вивчення питань участі неповнолітнього свідка, 
який, хоч і не виступає стороною, проте є не менш вагомим учасником у 
кримінальному провадженні.

Становленню інститутів визначених суб’єктів кримінальних 
процесуальних відносин в їх сучасному розумінні передував складний 
історичний розвиток відносин щодо захисту неповнолітніх державою, 
обумовлений суспільно-економічним та політичним розвитком суспільства. 

Дослідження окремих теоретичних та практичних питань участі 
неповнолітніх осіб у кримінальному судочинстві в історичному аспекті 
здійснювали відомі науковці:  А. Д. Арсеньєв, О. В. Астапенко, Д. І. Бедняков, 
М. Ф. Володимирський-Буданов, Н. А. Громов, В. І. Діденко, Е. А. Доля,                                                          
М. І. Капінус, Т. Х. Кондратьєва, Н. М. Крестовська, Н. П. Кузнєцов, О. П. Ку-
чинська, О. Е. Лейст, Е.Б. Мельникова, І. Б. Новіцкий, В. А. Пономаренков, 
В. О. Попелюшко, І. В. Процюк, В.М. Тернавська та ін. 

Водночас у працях цих учених взагалі не приділялася увага 
комплексному дослідженню історичного аспекта участі усіх неповнолітніх 
осіб у кримінальному провадженні, зокрема участі підозрюваного, 
обвинуваченого, потерпілого та свідка. У зв’язку з цим питання, 
пов’язані з історією зародження та розвитку правосуддя у кримінальному 
провадженні за участю неповнолітніх осіб, залишаються недослідженими, 
і як наслідок – актуальними. 

Підозрюваний, обвинувачений. Історично однією із перших згадок про 
здійснення захисту державою неповнолітніх правопорушників є положення 
Законів XII таблиць, згідно з якими неповнолітня особа звільнялася від 
відповідальності у випадку, коли вона не розуміла характеру злочинного 
діяння1. Крім цього, розмежовувалися злочини умисні та вчинені з 

1 Тернавська В. М. Проблеми становлення ювенальної юстиції як напряму ювенальної 
політики України // Європейські перспективи. 2012. № 2(2). С. 61.
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необережності. Умисні злочини  характеризувалися неможливістю покаяння – 
за ними завжди наставало покарання. Однак, якщо неповнолітнього визнавали 
«психічно незрілим», допускалося зменшення покарання.  Цей принцип діяв 
упродовж тривалого часу в країнах, що сприйняли римське право2.

У Дигестах Юстиніана (VI ст.) було закріплено титул IV «Про осіб, які 
не досягли 25 років»3. У творах видатних римських юристів, що збереглися 
в Дигестах, зосереджено усе право юристів Стародавнього світу. Саме 
тут вперше задекларовано намагання захистити неповнолітнього від 
несправедливого і жорстокого покарання. В акті було закріплено положення, 
згідно з яким обов’язок здійснювати захист осіб віком до двадцяти п’яти 
років стосовно угод майнового характеру покладається на їхніх опікунів, 
крім випадку, коли неповнолітній вчинить злочин умисно. Особливе 
значення для нас має вислів римського юриста Домініція Ульпіана (170 – 
228 рр.), викладений у Дигестах: «Следуя естественной справедливости, 
претор установил этот эдикт, путем которого он предоставил защиту юным, 
так как всем известно, что у лиц этого возраста рассудительность является 
шаткой и непрочной и подвержена возможности многих обманов. Этим 
эдиктом претор обещал и помощь в защиту против обмана»4, що свідчить 
про початок пошуку шляхів для захисту неповнолітніх правопорушників від 
несправедливого покарання та способів боротьби з дитячою злочинністю. 
Римське право залишило в історичній спадщині ще один доказ захисту дітей 
державою, на що звертає увагу Б. Ісмаілов. Зокрема, йдеться про теорію 
держави-батька, в якій держава оголошується вищим опікуном дитини, що 
знаходить своє відображення наприкінці ХІХ ст., коли фактично почали 
створюватися  так звані «дитячі суди»5.

У пам’ятках давньоруського світського законодавства не зазначалося 
про вплив віку неповнолітнього на його відповідальність. Проте деякі 
положення стосовно розглянутого питання зустрічаються. Відповідно до 
положень Руської Правди дружина та дитина холопа, що брали участь, 
(незалежно від їх віку) у татьбі (розбої), видаються скривдженому (за цей же 
злочин вільні співучасники платили віру)6. Тобто дитина, якщо брала участь 
у татьбі, незалежно від її віку, підлягала такому ж покаранню, як і дорослі, 
що вчинили злочин.

У Російській імперії вперше про вік кримінальної відповідальності 
зазначалося в Новоуказних статтях 1669 р., в яких було введено таке 

2 Процюк О. Особливості дослідження особи неповнолітнього правопорушника у 
кримінальному судочинстві (психолого-правовий аспект) // Вісник наукового товариства 
курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський 
державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. Львів, 2006. № 1: 
Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва 
(Осінні юридичні читання): Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. 
С. 116.

3 Дигесты Юстиниана: Избранные фрагменты / пер. и примеч. И.С. Перетерского. Москва, 
1984. C.89.

4 Там же.
5 Исмаилов Б. И. Правовые основы системы ювенальной юстиции: учебное пособие. 

Ташкент, 2002. URL:  http://www. allpravo.ru/library/doc117p0/ Instrum5783/item5790.html
6 Грищук В. К. Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми історії і 

методології. Львів: Світ, 1992. C. 28. 
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положення: якщо дитина віком 7 років вчинить вбивство, вона за це не 
карається смертною карою. Однак і це положення, як зазначив М. С. Таганцев, 
було цілком взяте з іноземного права, яке застосовували у церковних судах, 
але й воно не мало беззаперечної ваги, оскільки існували нормативні акти, 
які встановлювали зовсім інші строки, коли особа залишалась некараною; 
наприклад, у 12 років при мужолозтві, в інших же церковних законах 
наведені строки і в 14, і в 20 років7.

Надалі правила покарання та здійснення правосуддя щодо малолітніх 
визначалися Указом Сенату 1762 р. Згідно з цим Указом особи до 17 років, які 
обвинувачувалися у вчиненні злочину, за який передбачалася смертна кара, 
направлялися до Сенату, який вирішував питання про їх відповідальність. 
Так, малолітні до 17 років, які підлягали тілесному покаранню, до Сенату не 
направлялися. Діти до 10 років віддавалися для покарання на розсуд батьків, 
малолітні від 10 до 15 років підлягали покаранню різками, малолітні від 15 
до 17 років каралися батогами. Таким чином, вік малолітніх за Указом Сенату 
від 1762 р. диференціювався так: діти до 10 років визнавалися неосудними, 
малолітнім 10-17 років покарання пом’якшувалося. Але на практиці 
положення цього указу остаточно не вирішило питання віку кримінальної 
відповідальності та караності малолітніх8.

Відповідно до ст. 138 Зводу законів 1842 р. малолітніх віком до 10 років, 
які вчинили суспільно небезпечні діяння, без втручання суду віддавали 
батькам чи родичам для перевиховання. Особи віком від 10 до 14 років, 
якщо було встановлено, що вони діяли “з розумінням”, підлягали загальним 
покаранням, за винятком каторжних робіт та деяких інших. Коли ж 
встановлювали, що вони діяли “без розуміння”, то їх віддавали батькам чи 
родичам, як і малолітніх віком до 10 років. Стосовно малолітніх віком від 14 
до 17 років, то вони підлягали загальним покаранням (за винятком тілесних) 
тільки тоді, коли було констатовано, що вони діяли “з розумінням”.

У російському праві, яке діяло на українських землях, відбувався розвиток 
інститутів, що стосуються відпралення правосуддя щодо неповнолітніх та 
малолітніх. Зокрема, Закон від 2 червня 1897 р. «Про зміну форм і обрядів 
судочинства у справах про злочинні діяння малолітніх і неповнолітніх, а 
також про їх покарання» доповнено ст. 207-1, що передбачала виділення 
в окреме провадження і окремий розгляд справ щодо обвинувачення 
неповнолітніх від 10 до 17 років, які вчинили злочинні діяння у співучасті з 
повнолітніми, якщо за обставинами справи це видавалося можливим.

Декретом РНК РРФСР від 9 січня 1918 р. «Про комісії для неповнолітніх» 
внесено суттєві зміни до системи правосуддя стосовно неповнолітніх. Суди 
і тюремне ув’язнення для малолітніх і неповнолітніх скасовано. Відповідно 
до ст. 2 справи про неповнолітніх до 17 років, помічених у діяннях суспільно 
небезпечних, підлягали віданню комісій для неповнолітніх. За результатами 
розгляду справи стосовно неповнолітніх комісія їх або звільняла, або 

7Таганцев.Н.С. Русское уголовное право. Лекции. В 2 т. Санкт-Петербург, 1902. Т. 1: Часть 
общая. C. 419.

8 ТаганцевН.С. Исследования об ответственности малолетних преступников по русскому 
праву. Санкт-Петербург: Тип. Котомина., 1871. C. 21.

Кримінальне право та кримінальний процес



83

№
 4

 (4
5

), 
2

0
1

6

направляла до одного із сховищ Народного комісаріату громадського 
притулку згідно з характером діяння9. Згідно зі ст. 1Декрету РНК РРФСР 
від 4 березня 1920 р. справи стосовно неповнолітніх віком до 18 років, 
помічених у діяннях суспільно небезпечних, підлягали віданню комісії для 
неповнолітніх. Статті 10 та 20 «Інструкції комісіям у справах неповнолітніх», 
затвердженої постановою РНКР РФСР від 30 липня 1920 р., передбачали 
обов’язкове виділення кримінальної справи стосовно неповнолітнього 
співучасника віком від 14 до 18 років в окреме провадження. 

Комісії у справах неповнолітніх ліквідували у першій половині 30-х років 
ХХ ст., а разом із ними і обов’язковий розгляд кримінальних справ стосовно 
неповнолітніх в окремому провадженні. А постановою Центрального 
Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів СРСР «Про заходи боротьби 
зі злочинністю серед неповнолітніх» від 7 квітня 1935 р. скасовано засоби 
медико-педагогічного характеру, які застосовувалися до неповнолітніх, та 
до 12 років знижено вік, з якого наставала кримінальна відповідальність, 
що пов’язано з історичним розвитком СРСР і панівною ідеологією держави. 

З прийняттям у 1960 р. КПК процесуальний статус неповнолітніх 
підозрюваних та обвинувачених набув більш чітких рис. Кодекс містив 
окремий розділ, присвячений спеціальному субє’кту в кримінальному 
провадженні “Провадження в справах про злочин неповнолітніх”.

Законодавець закріпив на нормативному рівні порядок провадження в 
справах неповнолітніх, обставини, що підлягають встановленню в справах 
про злочини неповнолітніх, особливості затримання та взяття під варту 
неповнолітнього, віддання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів, 
піклувальників або адміністрації дитячої установи, порядок виклику 
неповнолітнього обвинуваченого, пред’явлення обвинувачення і допит 
неповнолітнього обвинуваченого, питання представництва та питання, що 
вирішуються судом при постановлені вироку.

Положення чинного Кримінального процесуального кодексу України 
в порівнянні з нормами Кримінально-процесуального кодексу України                                                                                                                                         
1960 р. свідчать про спрямованість законодавця на мінімізацію негативного 
впливу кримінального судочинства на психіку неповнолітнього, 
приведення національного законодавства у відповідність з вимогами 
міжнародного права у сфері захисту прав неповнолітніх учасників 
кримінальних процесуальних відносин. 

Потерпілий. Питання участі у здійсненні правосуддя потерпілих 
пов’язане з поняттям балансування публічного та приватного інтересу 
в кримінальному процесі в різні історичні епохи, а тому для створення 
моделі правосуддя, яка б змогла  забезпечити рівний захист інтересів усіх 
учасників процесу та дати можливість потерпілим брати активну участь 
у здійсненні правосуддя та покарання особи злочинця, зробивши процес 
більш відкритим та зрозумілим, насамперед для неповнолітніх учасників, 
необхідне дослідження історії розвитку правосуддя, зокрема інституту 
потерпілих осіб від кримінальних правопорушень.

9 ТаганцевН.С. Курс русского уголовного права. Санкт-Петербург, 1878. Кн. 1: Часть общая. C. 82.
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Насамперед варто відзначити, що теоретичне та практичне визначення 
поняття потерпілого (жертви злочину) одержало відносно недавно. Однією 
із перших згадок про потерпілу особу від злочину була норма, закріплена 
законами Хетського царства – могутньої стародавньої держави в Малій 
Азії (бл. 1800  -  1180 рр. до н.е.), яка містила такі положення: «Якщо 
хтось заподіяв шкоду людині та зробив її хворою, то він повинен за нею 
доглядати. Він повинен дати замість нього людину, і та повинна працювати 
в домі постраждалого доти, доки він не одужає. Коли ж він одужає, винний 
повинен дати йому 6 мін сріблом, а також сам заплатити лікареві»10.

Норми, що стосувались осіб, що стали жертвами злочинних діянь, знайшли 
відображення і в першому в історії людства зводі законів царя Хамурапі (За-
кони Хамурапі) бл. 1760 р. до н.е. В самому зводі неодноразово згадується 
про відшкодування шкоди потерпілим особам, наприклад: за нанесення 
побоїв людині під час бійки винний сплачував штраф, розмір якого залежав 
від соціального стану потерпілого; за вбивство мешканців поселення 
відшкодування шкоди здійснювалось на користь родичів потерпілого; якщо 
виникала необхідність у лікуванні потерпілого, то воно здійснювалось за 
рахунок винного; за майнові злочини застосовувався принцип кратного 
відшкодування шкоди потерпілим. 

Згадки про жертв злочинів ми зустрічаємо і в Законах Ману, найбільш 
повній збірці законів Стародавньої Індії (від II ст. до н. е. і до II ст. н. е.). 
Характерним для цієї збірки в контексті нашого дослідження є те, що 
покарання залежало від приналежності як винного, так і потерпілого до 
певного класу. 

Першою правовою пам’яткою, яку ми відносимо до системи римського 
права, є Закони ХІІ таблиць (451-449 рр. до н.е.). Важливими для нас є 
відомості про основну форму захисту порушених прав за законами даної 
історичної пам’ятки, якою визнавалася безпосередня розправа потерпілого 
з порушником його прав, зокрема, спійманого на місці злочину порушника 
потерпілий міг скалічити чи убити на місці, тобто функція правосуддя та 
визначення міри покарання належала в повній мірі потерпілій від злочину 
особі.  

Звід законів під Дигести Юстиніана (533 р.) містив переважно норми, що 
стосуються приватного права, проте книга 48 присвячена публічним судам 
і складається з положень у сфері кримінального права та кримінального 
процесуального права. Тут ми знаходимо підтвердження значного впливу 
потерпілої особи в процесі обрання покарання для правопорушника. Так, 
усі правопорушення, за які може бути призначено покарання згідно з 
положеннями Дигестів Юстиніана,  розглядаються з врахуванням мотиву, 
особи, місця, часу, характеру і обсягу скоєного, наслідків.

Безперечно, найважливішою пам’яткою, яка являє собою підсумок 
усієї системи звичаєвого права східного слов’янства, є «Руська Правда» 
(XI-XII ст.). Проаналізувавши приписи даної історичної пам’ятки, ми 
можемо зробити висновок про існування поряд із загальним статусом 

10 ГошовськийМ. І.,КучинськаО.П. Потерпілий у кримінальному процесі України. Київ: 
Юрінком Інтер, 1998. C. 7.
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спеціального, для окремих категорій осіб. Загальними процесуальними 
правами та обов’язками наділені усі без винятку жертви злочину. Зважаючи 
на особливості обвинувально-змагального процесу доби Київської Русі, для 
якого характерна активна участь зацікавлених у вирішенні конфлікту осіб. 
Спеціальним статусом володіли окремі категорії потерпілих, щодо яких 
встановлювався особливий захист. Зокрема, визначався розмір грошового 
викупу за вбивство тих осіб, за яких нікому було здійснити кровну помсту, 
а постраждалі від злочину іноземці користались можливістю при поданні 
доказів щодо застосування фізичного насилля, не потрібно було надавати 
двох свідків-очевидців (видоків), а було достатньо особистої присяги 
іноземця11.

Крім того, права князів та феодалів як потерпілих значною мірою 
відрізнялись. Здебільшого це проявлялось у процесі призначення покарання, 
наприклад, за вбивство селянина чи холопа сплачувався штраф у розмірі                  
5 гривень, а за князівського дружинника – 8012. 

Досить цікава гарантія захисту прав потерпілого була закріплена нормою 
Литовського статуту 1529 р., яка покладала обов’язок відшкодування 
шкоди потерпілому, у разі втечі обвинуваченого. У Статуті було визначено 
максимальний строк права подачі позову  потерпілим за вчинення розбійного 
нападу, крадіжки, пограбування, побоїв – 10 років.

Вивчаючи видатні історичні здобутки в галузі процесуального права, 
необхідно звернутися до збірника 1743 р. «Права, за якими судиться 
малоросійський народ». Потерпілому разом із цивільним відповідачем як 
учасникам кримінального процесу відводилась окрема Глава 8, в якій були 
закріплені права та обов’язки13. 

О.О. Кочура вказує, що першим законодавчим актом, який закріпив 
поняття «потерпілого» в сучасному його розумінні, є Статут кримінального 
судочинства, виданий внаслідок проведення Судової реформи 1864 р. в 
Російській імперії, до складу якої на той час входила основна частина України. 
Підставою визнання особи «потерпілою від злочину або проступку», а саме 
особою, що постраждала від злочину і яка вступила в процес кримінального 
судочинства як сторона, була її скарга14. 

Визначним кроком у розвитку кримінального процесу було закріплення 
у законодавстві перших років радянської влади в Україні права всім 
громадянам віком до 18 років, в тому числі потерпілим, бути обвинувачами 
в суді (постанова Народного секретаріату Української Народної Республіки              
«Про введення народного суду» від 4 січня 1918 р, та Положення про 
революційні трибунали, затверджене Народним секретаріатом у судових 

11 Российское законодательство X-XX векав. В 9 т. Т. І: Законодательство Древней Руси / под 
ред. О.И. Чистякова. Москва: Юридическая література, 1984. С. 52-54.

12 Кульчицький В. С., НастюкМ. І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. Львів,           
1996. С. 27.

13 Права, по коротым судится малороссийсий народ / под ред. А. Кистякивского. Санкт-
Петербург, 1875. С. 137-139.

14 Судебныеуставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений на коих они основаны, 
изданные государственною канцеляриею. Второе издание. Часть вторая / Уставы Уголовного 
судопроизводства. Санкт-Петербург: Типография второго отделения собственной Е.И.В. 
Канцелярии, 1867. С. 132-133.
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справах УНР 23 січня 1918 р.). І хоча через рік дане положення було 
скасоване Тимчасовим положенням про народні суди і революційні 
трибунали Української Соціалістичної Радянської Республіки, виданим 
Раднаркомом УСРР 19 лютого 1919 р., і замінене посадовим (державним) 
обвинуваченням15,  проте існування такої норми, хоч і не тривалий період, 
у суспільстві, де головним завданням вважався насамперед захист держави, 
свідчить про зародження особливого статусу неповнолітніх потерпілих у 
кримінальному провадженні.

Кримінально-процесуальним кодексом УРСР 1927 р. було значно звужено 
права потерпілих осіб, чим прирівняно їх до свідків, а право підтримувати 
обвинувачення надавалося лише в справах приватного обвинувачення. Якщо 
ж злочином потерпілому було заподіяно майнову шкоду, то він мав право 
пред’явити цивільний позов і визнавався стороною в процесі (п. 5 ст. 24, 
ст.50).

З прийняттям Кримінально-процесуального кодексу УРСР 1960 р. 
процесуальне становище потерпілого зазнало значних позитивних змін. 
Проаналізувавши положення ст. 49 КПК УРСР 1960 р., можна стверджувати, 
що потерпілий набув статусу самостійної процесуальної фігури, про що 
свідчить комплекс прав, яким він наділявся. 

Незважаючи на значний крок уперед у розширенні прав учасників 
кримінального провадження, у КПК УРСР 1960 р. так і не було жодної згадки 
про неповнолітніх потерпілих та відповідно реалізації ними свої прав.

Поняття неповнолітнього потерпілого з’явилося лише у Кримінальному 
процесуальному кодексі України 13 квітня 2012 р., що стало визначною 
подією у розвитку та вдосконаленні національного кримінального 
процесуального законодавства, а також його застосуванні.

Свідок. У сучасному розумінні згідно зі ч.1 ст. 65 КПК України свідком є 
фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають 
доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для 
давання показань. 

Цікавим фактом є те, що неповнолітні особи, отримали можливість 
виступати в якості свідків у кримінальному провадженні зовсім недавно, 
а передував цьому тривалий період заборони отримання показань від 
неповнолітніх осіб, тобто вони не могли бути учасниками кримінального 
провадження, що підтверджується положеннями, закріпленими у відомих 
історичних пам’ятках різних епох. 

Перші згадки про особу свідка у судовому процесі, який у стародавні 
часи був спільним для відносин як приватного, так і публічного характеру, 
зокрема відносин, що виникали у зв’язку з вчиненням кримінального 
правопорушення, знаходимо у Зводі законів царя Хаммурапі створеного 
(1780 року до н. е.). Даний Звід є одним із найдавніших і найкраще 
збережених законодавчих кодексів стародавнього Вавилону та містить 
значну кількість норм, що стосуються свідків, чим доводить неабияку роль 
даних учасників кримінального провадження у здійсненні правосуддя, уже 
на етапі зародження права в цілому.

15 Михеєнко М. М. Громадське обвинувачення і громадський захист у радянському 
кримінальному судочинстві. Київ, 1963. С. 7, 8, 11.
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Згідно з § 3 Зводу законів Хаммурапі,  якщо людина виступить у судовій 
справі свідком звинувачення, але не докаже цього, і якщо ця судова справа 
стосувалася життя, то цю людину треба вбити. На сторін кримінального 
провадження покладався обов’язок віднайти та привести свідків для давання 
показів під час судового розгляду. § 11 було встановлено: якщо господар 
пропалої речі не приведе свідків, які знають його пропалу річ, то він брехун, 
зводить наклеп; його треба вбити. У разі, якщо свідків цієї людини немає 
поблизу, то судді призначають їй термін до закінчення шостого місяця. Якщо 
на шостий місяць своїх свідків вона не приведе, то вона визнається брехуном 
та повинна зазнати кари, що накладається у такій судовій справі. 

Згадки про свідків і їх роль у кримінальному процесі Стародавньої Індії 
ми знаходимо у Законах Ману (II ст. до н.е. – II ст. н.е.). Варто відзначити, 
що покарання особі, що вчинила злочин, визначав цар або призначений 
ним вчений брахман. При цьому основними доказами слугували показання 
свідків, а також клятви та ордалії. Найбільш якісними та достовірними 
вважалися свідчення, які давали свідки однієї з обвинувачених варни (група 
населення, належність до якої визначалась народженням та яка мала певне 
коло етичних, релігійних, правових обов’язків)16. 

У різні періоди розвитку римського судового процесу (легісакційного, 
формулярного та ординарного) римське право виділяло такі засоби 
доказування: пояснення сторін (зізнання – confessio), показання свідків – 
свідчення (testes), висновки експертів («обізнаних людей»), письмові 
документи (tabulex), презумпції, присяги (клятви), огляд на місці. 
Найважливішим засобом доказування у судовому процесі вважалися саме 
показання свідків. 

Саме римськими юристами було створено методологічну базу, яка 
використовується в сучасних правових системах. Так, можемо відзначити 
детальний характер урегулювання, а також розроблення положень таких 
інститутів: допустимості свідків, правового статусу свідків, підстав для їх 
відведення, правових підстав для відмови від свідчень, визначення кола 
осіб, які не могли бути свідками. Відомий римський юрист Сцевол розробив 
базову норму римьского доказового права: «Не примушуються до свідчень 
проти їх волі: особи похилого віку та немічні»17. Важливим для нас є те, 
що римське право визначало категорії осіб, які не могли бути свідками: 
засуджені за судовим вироком, обвинувачені у злочині, особи, які не 
досягли 20-річного віку (малолітні розглядались як свідки під сумнівом), 
жінки легковажної поведінки, особи низького стану проти аристократії (на 
певних етапах розвитку римського права). Звідси можна зробити висновок, 
що вперше неповнолітні особи в інситуті доказування згадуються саме 
римськими юристами, хоч за ними і не визнається право бути свідками та 
давати будь-які показання.

16 КрестовськаН.М.,ЦвіркунО.Ф. Історія держави і права зарубіжних країн: хрестоматія-
практикум. Харків: Одіссей, 2010. C. 232.

17 Перетерский И. С. Дигесты Юстиниана: Избранные фрагменты / пер. и прим.                                   
И.С. Перетерского. Москва: Наука, 1984. C. 12.

Крукевич О. М. Генезис здійснення правосуддя у кримінальному...                         



88

№
 4

 (4
5

), 
2

0
1

6

Сучасне кримінальне процесуальне законодавство України формувалося 
протягом багатьох століть, а його основи зароджувалися в Київській Русі.  
У той час використовувалися такі види судових доказів: особисте зізнання, 
свідчення “послухів і видоків”, речові докази, “суди божі”18. Основним 
видом доказів вважалися саме відомості, надані свідками. Свідки, у 
свою черг, поділялися на кілька категорій – видоків, послухів і людей. 
“Видоками” вважали осіб, які були очевидцями вчинення злочинних дій, 
що стали приводом для порушення кримінальної справи. “Послухами” 
називали свідків доброї слави сторони, яка брала участь у судовому 
процесі. А під терміном “люди” розумілися свідки у справах, обставини 
яких могли бути відомими багатьом. У деяких випадках Руська Правда 
для підтвердження того чи іншого факту вимагала виставляти заздалегідь 
визначену кількість свідків. Зокрема, обвинувачений у вбивстві міг 
відвести від себе підозру шляхом виставлення семи послухів, а якщо 
обвинувачений був іноземцем, кількість послухів обмежувалася двома19. З 
огляду на приватно-обвинувальний характер процесу за Руською Правдою, 
доказування за допомогою показів свідків здійснювалося виключно 
самими сторонами. Діяльність суду обмежувалася лише вимогою від них 
у потрібних випадках цих доказів і спостереженням за їх поданням. 

Основними джерелами, що регулювали процесуальні відносини в 
період перебування українських земель під владою Литви та Польщі, були 
Судебник Казимира 1468 р. і Литовські статути. Докази поділялися на 
досконалі та недосконалі (“повні” і “неповні”). Литовські статути містили 
перелік найважливіших доказів. Починаючи з доказів, що мають найбільшу 
доказову силу, Я. Падох виділяє: а) зізнання; б) грамоти; в) оглядини і 
речові докази; г) свідків; ґ) присягу; д) жереб; є) допити на муках20. Велика 
роль відводилася поданню доказів за допомогою свідків, які поділялися на 
урядових і приватних. Урядовими свідками могли бути возні, які залучалися 
для підтвердження і перевірки доказів та їх забезпечення для подальшого 
використання судом, а також інші урядові особи. Приватні ж свідки 
поділялися на дві групи: безпосередніх свідків, що бачили або чули спірні 
факти чи події, та свідків-знавців, які підтверджували моральні якості сторін. 

Система доказів доби Гетьманщини мало відрізнялася від тієї, що 
мала місце у литовсько-польську добу, проте під впливом російського 
процесуального права все ж таки зазнала певних змін. До докзів належали: 
а) зізнання, б) грамоти, в) свідки, г) присяга, ґ) оглядини і речові докази,              
д) допити на тортурах.     

У 1715 р. у Російській імперії було видане “Краткое изображение 
процессов либо судебных тяжб”, яке вплинуло і на практику кримінального 

18 Історія держави і права України: підручник. У 2 т. / В. Д. Гончаренко, A. Й. Рогожин,              
О. Д. Святоцький та ін.; за ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина, B. Д. Гончаренка. Київ: Видавничий 
Дім “Ін Юре”, 2003. Т. 1. C. 88.

19РуськаПравда (Просторова редакція) // Хрестоматія з історії держави і права України. У 2 т. 
Т. 1. З найдавніших часів до початку ХХ ст.: навч. посіб. для юрид. вищих навч. закл. і фак. /                      
В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький; за ред. В. Д. Гончаренка. Київ: Ін Юре, 1997. С. 31. 

20 Падох Я. Суди і судовий процес Старої України. Нью-Йорк – Париж – Сідней –                    
Торонто – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 1990. C. 58.
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судочинства на українських землях. Тут вперше на нормативному рівні 
було закріплено чіткий перелік доказів: “Впротчем на четыре образа 
бывают доказы: 1) чрез своеволное признание; 2)чрез свидетелей; 3)чрез 
писмянные доводы; 4)чрез присягу”21. Вперше був запопронований перелік 
осіб, які не можуть бути свідками. Також визначались окремо вимоги до 
тих, хто може бути свідками: виключно повнолітні християни, добрі люди, 
що заслуговують довіри. 

Вперше на законодавчому рівні визнання права  неповнолітніх бути 
свідками закріплено у 1960 р. у Кримінально-процесуальному кодексі 
України. Зокрема, у ст. 168 передбачалося, що допит неповнолітнього свідка 
віком до 14 років,  а за розсудом слідчого — віком до 16 років  проводиться 
в присутності педагога,  а за потреби — лікаря,  батьків чи  інших  законних  
представників неповнолітнього. До початку  допиту   зазначеним   особам   
роз’яснюється   їх обов’язок бути присутніми при допиті, а також право 
викладати свої зауваження і  з  дозволу  слідчого  задавати  свідкові  
запитання. Свідкові, який     не    досяг    16-річного    віку, роз’яснюється його  
обов’язок  говорити  тільки  правду,  але  про кримінальну  відповідальність  
за  відмову від давання показів та за завідомо неправдиві показання він не 
попереджається.

Удосконалення інституту неповнолітніх свідків триває і досі. Прийняття 
Кріминального процесуального кодексу України 2012 р. наблизило нас до 
міжнародних стандартів, проте залишилося багато невирішених питань, які 
потребують врахування як історичного досвіду, так і реалій сьогодення.

Отже, подальші дослідження історії становлення кримінального процесу 
на теренах України, його окремих інститутів, у тому числі інституту участі 
неповнолітніх осіб у кримінальному судочинстві, є досить перспективними, 
оскільки у вітчизняній науці кримінального процесу ці питання є 
малодослідженими та потребують значних доопрацювань з метою вивчення 
витоків, змін законодавтсва під впливом різноманітних чинників з плином 
часу, що сприятиме удосконаленню законодавчої бази. 

Krukevych Oksana. Genesis of Justice Involving Minors in Criminal Proceedings
The paper studies the historical aspects of legal regulation of justice involving juveniles. Author 

analyzes the root causes of the legislative regulation of the procedural status of juvenile participants 
in criminal proceedings. The paper reveals features of the institutions of the participation of minors 
in criminal proceedings, including suspects, defendants, victims’ and witnesses.

Implementation of juvenile justice violates one of the most important issues of society - the issue 
of protecting the rights and interests of children by creating a special rules of criminal procedure. 
Study of historical aspects of legal regulation of justice involving minors is a complex process, 
the impact of which depends not only on identifying the content of comparative legal effects of 
different times, how to determine the causes, and the need for efficiency level of a legal decision.

Studying the issues related to the participation of minors in criminal proceedings, including 
suspects, defendants, victims, no less important is the study of underage witness who, although 
not a party, but no less important participant in criminal proceedings.

Key words: historical development, criminal procedural law, underage participants, criminal 
proceedings.

21 Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т. 4: Законодательство периода 
становления абсолютизма / отв. ред. тома А. Г. Маньков; Под общ. ред. О. И. Чистякова. Москва: 
Юридическая литература, 1986. C. 415.
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Методологічні основи визначення структури 
цивільної процесуальної діяльності

С. О. Короєд,
доктор юридичних наук

Обґрунтовується необхідність більш широкого використання в процесуальних
дослідженняхдіяльнісногопідходу.Задопомогоюцьогометодурозкриваєтьсяструктура
цивільної процесуальної діяльності як процесу в якості об’єкта дослідження. Цивільна
процесуальна діяльність розкривається як система елементів: мета, засіб, процес,
результат.Робитьсявисновок,щосудовийзахистпорушеногоправаскладаєтьсяздвох
процесів:судовоговирішенняспоруіреальноговідновленняправа.Доводиться,щопроцесом
судовогозахиступорушеногоправаєцивільнийпроцес,апроцесомреальноговідновлення
права–процесвиконаннясудовихрішень.

Ключові слова: цивільнийпроцес,цивільнапроцесуальнадіяльність,діяльніснийпідхід,
структура,мета,засіб,процес,результат,захистправ.

Короед С. А. методологические основы определения структуры гражданской 
процессуальной деятельности

Обосновывается необходимость более широкого использования в процессуальных
исследованиях деятельностного подхода. С помощью этого метода раскрывается
структурагражданскойпроцессуальнойдеятельностикакпроцессавкачествеобъекта
исследования. Гражданская процессуальная деятельность раскрывается как система
элементов:цель,средство,процесс,результат.Делаетсявывод,чтосудебнаязащита
нарушенногоправасостоитиздвухпроцессов:судебногоразрешенияспораиреального
восстановления права. Доказывается, что процессом судебной защиты нарушенного
права является гражданский процесс, а процесс реального восстановления права –
процессисполнениясудебныхрешений.

Ключевые слова: гражданский процесс, гражданская процессуальная
деятельность, деятельностный подход, структура, цель, средство, процесс,
результат,защитаправ.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

©КороєдСергійОлександрович– доктор юридичних наук
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Koroied Sergii. Methodological basis for determining the structure of the civil procedural 
activities

Itisjustifiedthenecessityofincreasingtheuseofproceduralresearchintheprocessofthe
activityapproach.Withthismethoditisrevealedthestructureofthecivilproceduralactivitiesasa
processasanobjectofstudy.Civilproceduralactivityisrevealedasasystemofelements:purpose,
means,process,result.Itisconcludedthattheprocessofjudicialprotectionoftheviolatedrights
consistsoftwoprocesses:judicialdisputeresolutionandrealremedyoflaw.Itisjustifiedthatthe
processofjudicialprotectionoftheviolatedrightisacivilprocess,andtheprocessofremedyof
therealrights–processofexecutionofjudgments.

Key words: civil procedure, civil procedural activity, activity approach, structure, purpose,
means,process,result,protectionofrights.

Судова влада є необхідним елементом державного механізму в будь-
якому суспільстві. Це добре розуміли всі вчені-правознавці незалежно 
від епохи, в якій вони жили, і держави, до громадян якої належали. 
Свого часу ще І.Є. Енгельман писав: «При недостатньо розвиненому 
цивільному праві або мінливості окремих його правил приватна особа 
ще може відвернути шкідливі для себе наслідки внесенням в договори і 
умови докладних правил на всякі випадковості, але дію неправильних і 
нелогічних постанов процесу вже неможливо відвернути. Вони завдають, 
причому неминучу, шкоду всьому громадянському ладу, послаблюючи 
в народі почуття правди і справедливості, підкопуючи правовий лад 
в самому його корені. Шкідливий вплив поганого цивільного права 
в багатьох випадках може бути усунено правим і скорим судом, але 
найкращий цивільний кодекс залишається мертвою буквою при 
неправильному і повільному процесі»1.

Аналіз юридичної літератури засвідчив, що у вчених-процесуалістів 
відсутнє єдине розуміння поняття «цивільний процес». Причому така 
тенденція прослідковується ще у дореволюційних процесуалістів. Так, 
одні вчені-процесуалісти зазначають, що цивільний процес, як форма 
здійснення правосуддя в цивільних справах, тотожна з цивільним 
судочинством, є порядком розгляду і вирішення цивільних справ (порядком 
вчинення процесуальних дій, тобто як встановлені законом правила 
поведінки суду та інших учасників процесу)2. Інша група провідних 
учених-процесуалістів визначають цивільний процес через діяльність 

1 Энгельман И. Е. Учебник русского гражданского судопроизводства. Юрьев, 1904.                 
С. 30.

2 Гражданский процесс: Курс лекций, читанных проф. Ю. С. Гамбаровым. 1894/95 ак. г. // 
Хрестоматия по гражданскому процессу / под общ. ред. М. К. Треушникова. Москва, 1996. С. 10;  
Гражданский процесс: хрестоматия : учебное пособие / под ред. проф. М. К. Треушникова. 
Москва: Городец, 2005. С. 93; ВаськовскийЕ.В. Учебник гражданского процесса / под ред..             
и с предисл. В. А. Томсинова. Москва: Издательство «Зерцало», 2003. С. 3; Курс цивільного 
процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. 
Харків: Право, 2011. С. 22, 33-34, 36; ВасильевС.В. Энциклопедия гражданского процесса. 
Харьков: Харьков юридический, 2009. С. 3, 71;ШтефанМ.Й. Цивільний процес: підручник 
для студ. юрид. спеціальностей вищих закладів освіти. Київ : Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. 
С. 19, 22; Цивільне процесуальне право України: підручник / Бичкова С. С., Бірюков І. А., 
Бобрик В. І. та ін.; за заг. ред. С. С. Бичкової. Київ: Атіка, 2009. С. 54; Осокина Г. Л.
Гражданский процесс. Общая часть. Москва: Норма, 2008. – С. 87; Гражданский                                  
процесс: учебник / под ред. М. К. Треушникова. Москва: ОАО «Издательский Дом                       
“Городец”, 2007. 784 с.
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(сукупність процесуальних дій суду та інших учасників процесу), тобто як 
динамічну категорію3.

Висловлюючи власну наукову позицію з приводу цього питання в 
попередніх публікаціях, ми обґрунтували, що застосовані у ЦПК України 
терміни «цивільний процес», «цивільне судочинство» і «правосуддя в 
цивільних справах» вживаються як синоніми і позначають саме процесуальну 
діяльність суду та інших учасників процесу щодо розгляду і вирішення 
цивільних справ судами4.

При цьому в юридичній літературі доводиться, що цивільний процес 
за своїм змістом завжди включає процесуальну діяльність суду, діяльність 
учасників цивільного судочинства, яка має певний зміст і процесуальну 
форму вираження і проводиться у відповідній послідовності, у певному 
порядку, встановленому нормами цивільного процесуального права. 
Тобто, це взаємодія процесуальної діяльності і процесуальних відносин, 
упорядкована в процесуальній формі5.

Ще М.А. Гурвич зазначав, що предметом науки виступає діяльність, тобто 
дії, які утворюють здійснення правосуддя, і в цьому сенсі про цивільний 
процес говорять як про «деяке триваюче фактичне явище, як про фактичний 
процес»6.

Водночас, констатуючи динамічний характер, вітчизняна наука досі не 
сформулювала принципи динаміки цивільного процесу та її характер. 

У зв’язку з цим у сучасній науці цивільного процесу для дослідження 
цивільної процесуальної діяльності як процесу в якості об’єкта 
дослідження, як слушно відзначає М.М. Зубович, повинна бути сформована 
сучасна цілісна методологія, що передбачає неприпустимість ігнорування 
загальнонаукових методів, що активно застосовуються в сучасному 
науковому пізнанні. Насамперед у їх числі: 1) системо-діяльнісний підхід, 
що передбачає усвідомлення реальності феноменів цивільного процесу, що 
з необхідністю включає в себе взаємодії його суб’єктів, з використанням ідеї 
соціально організованого мислення, в якому головна роль належить суду, 
який має інтенцію (установку) на активну дію на противагу споглядальної 
позиції; 2) інституційний підхід, що передбачає розгляд процесуального 
інституту в якості частини соціокультурного інституту, тобто як «форми 

3 ТертишніковВ. І. Цивільний процес України (курс лекцій) : Навч.-практ. посіб. Харків: 
Вид. «ФІНН», 2011. С. 12; Цивільний процес України: академічний курс: підручник для студ. 
юрид. спец. вищ. навч. закл.; за ред. С. Я. Фурси. Київ: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2009. С. 56; 
Цивільний процес України: підручник. Харків: Одісей, 2012. С. 8; Гражданский процес : учеб. 
для студентов вузов, обучающихся по спец. «Юриспруденция» / Абушенко Д. Б., Воложанин В. П., 
Загайданова С. К. и др.; отв. ред. В. В. Ярков. Москва: Волтерс Клувер, 2004. С. 9, 12; 
Гражданский процесс России: учебник / под ред. М. А.Викут. Москва: Юристъ, 2004. С. 15.

4 Короєд С. О. Цивільний процес та цивільне судочинство: концепція уніфікованого 
розуміння понять // Держава і право: Зб. наукових праць. Серія Юридичні науки. Вип. 73 /               
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2016. 
С. 257-258.

5 ШтефанМ. Й. Цивільний процес: підручник. Київ, 2001. С. 9; Теліпко В. Е.Науково-
практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. Станом на 01.11.2010 р. / за 
ред. Притики Ю. Д. Київ: Центр учбової літератури, 2011. С. 25.

6 ГурвичМ.А. Лекции по советскому гражданскому процессу / под ред. В. Н. Бельдюгина. 
Москва, 1950. С. 5, 28-30.
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здійснення спеціалізованих функцій» в правосудді, з використанням 
інституційно-функціональних моделей тих чи інших інститутів; 3) синерге-
тичний підхід, що передбачає розгляд системи процесуальних інститутів як 
«еволюційного цілого»7.

Викладене вище свідчить, що діяльнісний підхід є одним з важливих 
методів цивільних процесуальних досліджень та підлягає активному 
використанню в процесуальній науці8.

При застосуванні діяльнісного підходу варто виходити з того, що соціальні 
відносини не існують і не можуть існувати у відриві від діяльності. Його 
використання означає представлення того чи іншого досліджуваного явища 
як діяльності. Саме за допомогою цього підходу проводиться дослідження не 
тільки сукупності правових норм та інститутів цивільного процесуального 
права, тобто його статичного стану, а й сукупності процесуальних дій, тобто 
динаміки цивільного процесу. Оскільки будь-яка діяльність складається з 
певних елементів, то й цивільно-процесуальна діяльність має вивчатися з 
урахуванням таких елементів. 

Враховуючи, що цивільна процесуальна діяльність виникає з 
моменту звернення громадянина за захистом порушеного права до суду, 
вона характеризується динамічністю і послідовною зміною дій, тобто 
стадійністю. Такі якості характерні насамперед для такого явища, як 
процес.

Взагалі прийнято виділяти чотири елементи діяльності: мета, засіб, 
процес і результат діяльності9. А відтак правова діяльність також складається 
з чотирьох елементів. Таким чином, процес є тільки частиною діяльності, 
її складовим елементом. Тому пояснення явищ реальної дійсності за 
допомогою одного терміна «процес», без урахування інших елементів 
діяльності, недостатньо обґрунтоване. Безсумнівно, серед цих елементів 
процес займає особливе місце.

Першим елементом є мета. Варто підкреслити, що саме мета визначає 
структуру діяльності. Вона виступає як найважливіший системоутворюючий 
чинник, то загальне, що об’єднує окремі елементи в ціле10. За словами 
А.В. Цихоцького, мета пронизує своєю сутністю всю судову діяльність, 
виступаючи своєрідним кістяком11. 

Предмет цивільного процесуального права і діяльність як форма його 
реалізації становлять процес здійснення цієї основної мети12. Саме мета 

7 Зубович М. М. Ценностный аспект методологии гражданской процессуальной науки // 
Сибирский Юридический Вестник. 2004. № 3. URL:  http://www.law.edu.ru/doc/document.
asp?docID=1183299.

8 БобрикВ.І.Теоретичні передумови оптимізації цивілістичного судочинства: монографія. 
Київ: “МП Леся”, 2014. С. 16-17.

9 ЮдинЭ.Г.Системный подход и принцип деятельности // Методологические проблемы 
современной науки. Москва, 1978. С. 269; ДавыдовВ. В. Теория деятельности и социальная 
практика // Вопросы философии. 1996. № 5. С. 52.

10 МолчановВ.В. Собирание доказательств в гражданском процессе. Москва, 1991. С. 14.
11 Цихоцкий А. В. Теоретические проблемы эффективности правосудия по гражданским 

делам. Новосибирск, 1997. С. 62.
12 Рассахатская Н. А. Детерминанты предмета гражданского процессуального права // 

Актуальные проблемы процессуальной цивилистической науки: Материалы научно-
практической конференции, посвященной 80-летию М. А. Викут. Саратов, 2003. С. 12.
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«задає процесуальність судової діяльності»13. Мета виступає і головним 
вектором у підвищенні ефективності правосуддя в цивільних справах14.

Отже, визначення мети є першочерговим завданням при з’ясуванні 
структури будь-якої діяльності.

Так, ще дореволюційні процесуалісти зауважували, що вся діяльність судді 
та сторін спрямована до однієї мети: спірний цивільний позов перетворити 
на безспірний. У цьому сенс для судді – вирішити справу, для сторін – 
виграти процес, суть вираження однозначна15. Т.М. Яблочков вважав, що 
діяльність суду переслідує подвійну мету: відновлювати права, утверджувати 
права. Система судових дій, що мають за мету: 1) або охорону цивільних 
прав з приводу порушення або спору про право, або 2) встановлення та 
огородження цивільних прав на випадок їх порушень, називається цивільним 
судочинством16. К.І. Малишев кінцеву мету процесуальних обрядів убачав у 
тому, щоб забезпечити належне розкриття перед судом спірних відносин і 
правильне вирішення їх на підставі системи цивільного права17.

О.В. Шутенко вважає, що завдання цивільного судочинства слід розуміти 
ширше: не як розгляд і вирішення спору судом (це скоріше спосіб досягнення 
мети), а як ліквідацію правового конфлікту. Ця мета є спільною і для сторін 
спору і для суду18. Водночас зауважується, що діяльність суду включає 
набагато ширший спектр процесуальних дій, ніж вичерпання правового 
конфлікту, що виникає з матеріальних правовідносин; і безпосередньо не 
пов’язується з винесенням підсумкового судового рішення, що вирішує 
справу по суті, хоча саме в судових актах виражається результат судової 
діяльності. Іншими словами, судова діяльність має місце в усіх віднесених 
до компетенції суду першої інстанції провадженнях, позначених в ЦПК, 
незалежно від результату розгляду цивільної справи19.

Проте учасників спору не хвилює процедура, їм важливий результат20. 
Тому, крім сформульованої позивачем мети – відновлення права, суд повинен 
виконати ще іншу визначену перед ним мету – перевірити правильність 

13 ЗипунниковаЮ.Н. Системность гражданской процессуальной формы // Судебная защита 
прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций: Сборник статей Международной 
научно-практической конференции, посвященной памяти Р. Е. Гукасяна / отв. ред. Е. Г. Стрель-
цова. Москва, 2009. С. 64.

14 Короєд С. О. Процесуальне забезпечення ефективності цивільного судочинства: 
монографія. Київ: “МП Леся”, 2013. С. 109-156.

15 КавелинК. Основные начала русского судоустройства и гражданского судопроизводства, 
в период времени от Уложения до Учреждения о губерниях. Москва: Типография Августа 
Семена при Императорской Медико-хирургической Академии, 1844. С. 47.

16 Яблочков Т. М. Учебник русского гражданского судопроизводства. Ярославль: 
Книгоиздательство І. К. Гассанова, 1912. С. 8.

17 Курс гражданскаго судопроизводства: сочиненіе Кронида Малышева. Томъ первый. Изд. 
второе, испр. и доп. С.-Петербургъ: Типографія М. М. Стасюлевича, 1876. С. 19-20.

18 ШутенкоО.В. Ликвидация правового конфликта – задача гражданского судопроизводства // 
Проблеми цивільного права та процесу: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченій 
пам’яті професора О. А. Пушкіна (22 травня 2010 року). Харків: Харківський національний 
університет внутрішніх справ, 2010. С. 310–311.

19 ВласенкоИ.В. Предмет судебной деятельности: дисс. ... канд. юрид. наук: специальность 
12.00.15. Саратов, 2014. С. 27-28.

20 ДегтяревС.Л. Реализация судебной власти в гражданском судопроизводстве: теоретико-
прикладные проблемы. Москва, 2007. С. 24.
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вимог позивача. Таким чином, існують дві цілі: вирішення спору і реальне 
відновлення права. Проте вони є проміжними, оскільки їх виконання 
призведе до виконання спільної мети цивільної процесуальної діяльності – 
захисту права.

Як зазначає Є.О. Нєфєдьєв, для того, щоб не тільки можна було уявити 
собі процес як щось цілісне, але щоб він мав, дійсно, цю цілісність, очевидно, 
недостатньо однієї мети21. Для того, щоб визначити структуру цивільної 
процесуальної діяльності, потрібно встановити інший елемент – засіб. Даний 
обов’язковий елемент структури будь-якої діяльності має особливе значення. 
Враховуючи, що цивільний процес являє собою діяльність судів загальної 
юрисдикції, вважаємо, що засобом у цьому випадку є цивільна процесуальна 
форма. Співвіднесення мети із засобом дозволить нам встановити потрібний 
процес. Якщо співвіднести загальну мету цивільної процесуальної діяльності – 
захист порушеного права – з цивільною процесуальною формою, то отримаємо 
процес судового захисту порушеного права. В свою чергу, процес судового 
захисту порушеного права складається з двох процесів: судового вирішення 
спору і реального відновлення права. При цьому процесом судового захисту 
порушеного права є цивільний процес, а процесом реального відновлення 
права – процес виконання судових рішень.

У випадку ж виділення одного з елементів із системи цивільного процесу 
функціонування цієї системи порушується. В результаті поставлена загальна 
мета не виконується і потреба в цьому виді діяльності зникає. Тільки при 
наявності всіх елементів системи можна вважати мету діяльності здійсненою. 
Тобто мета захисту порушеного права може бути досягнута тільки за наявності 
обох частин: і вирішення спору, і виконання судового рішення.

Таким чином, необхідність побудови всієї процесуальної діяльності в 
руслі єдиної цивільної процесуальної правової політики22 вимагає розробки 
ідеальної моделі правосуддя, в якій захист порушених чи оспорюваних прав 
і охоронюваних законом інтересів громадян і організацій буде досягатися 
найбільш оптимальним чином, що ставить за мету сучасні наукові процесуальні 
дослідження, методологічний арсенал яких варто доповнити діяльнісним 
підходом, використання якого передбачає зміну емпіричного матеріалу 
дослідження: замість правових норм треба аналізувати конкретні процесуальні 
дії. Саме діяльнісний підхід допомагає найкращим чином пояснити ті явища, 
які досі не мали однозначного трактування в науці цивільного процесуального 
права, він виступає ключовою методологічною засадою при дослідженні питань 
ефективності і оптимізації цивільного судочинства та дозволяє вирішити 
питання про межі цивільного процесу.

Koroied Sergii. Methodological basis for determining the structure of the civil procedural 
activities

It is justified that applied in CPC Ukraine terms “civil procedure”, “civil justice” and “justice in 
civil cases” are used interchangeably and indicate exactly procedural activity of the court and other 
participants for consideration and resolution of civil cases by the courts. It is established that the 

21 НефедьевЕ.А. Избранные труды по гражданскому процессу. Краснодар, 2005. С. 231.
22Малько Е. А. Гражданская процессуальная правовая политика в современной России: 

автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 2012. С. 1.
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civil proceedings in its content always involves court procedural activities, activities of participants 
of civil procedure, which has a particular content and procedural form of expression and is held in 
the appropriate sequence, in a manner established by the rules of civil procedural law. That is, the 
interaction of procedural and judicial relations culminated in a procedural form.

Since the subject of science is activity, i.e. activities that form execution of justice, that is why 
in modern science of civil procedure for the investigation of civil procedural process as the object 
of study should be formed modern coherent methodology, especially the activity approach. It is 
through this approach is conducted the study of not only the set of legal rules and institutions of civil 
procedural law, that is, its static state, but the aggregate of proceedings, that the dynamics of civil 
procedure. Since any activity consists of certain elements, and Civil Procedure activities should be 
studied, taking into account such elements.

It must be provided the four elements of activity: purpose, means, process and result of activities. 
The purpose determines the structure of activity. It was established that there are two purposes: 
resolving the dispute and the real remedy of law. However, these two purposes are intermediate 
because their implementation will lead to the implementation of common purpose of civil procedural 
activity – remedy of law.

Given that civil litigation is an activity of general courts, in our opinion, that means in this case is a 
civil procedural form. Correlation of purpose with the means will allow us to set the desired process. If 
we compare the overall objective of civil procedural activity – remedy of rights – with civil procedural 
form, we’ll get a judicial process of rights protection. In turn, the process of judicial protection of 
rights consists of two processes: litigation and real remedy of law. The process of judicial protection 
of rights is a civil procedure and real remedy of rights – process of enforcement of judgments.

In the case of allocation of one of the elements from system of civil process functioning of the 
system as a whole is disrupted. As a result, overall goal that is set is not met and this need disappears. 
Only in presence of all elements of the system it can be considered that the purpose of activity as 
accomplished. That is the purpose of protection of rights can be achieved only in the presence of both 
parts dispute resolution and enforcement.

Key words: civil procedure, civil procedural activity, activity approach, structure, purpose, means, 
process, result, protection of rights. 
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Ключові слова:трудовіправа,трудовийспір,судовийзахист,судоваюрисдикція6

Боева Е. С. неправильное определение судовой юрисдикции при рассмотрении 
трудовых споров в порядке  каС украины: негативные последствия и пути их устранения

Освещаются некоторые аспекты определения судебной юрисдикции при защите
трудовых прав. Раскрываются вопросы, связанные со случаями неправильного или
ошибочного определения судебной юрисдикции при рассмотрении трудовых споров в
порядке Кодекса административного судопроизводства Украины (КАС Украины). С
целью усовершенствования процесса судебной защиты трудовых прав и повышения его
эффективности,предложеновнесениеизмененийидополненийвКАСУкраины.

Ключевые слова: трудовые права, трудовой спор, судебная защита, судебная
юрисдикция.

Boieva Olena.  Incorrect definition of the court jurisdiction during the consideration 
of the labor disputes in the order of administrative procedure CODE of Ukraine: negative 
results and ways of their elimination

This article highlights some aspects of the definition of the judicial jurisdiction during the
protectionofthelaborrights.Theattentionispaidtotheissuesrelatedtothecasesofimproper
orerroneousdeterminationofjudicialjurisdictioninemploymentdisputesinorderofTheCode
of administrative legal proceedings ofUkraine (CALP ofUkraine). To improve the process of
judicialprotectionoflaborrightsandimproveitsefficiency,itwasofferedtomakeappropriate
amendmentsandmodificationstotheCALPofUkraine

Key words: laborrights,labordispute,judicialprotection,courtjurisdiction.

Ч. 1 ст. 43 Конституції України проголошено, що кожен має право на працю, 
що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає 
або на яку вільно погоджується. В ч. 2 цієї статті зазначено, що держава створює 
умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні 
можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми 
професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно 
до суспільних потреб. Цією ж статтею проголошено, що  кожен має право 
на належні, безпечні й здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від 
визначеної законом. Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних 
для їхнього здоров’я роботах забороняється. Громадянам гарантується захист 
від незаконного звільнення. Право на своєчасне одержання винагороди за працю 
захищається законом (ч. 4-7 ст. 43 Конституції України).

Закріплення на конституційному рівні гарантій  держави  у  забезпеченні 
трудових прав свідчить про те, що питання захисту трудових прав посідають 
важливе місце у системі захисту прав і свобод людини, а більшість науковців 
у галузі трудового права  зазначають  у своїх працях, що  до системи  
захисту трудових прав належать:  самозахист працівника в разі порушення 
його трудових прав; позасудове вирішення трудових конфліктів, спорів 
(колективних та індивідуальних); судовий захист порушених трудових прав 
та інтересів. 

Слід нагадати, що у трудовому законодавстві України відсутній  спеціальний 
процесуальний інститут щодо врегулювання  реалізації  права на судовий захист, 
зокрема це стосується неоднозначності та нечіткості  критеріїв визначення 
судової юрисдикції при розгляді трудових спорів.

Боєва О. С. Неправильне визначення судової юрисдикції при розгляді...                      



98

№
 4

 (4
5

), 
2

0
1

6

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 розумного. 
З огляду на дефініцію «розумний строк», визначену  пунктом 11 части-                                                                                                            
ни 1 статті 3 КАС України: «розумний строк – найкоротший строк розгляду 
і вирішення адміністративної справи, достатній для надання своєчасного 
(без невиправданих зволікань) судового захисту порушених прав, свобод та 
інтересів у публічно-правових відносинах»1, що може також бути приводом 
для звернення особи, права якої порушено, до Європейського Суду з прав 
людини.  

Певні аспекти визначення та розмежування юрисдикції судів в сфері захисту 
трудових прав висвітлювалися в працях відомих теоретиків у галузі трудового 
права  Н. Б. Болотіної,  В. С. Венедиктова, С.В. Венедіктова, Г.С. Гончарової,  
В.В. Жернакова,   І.В. Зуба,   М. І. Іншина, І. П. Лаврінчука,   В.В. Лазора,                                                                                              
Л.І. Лазор,   П. Д. Пилипенка,  С. М. Прилипка, В. І. Прокопенка, О.І. Процевського,  
В.Г. Ротаня,  П. М. Рабіновича, Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишевої, В.І. Щербини,                                         
О. М. Ярошенка.  Проте наукові дослідження щодо визначення та  розмежу-                                            
вання судової юрисдикції при розгляді трудових спорів, конфліктів не мали 
характеру всебічних та  фундаментальних.  

За роки незалежності в нашій державі сформувалася система судоустрою за 
проголошеними Конституцією принципами територіальності та спеціалізації. 
Вказані  принципи  було  закріплено і в  статті 18 Закону України «Про судоустрій 
України» від 07.02.2002 р.2  

В подальшому на законодавчому рівні до цих принципів додався принцип 
інстанційності.  Так,   у ст. 17 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  
від 07.07.2010 р.  зазначалося, що система судів загальної юрисдикції відповідно 
до Конституції України будується за принципами територіальності, спеціалізації 
та інстанційності3.

Термін «юрисдикція» закріплений на конституційному рівні, оскільки ч. 2 
ст. 124 Конституції України проголошено: «Юрисдикція судів поширюється на 
всі правовідносини, що виникають у державі». Нині, з урахуванням останніх 
змін, закріплення основ судоустрою та повноважень судів визначені в ч. 3 ст. 124 
Конституції України: «Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний 
спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках 
суди розглядають також інші справи». 

Дана правова норма була неодноразово витлумачена в рішеннях 
Конституційного Суду України № 9-зп від 25.12.1997 р.; № 8-рп/2002 від 
07.05.2002 р.; № 15-рп/2002 від 09.07.2002 р.; № 3-рп/2012 від 25.01.2012  р. 

1 Кодекс адміністративного судочинства України : № 2747-IV від 06 липня 2005 року //              
ВВР України. 2005. № 35-36, № 37.Ст. 446. Із змін.

2 ПросудоустрійУкраїни: Закон України від 07.02.2002 р. // ВВР України . 2002. № 27-28. 
Ст.180.

3 Про судоустрій і статус суддів: Закон України № 2453-VI від 07 липня 2010 року //                  
ВВР України. 2010. № 41-42, № 43, № 44-45. Ст. 529.
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Важливим є наступний висновок Конституційного Суду України: 
«Положення про поширення юрисдикції судів на всі правовідносини, 
що виникають у державі, означає, що до юрисдикції Конституційного 
Суду України та судів загальної юрисдикції належить, відповідно до їх 
повноважень, вирішення питань, що мають правовий характер, зокрема тих, 
які виникають у зв’язку з призначенням чи звільненням певних посадових 
осіб Президентом України або Верховною Радою України (частина друга 
статті  124)»4.

З огляду на вищевикладене  судовий захист прав людини (в тому числі 
трудових) слід розглядати не тільки  в межах  вирішення спорів про право, а й як  
вирішення інших правових питань,  виникнення яких  ймовірно. 

Правосуддя  в Україні  здійснюється  у відповідних процесуальних  
формах  судового  процесу  (судочинства), що на належному рівні  забезпечує 
на практиці втілення конституційного права на судовий захист, а кожна з 
юрисдикцій підпорядкована відповідним  процесуальним нормам, закріпленим у 
Кримінальному процесуальному кодексі України5, Цивільному процесуальному 
кодексі України6, Господарському процесуальному кодексі України7 та Кодексі 
адміністративного судочинства України8 (надалі по тексту – відповідно, КПК 
України, ЦПК України, ГПК України та КАС України).

При  зверненні  до суду з приводу захисту трудових прав  важливо 
правильно визначити судову юрисдикцію. Це питання виникає як у сторін 
судового процесу, так і суддів, та не завжди вирішується правильно,  про 
що свідчить судова практика та результати перегляду судових рішень судами 
апеляційної і касаційної інстанцій. При розгляді трудових спорів частіше  за 
все можливе помилкове визначення судової юрисдикції, оскільки трудові 
спори  відповідно до  предмета відносин (або предмета спору), характеру 
відносин,  суб’єктного складу,  характеру відносин можуть  розглядатися 
як  в порядку ЦПК України, так і в порядку КАС України, ГПК України, 
тоді як інші спори розглядаються у більш обмеженій процесуальній формі 
судочинства – в порядку ЦПК України чи  КАС України  або  лише в межах 
однієї чітко визначеної законодавцем юрисдикції.

Правильне визначення судової юрисдикції  щодо справ з трудових спорів 
сприяє реалізації принципу доступності  до суду  та  розгляду трудових 
спорів у розумні  строки, що може бути оцінено як один із заходів щодо 
підвищення  ефективності судового захисту. 

4 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента 
України щодо офіційного тлумачення положень частин другої, третьої статті 124 Консти-               
туції України (справа щодо підвідомчості актів про призначення або звільнення посадових                             
осіб) № 1-1/2002 № 8-рп/2002 від 07.05.2002 р. URL:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/
v008p710-02 

5 Кримінальний процесуальний кодекс України : № 4651-VI від 13.04.2012 р. // ВВР України. 
2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст.88.

6 Цивільний процесуальний кодекс України: № 1618-IV від 18 березня 2004 року  //  ВВР України. 
2004. № 40-41, № 42. Ст. 492. Із змін.

7 Господарський процесуальний кодекс України: № 1798-XII від 06 листопада 1991 року  //  
ВВР України. 1992. № 6. Ст. 56. Із змін.

8 Кодекс адміністративного судочинства України: № 2747-IV від 06 липня 2005 року // ВВР 
України. 2005. № 35-36, № 37. Ст. 446. Із змін.
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За умов неправильного  (помилкового) визначення юрисдикції судом першої 
інстанції і вирішення спору по суті при  подальшому перегляді судового рішення 
в апеляційному  або  касаційному провадженні  рішення суду першої інстанції 
підлягає скасуванню із закриттям провадження у справі.  Це тягне за собою  
негативні наслідки, оскільки  сторона  повинна знову звертатися до іншого суду,  
має місце нерозв’язання спору в розумний строк, що є  порушенням  гарантованого 
статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод права 
кожного на справедливий і публічний розгляд його справи впродовж розумного 
строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом9.

Слід зазначити, що посилання «…судом, встановленим законом» має на увазі,  
що це той суд, який володіє певними повноваженнями щодо розгляду конкретної 
справи, тобто має  належну юрисдикцію. 

В даній статті ми досліджуємо питання, пов’язані з неправильним визначенням  
судової  юрисдикції при розгляді трудових спорів упорядку адміністративного 
судочинства.

Оскільки КАС України було розроблено та прийнято у 2005 р., то цей 
Кодекс більшою мірою відображає зміни та тенденції, які мали місце в 
українському  правознавстві та судочинстві за роки незалежності. Зокрема, 
це стосується ст. 3 КАС України, в якій обсягом у п’ятнадцять пунктів  
надано визначення основних  понять (термінів),  які застосовуються у 
даному Кодексі, що,  безсумнівно, спрощує роботу з цим Кодексом та сприяє 
поліпшенню якості адміністративного судочинства, особливо з огляду на те, 
що законодавець  мав за мету прийняття такого процесуального  кодексу, 
який би  забезпечив найбільш спрощений доступ пересічних громадян до 
адміністративного суду.  Це  також має неабияке значення при зверненні 
громадян до адміністративного суду за захистом своїх трудових прав та 
визначення ними дилеми, чи належить їх спір до адміністративної  юрисдикції,  
оскільки не всі  мають юридичну освіту та  спроможні оплачувати  допомогу 
професіоналів.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС України справа адміністративної 
юрисдикції (далі – адміністративна справа) – переданий на вирішення 
адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі 
сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня 
посадова чи службова особа або інший суб’єкт, який здійснює владні 
управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання 
делегованих повноважень, а в  п. 15 ч. 1 цієї статті вказано, що  публічна 
служба – діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність 
суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, 
дипломатична служба, інша державна служба, служба в органах влади 
Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування 10.

Глава 1 розділу ІІ КАС України має назву «Адміністративна 
юрисдикція і підсудність адміністративних справ». А п. 2 ч. 2 ст. 17 цієї 

9 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Міжнародний документ від 
04 листопада 1950 року. URL:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/995 004

10 Кодекс адміністративного судочинства України: № 2747-IV від 06 липня 2005 року //              
ВВР України. 2005. № 35-36, № 37. Ст. 446. Із змін. 
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глави КАС України встановлено, що юрисдикція адміністративних судів 
поширюється на публічно-правові спори, зокрема, на спори з приводу 
прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з 
публічної служби11.

Відповідно до вимог процесуального законодавства (ЦПК України, КАС 
України, ГПК України) питання стосовно того, чи має трудовий спір вирішуватися 
в порядку цивільного, адміністративного або господарського  судочинства та чи 
можливо відкрити провадження за таким спором, вирішується судом на стадії 
пред’явлення позовної заяви.

Тобто при поданні до адміністративного суду позовної заяви про захист 
того чи іншого трудового права суддя розглядає питання, чи можливо спір 
розглянути у порядку адміністративного судочинства. В разі, якщо заяву 
не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства, суддя 
відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 109  КАС України  відмовляє у відкритті провадження 
в адміністративній справі.  В разі прийняття до розгляду позовної заяви 
та відкриття провадження у справі за умов неправильного визначення 
судової юрисдикції (що з’ясувалося в ході судового розгляду) суд повинен 
застосувати положення п. 1 ч. 1 ст. 157 КАС України та закрити провадження 
у справі, якщо справу не належить розглядати в порядку адміністративного 
судочинства, що є певним порушенням прав позивача, а  в деяких справах -  і  
прав відповідача. 

Як вже зазначалося, за п. 2 ч. 2 ст. 17 КАС України  юрисдикція 
адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема, 
на спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, 
звільнення з публічної служби, а поняття «публічна служба» визначено 
п.15 ч. 1 ст. 3 КАС України, що, здавалося б, не повинно було викликати у 
позивача або у суду труднощів  при визначенні судової юрисдикції щодо 
розгляду будь-якої позовної заяви, поданої до адміністративного суду для 
захисту трудових прав. Проте, аналізуючи судову практику адміністративних 
судів у справах, віднесених до категорії трудових спорів, можна зробити 
висновок, що мають місце непоодинокі випадки неправильного (помилкового) 
визначення судової юрисдикції адміністративними судами першої інстанції.  
Неправильне визначення  судової юрисдикції, виявлене на стадії апеляційного 
або касаційного перегляду судових рішень, призводить до скасування  
рішень з підстав  помилкового  визначення судової юрисдикції  та  закриття 
провадження  у  справі.  Зрозуміло,  що на цих  стадіях  такі наслідки, як 
закриття провадження у справі,  мають більш виражений  негативний характер 
в силу того, що втрачено багато часу при розгляді  справ, а результат по суті 
спору відсутній,  що є прямим порушенням права кожного на справедливий 
і публічний розгляд його справи впродовж розумного строку незалежним 
і безстороннім судом, встановленим законом, та створює передумови для 
звернення до Європейського Суду з прав людини.   

Вважаємо, що нині існує реальна можливість на законодавчому  рівні 
позбутися таких наслідків, оскільки найближчим часом можливі зміни до діючого 

11 Там само.
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КАС України. Це зумовлено тим, що 30.09.2016 р. набрали чинності  Закон Укра-                                                                                                                                            
їни «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» 
від 02.06.2016 р.12 та Закон України «Про судоустрій і статус суддів»                                                                           
від 02.06.2016 р.13  

Згідно із Законом України «Про внесення змін до Конституції України 
(щодо правосуддя)»  від 02.06.2016 р.  ст. 124 Конституції України має нову 
редакцію, зокрема, нею визначено, що правосуддя в Україні здійснюють 
виключно суди… Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір 
та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди 
розглядають також інші справи. Ст. 125 Конституції України також викладена в 
новій редакції: «Судоустрій в Україні будується за принципами територіальності 
та спеціалізації і визначається законом. Суд утворюється, реорганізовується і 
ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України 
Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя. Верховний 
Суд є найвищим судом у системі судоустрою України. Відповідно до закону 
можуть діяти вищі спеціалізовані суди. З метою захисту прав, свобод та 
інтересів особи у сфері публічно-правових відносин діють адміністративні суди. 
Створення надзвичайних та особливих судів не допускається»14.

У преамбулі Закону України «Про судоустрій та статус суддів»                                                     
від 02.06.2016 р.  вказано: «Цей Закон визначає організацію судової влади та 
здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства 
права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного 
на справедливий суд», а  в частинах 1-2  статті 17  цього Закону  зазначено,  
що  судоустрій будується за принципами територіальності, спеціалізації та 
інстанційності.  Найвищим судом у системі судоустрою є Верховний Суд. 
Частиною 3 статті 17 Закону України «Про судоустрій та статус суддів»  
встановлено, що  систему судоустрою складають місцеві суди, апеляційні суди, 
Верховний Суд15.  

Таким чином, в системі судоустрою вже відсутні Вищий спеціалізований суд 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд 
України, Вищий адміністративний суд України, що діяли  як суди касаційної 
інстанції, а повноваженнями касаційної інстанції наділено Верховний Суд 
України. 

Зі змісту частин  4 - 6  Розділу ХІІ «Прикінцевих та перехідних положень»  
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р.  видно, 
що  протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом (тобто, 
після 30 березня 2017 р.) має запрацювати Верховний Суд України  у складі, 
визначеному цим Законом, та в якості суду  касаційної інстанції.  До цього 
часу та до набрання чинності відповідним процесуальним законодавством, що 

12 Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від       
02.06.2016 р.  // ВВР України. 2016. № 28. Ст.532.

13 Про судоустрій та статус суддів: Закон України  від 02.06.2016 р. // ВВР. 2016. № 31. 
Ст.545.

14 Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від  
02.06.2016 р.  // ВВР України. 2016. № 28. Ст.532.

15 Про судоустрій та статус суддів: Закон України  від 02.06.2016 р. // ВВР. 2016. № 31. 
Ст.545.
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регулює порядок розгляду справ Верховним Судом у складі, визначеному цим 
Законом, Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий 
адміністративний суд України діють у межах їх повноважень, визначених 
процесуальним законом (тобто  у відповідно до норм ЦПК України, ГПК 
України та КАС України, які  є чинними на час даного дослідження)16.  

Враховуючи стан роботи законодавчої гілки влади та існуючі в 
суспільстві політично-правові тенденції, нині навряд чи можлива розробка 
та прийняття нових процесуальних кодексів, а тому  на даному етапі більш 
актуальним є вирішення питання про внесення доповнень до процесуального 
законодавства. 

З метою  усунення негативних  наслідків  апеляційного та касаційного 
перегляду судових рішень у справах з трудових спорів  у вигляді скасування 
судових рішень із закриттям провадження у справі в разі невірного 
(помилкового) визначення судової юрисдикції, пропонується внести 
відповідні  доповнення  до ст. 198, 203 Глави 1 Розділу ІV «Апеляційне 
провадження» та до ст.  223, 228 Глави 2 Розділу ІV «Касаційне провадження» 
КАС України17.

Пропонуються наступні доповнення до вищевказаних норм КАС України: 
1. Доповнити частину 1 статті 198 КАС України пунктом 6 наступного 

змісту: «постановити ухвалу  про скасування  рішення суду першої інстанції 
в справі з трудового спору, який вирішено з помилковим визначенням  
судової юрисдикції,   та направити  справу до належного суду». 

2. Статтю 203 КАС України доповнити частиною 3 в такій редакції: 
«Постанова суду першої інстанції  в справі  з трудового спору не може бути 
скасована з  закриттям провадження у справі лише з тих підстав, що справа 
не повинна була розглядатися в порядку адміністративного судочинства».

3. Доповнити частину 1 статті 223 КАС України пунктом 10 наступного 
змісту: «скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій, 
постановлені в справі з трудового спору, який вирішено з помилковим 
визначенням  судової юрисдикції,   та направити  справу до належного 
суду  відповідної  інстанції». 

4. Статтю 228 КАС України доповнити частиною 3 наступного змісту: 
«Судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій, якими вирішено 
трудовий спір,  не можуть бути скасовані з закриттям провадження у справі 
лише з тих підстав, що справа не повинна була розглядатися в порядку 
адміністративного судочинства».

Запропоновані  доповнення  відображають  позицію  автора стосовно 
того, що в разі помилкового визначення судової юрисдикції  при розгляді 
трудових спорів  закриття провадження в справі  має відбуватися лише в 
судах першої інстанції – до ухвалення судового рішення по суті заявлених 
позовних вимог. У випадку вирішення трудового спору судом першої 

16 Про судоустрій та статус суддів: Закон України  від 02.06.2016 р. // ВВР. 2016. № 31. 
Ст.545.

17 Кодекс адміністративного судочинства України: № 2747-IV від 06 липня 2005 року //             
ВВР України. 2005. № 35-36, № 37. Ст. 446. Із змін.

Боєва О. С. Неправильне визначення судової юрисдикції при розгляді...                      



104

№
 4

 (4
5

), 
2

0
1

6

інстанції (за умов  неправильного визначення судової юрисдикції) для 
більш ефективного судового захисту трудових прав, з метою уникнення 
невиправданих та невигідних для позивача дій, пов’язаних з подачею 
нового позову до належного суду, суди апеляційної та касаційної інстанції  
слід позбавити права скасовувати судові рішення з закриттям провадження 
в справі.  

Можливість скасування судового рішення з передачею справи 
до належного суду відповідної інстанції  є шляхом до підвищення 
ефективності судового захисту трудових прав. Це обумовлено відсутністю 
необхідності позивачу вдруге звертатися за правовою допомогою, складати 
нову позовну заяву, а також тим, що суд, до якого направлено справу після 
апеляційного або касаційного перегляду, зможе розглянути трудовий спір 
у найкоротші строки, оскільки не буде витрачати додаткові строки на 
витребування письмових доказів, які вже наявні в справі.

Boieva Olena.  Incorrect definition of the court jurisdiction during the consideration 
of the labor disputes in the order of administrative procedure CODE of Ukraine: negative 
results and ways of their elimination

Thisarticlehighlightssomeaspectsofthedefinitionofthejudicialjurisdictionduringthe
protectionofthelaborrights.ItisfocusedonthatfactthatlaborlegislationofUkrainedoesnot
containspecialproceduralinstitutionconcerningtheregulationoftherightimplementation
onthejudicialprotection,inparticular,itconcernstheambiguityandvaguenessofthecriteria
fordeterminingthejudicialjurisdictioninemploymentdisputes.Theattentionispaidtothe
issuesrelatedtothecasesofimproperorerroneousdeterminationofjudicialjurisdictionin
employmentdisputes inorderofTheCodeofadministrative legalproceedingsofUkraine
(CALPofUkraine),whichleadstonegativeconsequencesintheformofcancellationofcourt
decisionsattheappellateorcassationhearing-withtheclosureofthecase.Itwasemphasized
thatsuchaproceduralaction,likeclosureoftheproceedingsonthegroundsthatthecase
shallnotbeconsideredinadministrativeproceedings(inaccordancewiththeParagraph1of
thePart1oftheArticle157oftheCALPofUkraine)violatestherightsofthesuppliantand
preventshearingsofalabordisputeatthetimestipulatedbyprocedurallegislation.Thismay
alsobethereasonfortheappeal,ofthepersonwhoserightsareviolated,totheEuropean
CourtofHumanRights.

Toimprovetheprocessofjudicialprotectionoflaborrightsandimproveitsefficiency,it
wasofferedtomakeappropriateamendmentsandmodificationstotheCALPofUkraine-to
the sections governing the procedure for judicial hearings in the appellate and cassation
proceedings.

Key words:laborrights,labordispute,judicialprotection,courtjurisdiction.
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УДК 347.73

Правове забезпечення банківського 
резервування

О. В. Царікова,
аспірант Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна»,
суддя Дніпропетровського окружного 
адміністративного суду

Розглянуто сучасні тенденції правового забезпечення банківського резервування на
шляху наближення до базельських угод. Здійснено розмежування банківських резервів за
трьомарівнями.Проаналізовано зміни, які відбулись у вітчизняному законодавствіщодо
вдосконаленнясистемиоцінкикредитногоризикузаактивнимиопераціями,встановлено
доцільністьструктуруваннябанківськихризиківтаприведенняїхдоєдиноїкласифікації,а
такожобґрунтованодоцільністьвизначеннятерміну«боржник»таокресленомежійого
застосування.

Ключові слова: банківське регулювання, обов’язкове резервування коштів, резервний
фонд банку, резерви за активними операціями та фінансовими зобов’язаннями банків,
класифікаціяризиківбанківськоїдіяльності.

Царикова Е. В. Правовое обеспечение банковского резервирования
Рассмотренысовременныетенденцииправовогообеспечениябанковскогорезервирования

напутисближениясбазельськимисоглашениями.Осуществленоразграничениебанковских
резервовпотремуровням.Проанализированыизменения,происшедшиевотечественном
законодательствеотносительноусовершенствованиясистемыоценкикредитногориска
по активным операциям, установлено целесообразность структурирования банковских
рисков и приведения их к единой классификации, атакже обоснована целесообразность
определениятермина«должник»иочерченыграницыегоиспользования.

Ключевые слова: банковское регулирование, обязательное резервирование средств,
резервныйфонд банка, резервы по активным операциям и финансовым обязательствам
банков,классификациярисковбанковскойдеятельности.

Tsarikova Olena. The legal framework of banking reserves
The last tendencies of legal framework of the banking reserves system on the way of

approaching to the normsand standards ofTheBaselAccords are considered.Thedistinction
ofbankingreservesbetweenthreelevelsismade.Recentlegislativeamendmentsconcerningthe
improvementof estimation systemofactivebankingcredit risksareanalyzed, the feasibilityof
structuringof banking risks and their adduced to unified classification is determined.Also the
definitionoftheterm“debtor”,whetheritmightbeappropriate,issubstantiated,andtheareaof
itslegalimplementationisindentified.

Key words: bankingregulation,mandatoryreserves,theBankReserveFund,reservesforcovering
loosesofthebankingactivityandfinancialobligations,classificationofbankingactivityrisks.

Надійність банків і стабільність функціонування банківської системи 
є запорукою забезпечення захисту прав і законних інтересів вкладників 

©ЦаріковаОленаВасилівна–аспірант Відкритого міжнародного університету розвитку людини 
«Україна», суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
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і кредиторів. Згідно зі ст. 25 Закону України «Про Національний банк 
України» від 20.05.1999 № 679-XIV1 та п. 1 Глави 1 Положення «Про 
порядок формування та зберігання обов’язкових резервів банками України 
та філіями іноземних банків в Україні», затвердженого Постановою 
Правління Національного банку України від 11.12.2014 № 8062 (далі – 
Положення № 806), основними економічними засобами і методами 
грошово-кредитної політики Національного банку України (далі – НБУ) 
є регулювання обсягу грошової маси через визначення норм обов’язкових 
резервів для банків. Механізмами банківського регулювання щодо 
убезпечення банківської діяльності з метою підтримки достатнього рівня 
прибутковості є регулювання діяльності банків і встановлення вимог 
щодо формування банками обов’язкових резервів, резервного фонду та 
резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими 
операціями. Питання формування банківських резервів залишається 
постійно у дискусійному полі, тому особливості його правового 
забезпечення є актуальним питанням як у науковому, так і прикладному 
аспектах.

Питанням правового забезпечення функціонування інститутів 
державного регулювання та недержавних фінансових інститутів 
присвячено праці В.Б. Авер’янова, О.М. Бандурки, О.К. Безсмертного, 
Ж.В. Завальної та інших науковців. Окремим питанням банківського 
резервування приділено увагу в працях В.П. Бичкова, О.В. Васюренка, 
О.В. Дзюблюка, Т.Д. Косової, Н.Г. Кравченко, О.М. Петрука,                                                              
Є.М. Позднякова, А.М. Поплюйко, Л.О. Примостки, О.Л. Сирчина,                                      
В.С. Стельмаха, Т.І. Тітової, Р.І. Тиркала та інших вчених. Утім, ураховуючи 
вагомі результати попередніх наукових досліджень з цієї проблематики, 
слід констатувати, що дослідження особливостей правового забезпечення 
формування, зберігання та використання коштів резервних фондів не 
знайшли належного висвітлення в сучасних наукових дослідженнях.

Ґрунтовної наукової аргументації потребує питання визначення 
сучасних тенденцій правового забезпечення банківського резервування, 
яка спирається на виняткове місце та роль процесу інтеграції вітчизняного 
законодавства у правове поле країн Європейського Союзу, та його 
відповідності нормам та стандартам базельських угод.   

З метою підвищення стійкості банків, створення ними запасу капіталу 
для підвищення спроможності протистояти ризикам НБУ встановлює 
вимоги щодо резервування банками коштів3. Визначення норм обов’язкових 
резервів для банків і встановлення норм відрахувань до резервного фонду 
та резервів на покриття ризиків від активних банківських операцій згідно 

1 ПроНаціональний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV. URL: http://
zakon0.rada.gov.ua/laws/show/679-14

2 Про затвердження Положення про порядок формування та зберігання обов’язкових 
резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні: постанова від 11.12.2014 № 
806. URL:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0806500-14

3 Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні: 
постанова Правління Національного банку України від 28.02.2001 № 368. URL:  http://zakon5.
rada.gov.ua/laws/show/z0841-01
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зі ст. 66 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 
№ 2121-III4 є формами індикативного регулювання банківської діяльності.

Науковці виділяють три рівні банківського резервування: перший 
– обов’язкові резерви; другий – резервні фонди; третій – резерви для 
відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, а 
також за наданими фінансовими зобов’язаннями.
Перший рівень резервування. Згідно зі ст. 26 Закону України «Про 

Національний банк України» норматив обов’язкового резервування коштів 
для банків встановлюється НБУ в процентному відношенні до загальної 
суми залучених банком коштів в національній та іноземній валюті; для 
різних видів зобов’язань можуть встановлюватися різні нормативи 
обов’язкового резервування, а рішення про підвищення нормативу 
обов’язкового резервування набирає чинності не раніше, ніж через 10 днів 
після його опублікування. Згідно з нормами Глави 1 Положення № 806 
зобов’язання щодо дотримання нормативів обов’язкового резервування 
і порядку їх формування та зберігання виникає в банків з моменту 
отримання ними банківської ліцензії. Обов’язковому резервуванню 
підлягають усі залучені банком кошти за винятком кредитів, залучених 
від банків-резидентів, коштів, залучених від міжнародних фінансових 
організацій, а також коштів, залучених на умовах субординованого боргу. 
Банки здійснюють формування та зберігання коштів обов’язкових резервів 
на кореспондентському рахунку та/або на окремому рахунку в НБУ, за 
залишками яких нараховуються проценти. Обсяг обов’язкових резервів 
установлюється для періоду їх утримання у процентному відношенні 
(від 0 до 100 процентів) до резервної бази, яка розраховується за цей 
період. НБУ повідомляє банкам про будь-які зміни в порядку визначення, 
формування та зберігання обов’язкових резервів не пізніше ніж за 10 днів 
до набрання ними чинності.

На підставі Постанови Правління НБУ від 11.12.2014 № 806 втратило 
чинність Положення «Про порядок формування та зберігання обов’язкових 
резервів для банків України та філій іноземних банків в Україні», затверджене 
Постановою Правління НБУ від 16.03.2006 № 91 (далі – Положення № 91). 
Із затвердженням Положення № 806 відбулись окремі зміни в регулюванні 
НБУ нормативів обов’язкового резервування. Зокрема, термін «звітний 
період резервування», закріплений в Положенні № 91, замінено на «період 
утримання обов’язкових резервів», а також затверджено новий термін 
«резервна база», яким визначено середньоарифметичну суму коштів, яка 
обраховується згідно з установленими на період утримання нормативами 
обов’язкового резервування та підлягає обов’язковому резервуванню 
і зберіганню в період утримання. Запроваджені термінологічні 
удосконалення дозволяють структурувати норми законодавства щодо 
дотримання банками нормативів обов’язкового резервування.

У зв’язку з централізацією, а також перерозподілом деяких функцій між 
територіальними управліннями і структурними підрозділами центрального 

4 Пробанки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III. URL: http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
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апарату НБУ (п. 3-3  ст. 15, ст. 23 Закону України «Про Національний банк 
України»)5 повноваження територіальних управлінь НБУ щодо зберігання 
та перерахування надлишків резервних коштів згідно з нормами Розділу ІІІ 
Положення № 806 закріплюються за відповідним структурним підрозділом 
центрального апарату НБУ, який виконує функцію контролю за повнотою 
та своєчасним виконанням банками вимог щодо дотримання нормативів 
обов’язкового резервування.
Другий рівень резервування. З метою мінімізації негативних 

наслідків реалізації ризиків банківської діяльності Постановою НБУ 
від 08.08.2001 № 334 було затверджено Положення «Про порядок 
формування і використання банками резервного фонду», норми п. 1.2 
якого встановлюють зобов’язання банків щодо обов’язкового формування 
резервного фонду на покриття непередбачених збитків за всіма статтями 
активів та позабалансовими зобов’язаннями. Відрахування до резервного 
фонду здійснюються з чистого прибутку звітного року після затвердження 
загальними зборами учасників банку річного бухгалтерського звіту та 
прийняття рішення щодо його розподілу. Розмір і порядок утворення 
щорічних відрахувань до резервів згідно з п. 9 ч. 2 ст. 16 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність» встановлюється статутом банку 
та згідно з п. 2.3 Положення № 334 має бути не менше 5% від чистого 
прибутку до досягнення розміру резервного фонду не менше 25% 
регулятивного капіталу, але в розмірі не менше 25% зареєстрованого 
статутного капіталу банку. Резервний фонд банку може бути використаний 
тільки на покриття збитків банку за результатами звітного року на підставі 
прийняття відповідного рішення спостережної ради банку та в порядку, 
встановленому загальними зборами його учасників.

Резерви, створені за рахунок нерозподіленого прибутку або додаткових 
внесків акціонерів та оприлюднені у фінансовій звітності банку, 
відносяться до розкритих резервів (ст. 2, ч. 1 ст. 30 Закону України «Про 
банки і банківську діяльність») та разом зі статутним фондом утворюють 
основний капітал банку. Критерії, яким повинні відповідати розкриті 
резерви, закріплені у ч. 2 ст. 30 Закону України «Про банки і банківську 
діяльність». Нерозкриті резерви, які мають відповідати критеріям, 
встановленим для розкритих резервів, але не фігурують у звітах, а також 
резерви переоцінки включаються у додатковий капітал банку.
Третій рівень резервування. Порядок і особливості формування 

резерву за активними операціями банків встановлюються НБУ згідно зі 
ст. 59 Закону України «Про Національний банк України» та до 2012 р. 
регулювалися Положенням «Про порядок формування та використання 
резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями 
банків», затвердженим Постановою Правління НБУ від 06.07.2000                         
№ 279 (далі – Положення № 279), Положенням «Про порядок формування 
і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від 

5 Про визнання такими, що втратили чинність деяких нормативно-правових актів 
Національного банку України: постанова Правління Національного банку України від 01.02.2010 
№ 35. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0169-10
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дебіторської заборгованості», затвердженим Постановою Правління 
НБУ від 13.12.2002 № 505 (далі – Положення № 505), Положенням «Про 
порядок формування резерву під операції банків України з цінними 
паперами», затвердженим Постановою Правління НБУ від 02.02.2007 № 31 
(далі – Положення № 31), які втратили чинність на підставі Постанови НБУ 
«Про затвердження Положення про порядок формування та використання 
банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними 
банківськими операціями» від 25.01.2012 № 236 (далі – Положення № 23). 
Згідно з п.1.4 Глави 1 Розділу I Положення № 23 резерви поділяються на: 
резерви за активами і резерви за наданими фінансовими зобов’язаннями. 
Також згідно з нормами Положення № 23 формування резервів за цінними 
паперами здійснюється в окремому порядку від формування резервів за 
фінансовими та іншими активами. Варто звернути увагу на встановлену 
п. 2.2 Глави 2 Розділу І єдину класифікацію ризиків за всіма активними 
операціями (далі – Єдина класифікація), яка утворена такими категоріями: 
I – найвища, II, III, IV, V – найнижча, дозволяє привести ризики банку 
до єдиного знаменника та інтегрувати в один показник; банки формують 
резерви не лише за кредитними операціями, дебіторською заборгованістю 
та операціями з цінними паперами, а й окремо за коштами, розміщеними 
в інших банках, за групою фінансових активів, що дозволяє розмежувати 
ризики активних операцій та сформувати за ними резерви, у достатньому 
розмірі для покриття можливих збитків. Формування резерву для 
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків 
відбувається після проведення оцінки фінансового стану боржника, якості 
обслуговування боргу та рівня забезпечення за кредитом.

Аналізуючи зміни у законодавстві, які відбулись із затвердженням 
Положення № 23,  насамперед варто звернути увагу на термінологічні 
особливості. Зокрема, в правовому застосуванні термін «позичальник» 
змінено на термін «боржник». Термін «позичальник» визначався у 
Положенні Правління НБУ «Про кредитування» від 28.09.95 № 246 
(втратило чинність на підставі Постанови Правління НБУ «Про визнання 
такими, що втратили чинність, деяких Постанов Правління Національного 
банку України» від 18.02.2004 № 54), а саме: «позичальник – суб’єкт 
кредитних відносин, який отримав у тимчасове користування грошові 
кошти на умовах повернення, платності, строковості». Натомість 
боржником згідно з абз. 3 п. 1.10 Глави 1 Розділу 1 Положення № 23 є 
одна зі сторін у зобов’язанні (юридична чи фізична особа), яка повинна 
сплатити борг/виконати вимогу банку згідно з умовами укладеного 
договору. Заміна термінів сприяла вдосконаленню законодавства, а 
саме: новий термін «боржник» встановлює сторону, яка має повертати 
кредитні кошти (а не яка їх отримує), що є більш суттєвим для банку при 
здійсненні кредитування. Відповідно при здійсненні аналізу кредитного 

6 ПрозатвердженняПоложення про порядок формування та використання банками України 
резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями: постанова 
Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/
laws/show/ru/z0231-12
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ризику банк зобов’язаний проводити оцінку фінансового стану саме 
боржника, а не позичальника. Положення № 23 затверджує єдині норми 
щодо оцінки фінансового стану боржника, які суттєво відрізняються від 
норм щодо оцінки фінансового стану позичальника, які було встановлено 
відповідними нормами Положення № 279.

При формуванні резерву за дебіторською заборгованістю згідно з 
нормами Глави 8 Розділу ІІ Положення № 23 розмежовано резерви під 
дебіторську заборгованість зі строком погашення до трьох місяців та 
зі строком погашення понад три місяці (під господарську діяльність); 
встановлено нові групи ризику згідно з єдиною класифікацією.

Із затвердженням Положення № 23 основні принципи формування 
резерву за цінними паперами, які було закріплено Положенням № 31, 
не змінилися, хоча їх правове обґрунтування представлено в іншій 
формі. Зокрема, суттєвих пом’якшень зазнали критерії віднесення 
емітентів до відповідного (більш позитивного) класу, встановлені п. 4.3                                                                              
Глави 4 Розділу ІІІ, а саме: скорочення термінів з часу державної реєстра-
ції; зменшення кількості необхідних позитивних висновків аудиторів 
за останні роки діяльності; зменшення кількості останніх прибуткових 
років діяльності (до класу «Г» відносять фактичних банкротів); при 
визначенні класу емітента-юридичної особи до уваги береться оцінка її 
фінансового стану, проведена у порядку, встановленому п. 2.4 Глави 2 
Розділу; емітента-банку – п. 6.3 Глави 6 Розділу ІІ; емітента-бюджетної 
установи – п. 7.3 Глави 7 Розділу ІІ; значення показника ризику цінного 
паперу встановлюється з урахуванням якості цінного паперу (за критерієм 
вже сформованих резервів) та періодичності виплати доходу згідно з 
нормами Розділу ІІІ. Зауважимо, що із затвердженням Положення № 23 
нормативно-правова база доповнена нормами щодо формування резервів 
за коштами, розміщеними в інших банках, за групами фінансових активів 
та за наданими фінансовими зобов’язаннями.

Рекомендації Базельського комітету з банківського нагляду сприяли 
трансформації підходу до формування резервів за активними операціями 
банків. Зокрема, нормами Положення «Про визначення банками України 
розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями», 
затвердженого Постановою Правління НБУ від 30.06.2016 № 3517 
(далі – Положення № 351) (набирає чинності з 03.01.2017), закріплено 
застосування нових компонентів кредитного ризику, а саме: експозиція під 
ризиком (далі – EAD), імовірність дефолту боржника/контрагента (далі – 
PD), втрати в разі дефолту (далі – LGD). Коефіцієнт кредитного ризику, 
який розраховується з урахуванням зазначених компонентів, визначає 
розмір резервування за активними операціями відповідно до розроблених 
внутрішньобанківських положень. При цьому Єдину класифікацію було 
замінено на оцінку кредитного ризику, яка відрізняється лише за формою 
представлення.

7 Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного 
ризику за активними банківськими операціями: постанова Правління Національного банку 
України від 30.06.2016 № 351. URL:  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16.
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Зміни, що відбулися у правовому забезпеченні процедури банківського 
резервування, мали позитивні наслідки для функціонування банківської 
системи, а також сприяли підвищенню захисту прав і законних інтересів 
вкладників і кредиторів. Удосконалення системи оцінки ризиків за 
активними банківськими операціями продовжується у напрямі наближення 
вітчизняного законодавства до базельських угод. Перспективним 
напрямом досліджень правового забезпечення банківського регулювання з 
питань формування резервів залишається аналіз доцільності закріплення 
правових норм, затверджених Положенням № 351, створення банками 
буферів капіталу, а також порядку здійснення обов’язкових відрахувань в 
систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Tsarikova Olena. The legal framework of banking reserves
The social, economic and political instability in Ukraine is the cause of the problems 

with meeting on time financial obligations by banks and increasing of quantity of banks are 
currently in liquidation. Also it has influenced on condition of banking services. The way to 
insure the protection of rights and legal interests of investors and creditors is reliability of 
banks and banking system stability, which are reachable by the legal regulation of banking 
reserves key issues and improved legislation.  

The goal of this article is analysis of changes in legal framework of banking is ordering 
the forming of mandatory reserves, the Bank Reserve Fund, reserves for covering looses of 
the banking activity, which are made on the way of approaching to the norms and standards 
of The Basel Accords.

The distinction of banking reserves between three levels is made, namely the forming of 
mandatory reserves, the Bank Reserve Fund and special reserves for banking activity. The 
changes in legislation, which regulates all levels of banking reserves, are analyzed and their 
efficiency is estimated.

The feasibility of legal restriction of the term “debtor” instead of the term “borrower” is 
determined. The distinction of banking reserves on receivables between repayments will take 
place during three month, and – over three month (economic activity) is made. The replacement 
of terms contributes to improvement in current legislation and indentifies the party of credit 
agreement, has to pay the loan back (is not always holder), that is more important for a bank.

The efficiency of changes taken place in legislation, that regulates structuring of banking 
risks and their adduced to unified classification with help of estimation of credit risk and taking 
into account exposure at default, probability of default and loss given default is determined. 
Credit risk is defined taking into account those components, has influence on the value of 
special reserves for banking activity in accordance to bank internal provision. 

The relevance of current improvements of estimation system of banking activity risks 
and risks of financial obligations on the way of approaching to the norms and standards of 
The Basel Accords and European Union Law is announced. This approaching has positive 
implications for banking system, and contributes to insure the protection of rights and legal 
interests of investors and creditors.

Key words: banking regulation, mandatory reserves, the Bank Reserve Fund, reserves for 
covering looses of the banking activity and financial obligations, classification of banking 
activity risks. 
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УДК 347.1

Мета цивільного судочинства 
і примирні процедури: 

постановка наукової проблеми

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

Дослідженометуцивільногосудочинствавконтекстірозвиткупримирнихпроцедур.
Доводиться,щомета судочинства виступає системоутворюючимфактором для різних
елементів цивільної процесуальної системи. Аналізуються особливості англосаксонської
і континентальної моделей цивільного процесу. Для романо-германської процесуальної
системи розуміння мети цивільного судочинства як захисту права, досягнення істини у
справієвизначальнимдляструктуруванняпроцесуальноїдіяльностісудуіосіб,якіберуть
участьусправі.

Зроблено висновок,що категорія «захистправа» як ключова в характеристицімети
цивільногосудочинствавженевиконуєсвогопризначення.Найближчимчасомтриватиме
пошук оптимального поєднання індивідуального і соціального як відображення якісних
відмінностей у визначенні мети цивільного судочинства і необхідності їх зближення.
Пропонуєтьсяавторськаредакціяст.1ГПКУкраїни.

Ключові слова: цивільне судочинство, примирення сторін, цивільна процесуальна
система,модельцивільногосудочинства,захистправа,зближенняправовихсистем.

Горецкий О. В. Цель гражданского судопроизводства и примирительные про-
цедуры: постановка научной проблемы

Исследована цель гражданского судопроизводства в контексте развития при-
мирительных процедур.Обосновывается, что цель судопроизводства выступает сис-
темообразующим фактором для различных элементов гражданской процессуальной
системы.

Анализируются особенности англосаксонской  и континентальной моделей
гражданского процесса. Для романо-германской процессуальной системы понимание
цели гражданского судопроизводства как защиты права, достижения истины по делу
является определяющим для структурирования процессуальной деятельности суда и
лиц, участвующих в деле. Сделан вывод, что категория «защита права» как ключевая
в характеристике цели гражданского судопроизводства уже не выполняет своего
предназначения. В ближайшее время продолжится поиск оптимального сочетания
индивидуальногоисоциальногокакотражениекачественногоразличиявопределениицели
гражданскогосудопроизводстваинеобходимостиихсближения.Предлагаетсяавторская
редакцияст.1ГПКУкраины.

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, примирение сторон, гражданская
процессуальная система, модель гражданского судопроизводства, защита права,
сближениеправовыхсистем.

Goretskyy Oleg. The purpose of civil proceedings and conciliation procedures: setting of 
scientific problem

This article investigates the purposes of civil proceedings and problems of conciliation
procedures.
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Theauthorprovesthatthepurposeofjudicialsystemisanimportantfactorforthevarious
elementsofcivilproceduralsystem.

Thestudydealswiththetypologyofcivilprocedure,theallocationofcivilproceduresystems
ofreviewingandresolutionoflegaldisputes.Itisnoted,thatthebasisofthesystematizationof
legalsystemsconsistsfromsuchcommonelements:historicaldevelopment;sourcesoflawandthe
principlesoflegalregulationofsocialrelations;theunityofthelegalterminologyandthelegal
techniqueofpresentationofthelawandanumberofothers.

Key words: thepurposeofcivilproceedings,conciliation,civilproceduralsystem,themodel
ofciviljustice,theprotectionofrights,theconvergenceoflegalsystems.

В українській юридичній науці зростає актуальність розробки нової 
концепції здійснення правосуддя в цивільних справах, і насамперед з 
урахуванням важливості сприйняття і подальшої нормативної регламентації 
примирних судових процедур. Така концепція як система фундаментальних 
теоретичних положень і поглядів повинна відобразити цінність самого 
процесу як унікального правового явища, стадійність здійснення 
цивільної процесуальної діяльності, відповідно, необхідність поетапного 
вирішення конфліктів і врегулювання правових спорів, створюючи логічну 
завершеність правового регулювання відносин, що складаються між судом 
і особами, які беруть участь у справі. Очевидно, що її втілення пов’язано не 
тільки з уявленнями про сутність самого цивільного процесу та примирних 
процедур як одного з можливих інструментаріїв його пізнання. 

У сучасній цивілістичній процесуальній науці продовжується 
осмислення проблематики цілей цивільного судочинства. У наукових 
працях останнього часу предметом дослідження стали цивільна 
процесуальна система, тенденції розвитку моделей цивільного 
судочинства в глобальному контексті, окремі проблемні аспекти здійснення 
правосуддя у цивільних справах тощо. Виходячи з власних поглядів на 
предмет дослідження даної проблеми, до розуміння численних її аспектів 
зверталися  Ю. В.  Білоусов,  С. С.  Бичкова, Н. Л. Бондаренко-Зелінська, 
К. В. Гусаров, О. В. Гетманцев, О. В. Дем’янова, В. В. Комаров, В. А. Кро-
йтор, М. П. Курило, Ю. В. Навроцька, Ю. Д. Притика, В. І. Тертишніков, 
Г. П. Тимченко, С. Я. Фурса, М. М. Ясинок та інші вітчизняні правознавці. 
Проте дослідження цілей цивільного судочинства в контексті розвитку 
примирних процедур залишається нагальною потребою. 

Першочергове значення має правильне визначення цілей і завдань 
цивільного судочинства, що безпосередньо впливає на зміст цивільної 
процесуальної діяльності і структуру цивільного процесу. Вже стала, 
напевне, хрестоматійною теза про те, що саме мета судочинства 
виступає системоутворюючим фактором для різних елементів цивільної 
процесуальної системи. Небезпідставними щодо такого зв’язку вбачаються 
слова Д. Я. Малешина про те, що мета обумовлює ступінь активності суду 
в збиранні доказів, необхідність досягнення об’єктивної або формальної 
істини, місце виконання в системі цивільного процесу, роль суду у 
виконавчому провадженні та інші аспекти цивільного процесу1. 

1 Малешин Д. Я. Гражданская процессуальная система России: дис. … д-ра юрид. наук. 
Москва, 2011. С. 168.
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Ця проблематика певною мірою стосується питань типологізації 
цивільного судочинства і виділення цивільних процесуальних систем 
розгляду та вирішення правових спорів.

У сучасному порівняльному правознавстві склалася розгорнута класифікація 
як власне правових систем, так і процесуальних систем розгляду та вирішення 
правових спорів. Унаслідок поділу сформувалися дві основні процесуальні 
системи – англосаксонська (або, як її ще називають, класична модель цивільного 
судочинства) і романо-германська (континентальна). Відповідно у цивільній 
процесуальній науці прийнято виділяти країни з інституційною (США, 
Канада, Великобританія, Австралія, Індія, Нова Зеландія, Сингапур та інші) 
та романською традицією здійснення цивільного судочинства (європейські 
країни, а також деякі держави Латинської Америки, Африки, Азії). 

Головною особливістю англосаксонської моделі цивільного судочинства 
зазвичай вважається пасивність суду. Інші ознаки даної моделі обумовлені 
наявністю суду присяжних; конструкції попереднього судового засідання; 
перехресного допиту свідків і процесуальної форми проведення 
експертизи; можливістю розгляду групових та непрямих позовів; широким 
використанням судового прецедента2.

Спочатку протилежні характеристики були закладені в основу 
континентальної моделі цивільного процесу. Посилення ролі судді щодо 
керівництва процесом, надання йому широких повноважень у сфері 
здійснення доказової діяльності в сукупності із закритим, письмовим 
характером розгляду цивільних справ, недопущенням процесуального 
представництва, формальною оцінкою доказів приводять до формування 
даної моделі цивільного процесу. Її поява – це здебільшого підсумок 
втручання держави в суспільне життя і надання тим чи іншим приватним 
інтересам публічного характеру3. 

Очевидно, що сьогодні знайти цивільне судочинство з подібними 
характеристиками досить складно. За свідченням І. В. Решетнікової, 
інквізиційний процес у своїй класичній формі припинив існування ще 
в XIX столітті. Більше того, тенденції розвитку цивільного судочинства 
у глобальному контексті свідчать про умовність самого існування 
класичної (змагальної) та континентальної (слідчої) моделей у чистому 
вигляді. На прикладі реформ у сфері цивільної юрисдикції, що відбулися 
за останнє десятиліття в Німеччині, Австрії, Швейцарії, Англії та низці 
інших європейських країн, можна спостерігати зближення правових 
систем розгляду спорів, нівелювання їх відмінностей, взаємопроникнення 
окремих елементів. Яскравим прикладом є підготовка і прийняття 
Принципів транскордонного цивільного процесу, які  означають новий 
етап гармонізації цивільного процесу. 

Проте якими б не були сьогодні відмінності або вже помітні спільні 
ознаки двох зазначених систем розгляду та вирішення правових спорів, 

2 Решетникова И. В. Доказательственное право Англии и США. Екатеринбург, Изд-во 
УрГЮА. 1997. С. 20- 28.

3 Баулин О. В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел. Москва: 
«Издательский Дом «Городец», 2004. С. 107.

Цивільне право та цивільний процес



115

№
 4

 (4
5

), 
2

0
1

6

їх буде об’єднувати прагнення створити процедуру, здатну забезпечити 
доступність правосуддя, законність та справедливість судових рішень. 
Певні кроки в цих напрямах або вже зроблені, або робляться. Досить 
згадати ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав і основоположних 
свобод, яка гарантує право на справедливий судовий розгляд у розумний 
строк незалежним і неупередженим судом, створеним на основі закону, а 
також Стокгольмську програму ЄС на 2010-2015 роки, яка передбачала 
план дій щодо уніфікації у сфері цивільного судочинства, створення 
Модельного кодексу цивільного судочинства тощо. Знаковою сьогодні 
вбачається та обставина, що питання примирення сторін були виділені 
відомою робочою групою М. Сторма як такі, що мають значний потенціал 
для зближення.

Таке бачення розвитку цивільного процесу, однак, не виключає 
постановку питання про схожість і відмінності практичної реалізації мети 
забезпечення справедливості правосуддя в цивільних справах в англо-
саксонській та континентальній процесуальних системах. Для вказаних 
процесуальних систем відмінність у характеристиці цілей цивільного 
судочинства має принципове значення. У зв’язку з цим звернемося до 
зарубіжного процесуального законодавства, що відображає різні наукові 
концепти функціонування цивільного процесу.

Правила цивільного судочинства Англії 1998 р. визначають цілі 
цивільного процесу через термін «over riding objectives». Спочатку 
правило 1.1 (1) Civil Procedure Rules визначало як першочергове завдання 
цивільного судочинства  справедливе здійснення правосуддя. Справедлива 
робота зі справою повинна включати забезпечення рівних умов участі для 
сторін спору і економію судових витрат. Розгляд справи має здійснюватися 
шляхами, які пропорційні ціні позову, важливості й складності справи, 
фінансовому стану кожної сторони. Розгляд справи має бути швидким і 
неупередженим, здійснюватися з виділенням відповідної частки судових 
ресурсів, беручи до уваги необхідність розгляду та інших цивільних справ, 
які перебувають у провадженні суду. В 2013 році overriding objectives 
була розширена шляхом включення додаткових завдань – забезпечення 
розгляду справ пропорційно вартості, а також дотримання нормативних 
правил, практичних вказівок та постанов (r.1.1.2 CPR)4.

Співзвучне в цілому визначення притаманне і правовій теорії та 
практиці США. На сьогодні зі змісту правила 1 ФПЦП можна визначити 
цілі, яких має дотримуватися будь-яке провадження, – справедливе, 
швидке і недороге вирішення кожного позову5.

Як бачимо, для моделі правосуддя в цивільних справах країн загального 
права більш значущим є акцент на процедурності розгляду спору. Звідси 
і основна теза законодавця – важливим є сам процес вирішення спору, 
а не його кінцевий результат. Витоки такого підходу містяться, напевно, 

4 КулаковаВ.Ю. Цели гражданского судопроизводства в зарубежных странах: сравнительно-
правовой аспект (на примере Англии, США, Франции и Германии) // Вестник университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2015. № 9. С. 115-116.

5 Там же. С. 117.
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у концепціях класичної змагальності та належних правових процедур 
цивільного судочинства, вперше розроблених саме американською 
юридичною доктриною, які, на думку її прихильників, тільки й здатні 
забезпечити справедливість і ефективність цивільної процесуальної 
діяльності6. 

Зовсім інші правила характерні для країн континентальної правової 
сім’ї. Для романо-германської процесуальної системи розуміння мети 
цивільного судочинства як захисту права, досягнення істини у справі є 
визначальним для структурування процесуальної діяльності суду і осіб, 
які беруть участь у справі. Очевидно, у такому контексті, що поняття 
«захист права» набагато ширше за своїм змістом, ніж вирішення справи 
по суті.

Питання цілей цивільного судочинства актуальні й для вітчизняного 
законодавця. У ст. 1 ЦПК України закріплено, що завданнями цивільного 
судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і 
вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або 
оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб, інтересів держави. Закон України «Про судоустрій і 
статус суддів» забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу 
до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією України та законами 
України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України (ст. 2). 

Як бачимо, у законодавстві широко використовуються категорії 
«справедливий розгляд і вирішення цивільних справ», «захист права», «право 
на справедливий суд». Полярності пропонованих підходів сприяє і відсутність 
єдності в цивілістичній доктрині щодо цілей цивільного судочинства.

А. Узелач у своїй основній доповіді на конференції Міжнародної 
асоціації процесуального права, що проходила вперше в Москві у 2012 році, 
зазначив: цілі цивільного судочинства – це тема, яка потребує перегляду. 
Цивільне судочинство повинно відповідати інтересам суспільства XXI 
століття, і новий соціальний контекст вимагає істотних змін. Ці зміни 
потребують правильного визначення вихідної точки. Без визначення цілей 
важко скласти грунтовний і послідовний план, окреслити ознаки успіху 
і підтримати реформи. Дослідження відмінностей у цілях різних систем 
правосуддя допомагає нам порівняти і зрозуміти відмінності у процесах 
і правових інститутах. Можливо, якщо ми зрозуміємо, що деякі наші цілі 
схожі, то це також допоможе нам зменшити порівняльні відмінності і 
покращити нашу судову владу навіть у тих країнах, де, як вважають, будь-
яка реформа приречена на невдачу7. Автор так визначив основні тенденції 
розвитку науки і законодавства: у найширшому сенсі цілями цивільного 

6 КлейменовА.Я. Состязательная модель гражданского судопроизводства по законодательству 
США. Москва: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. С. 3-8.

7 Узелач А. Цели гражданского процесса. Основной доклад // Гражданский процесс в 
межкультурном диалоге: Евразийский контекст: Всемирная конференция Международной 
ассоциации процессуального права, 18-21 сентября 2012 г., Москва, Россия: сборник докладов / 
под ред. д. ю. н. Д. Я. Малешина; Международная ассоциация процессуального права. Москва: 
Статут, 2012. С. 167.
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судочинства є вирішення індивідуальних спорів системою державних 
судів і реалізація соціальних цілей, функцій і стратегій8. 

Вважаємо, що найближчим часом триватиме пошук оптимального 
поєднання індивідуального й соціального як відображення якісних 
відмінностей у визначенні мети цивільного судочинства і необхідності 
їх зближення. У цьому сенсі категорія «захист права» як основна в 
характеристиці мети цивільного судочинства вже не виконує свого 
призначення. Висловимо лише загальні зауваження щодо цього. У самому 
понятті «захист права», «судовий захист» закладено неправильний напрям 
його розуміння. Якщо уявити, що цивільний процес є не чим іншим, як 
діяльністю щодо захисту права, то підсумок такої діяльності повинен 
визначатися як повна захищеність суб’єкта, чиї права були порушені, 
оспорені або не визнані. Очевидно, що захист права в такому контексті 
перебуває поза регулятивним впливом цивільних процесуальних норм. 
Іншими словами, цивільне судочинство далеко не завжди захищає право, 
що демонструють, зокрема, і жваві дискусії щодо сутності й місця 
виконавчого провадження у структурі цивільного процесу. Мають рацію 
ті автори, які пишуть, що захист порушених і оспорених прав та інтересів 
громадян як мета правосуддя в цивільних справах може бути досягнутий 
лише реальним виконанням судового рішення9.   

Крім того, якщо розглядати захист права  як мету цивільного 
судочинства, то суд стає захисником учасників цивільної справи, що вже 
суперечить принципам незалежності суддів і змагальності цивільного 
процесу. Слід враховувати і ту обставину, що суд, розглядаючи цивільні 
справи, виступає в ролі правозастосовувача, хоча при цьому не виключено, 
що суд застосовує норми права, які не забезпечують повною мірою захист 
прав і законних інтересів громадян. Більше того, при такому підході до 
закріплення цілей цивільного судочинства взагалі складно конкретизувати 
дії суду для виконання цієї мети. Тільки в аспекті розгляду й вирішення 
цивільних справ можна говорити про процесуальну діяльність суду. Що ж 
до діяльності сторін використання терміна «захист права» також досить 
умовне, оскільки у своїй діяльності сторони нерідко повинні виконувати 
процесуальні обов’язки, що не зовсім збігається зі змістом  терміна, який 
розглядається. І нарешті, захист права або розгляд спору в суді є лише 
одним із правових способів вирішення правового конфлікту. 

На нашу думку, говорячи про мету цивільного судочинства, необхідно 
мати на увазі наступне. Розгляд і вирішення спору і захист права не 
виключають одне одного. Швидше йдеться про різне розуміння мети як з 
позиції інтересів учасників процесу, так і з погляду інтересів суспільства10. 
Не випадково у цивілістичній доктрині дедалі частіше висловлюється 
думка, що цивільне судочинство служить вирішенню соціальних конфліктів 

8 Там же.  С. 143.
9СавельеваТ.А. Судебная власть в гражданском процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Саратов, 1996. С. 19.
10 ДегтяревС.Л. Реализация судебной власти в гражданском судопроизводстве : теоретико-

прикладные проблемы. Москва: Волтерс Клувер, 2007. С. 59-62.
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і у зв’язку з цим виконує завдання підтримання суспільного добробуту11. 
Однак навряд чи цим вичерпуються можливості судових процедур. Поки 
що можна констатувати лише окремі спроби визнати важливість примирних 
процедур. Вітчизняний правозастосовувач через закладені нормативні 
підходи також не показує приклади дійсно ефективної процесуальної 
діяльності суду щодо врегулювання правових конфліктів. У судовій 
практиці можна знайти лише поодинокі приклади того, як суддя своїми 
активними діями сприяв досягненню згоди між сторонами та укладання 
ними мирової угоди. Сьогодні необхідна модернізація процесуального 
законодавства, належний розвиток у ньому концептів примирення сторін, 
їх сприйняття і затребуваність практикою застосування. Ми вважаємо, 
що акцент повинен бути зроблений насамперед на зміні мети цивільного 
судочинства. Це сприятиме визначенню місця примирних процедур у 
структурі цивільного процесу. На підставі вищевикладеного пропонуємо 
внести зміни до ст. 1 ЦПК України, доповнивши її такими словами: «Суд 
зобов’язаний сприяти сторонам у врегулюванні спору (примиренні) 
шляхом виконання процесуальних дій, передбачених цим Кодексом»12.

Goretskyy Oleg. The purpose of civil proceedings and conciliation procedures: setting 
of scientific problem

This article investigates the purposes of civil proceedings and problems of conciliation 
procedures. 

The author proves that the purpose of judicial system is an important factor for the various 
elements of civil procedural system. 

The study deals with the typology of civil procedure, the allocation of civil procedure 
systems of reviewing and resolution of legal disputes. It is noted, that the basis of 
the systematization of legal systems consists from such common elements: historical 
development; sources of law and the principles of legal regulation of social relations; the 
unity of the legal terminology and the legal technique of presentation of the law and a 
number of others. 

The researcher analyzes the features, which are inherent in the Anglo-Saxon and 
Continental models of civil procedure. It is stated, that the trends in the development of civil 
justice in a global context evidences about conventionality of the existence of the of the 
classical (competitive) and Continental (investigative) model in its pure form. 

All the more clearly by the example of reforms in the sphere of civil jurisdiction, passed 
in the last decade in Germany, Austria, Switzerland, the UK and several other European 
countries, we can observe the convergence of the legal systems of dispute resolution, the 
leveling of their differences, the interpenetration of the individual elements. 

The author proves that for the allocation of procedural systems the difference in the 
characteristic of civil litigation purposes is essential. In this regard, the study analyzes the 
foreign and domestic civil procedural law. 

It is proved that the reasons for the differences in the regulatory regulation of the objectives 
of civil proceedings should be sought in the approach to understanding the nature of the civil 
process, confrontation of liberal and social models of justice in civil cases, occurring in the 

11 КоллерК.Австрийский национальный доклад, включающий дополнительную информацию 
о Германии // Гражданский процесс в межкультурном диалоге: Евразийский контекст: 
Всемирная конференция Международной ассоциации процессуального права, 18-21 сентября 
2012 г., Москва, Россия: сборник докладов / под ред. д. ю. н. Д. Я. Малешина; Международная 
ассоциация процессуального права. Москва: Статут, 2012. С. 188.

12 Тимченко Г. П. Принципи цивільного та адміністративного судочинства в Україні: 
проблеми теорії та практики: дис. … д-ра юрид. наук. Київ, 2012. С. 193.
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middle of the XIX century, and reflected in a certain way in legal codifications of the past and 
the present century. 

For the Roman-German procedural system, understanding of the purpose of civil 
proceedings as the protection of rights, the achievement of truth in this case is decisive for the 
structuring of the procedural activities of the court and the persons involved in the case. It is 
concluded that the category of “protection of rights” as a key characteristic in the purpose of 
civil proceedings is no longer fulfill its purpose. 

Researchers believes that in the near future will continue the term of searching of the 
optimal combination of individual and social as a reflection of the qualitative differences 
in the definition of purpose of civil proceedings and the need to bring them closer to each 
other. Promoting peaceful settlement of the dispute at any stage of a weighty significance. 
At the same time, we are not talking about the priority of reconciliation as the goal of civil 
proceedings, but we are talking about the combining of rapid proceedings with the interests 
of the parties. The author 

proves the necessity of modernization of the civil procedural law, proper development 
of concepts of reconciliation of the parties in it, their perception and demand for practical 
application. The author suggests his version of Art. 1 of Code of Commercial Procedure of 
Ukraine. 

Key words: the purpose of civil proceedings, conciliation, civil procedural system, the 
model of civil justice, the protection of rights, the convergence of legal systems. 
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УДК 341.29

Формування міжнародного злочину «агресія»: 
передумови для широкої кваліфікації 

його складу

А. В. Майснер,
здобувач Національного авіаційного університету

Розглядається одна з найактуальніших проблем сучасногоміжнародного праващодо
розширення кваліфікаційних характеристик міжнародного злочину «агресія», охоплення
ознакйогоскладу,якіможутьвказуватинагеоекономічний,інформаційно-комунікаційний,
культурно-цивілізаційний та інші «незбройні» різновиди виявів злочину. Автор наводить
аргументи на користь своєї концептуальної позиції щодотлумачення злочину агресії не
лишевтрадиційнихмежахйогозбройногозмісту.

Ключові слова: агресія, збройна агресія, інформаційна агресія, економічна агресія,
глобалізаціязлочинності.

Майснер А. В. Формирование международного преступления «агрессия»: 
предпосылки для широкой квалификации его содержания

Рассматриваетсяоднаиз найактуальнейшыхпроблемсовременногомеждународного
права о расширении квалификационных характеристик международного преступления
«агрессия», признаки его содержания, которые могут указывать на геоэкономический,
информационно-комуникационный,культурно-цивилизационныйидругие«невооруженные»
разновидности проявления преступления. Автор наводит аргументы в пользу  своей
концептуальной позицииотолкованиипреступленияагресиинетольковтрадиционных
рамкахеговооруженногосодержания.

Ключевые слова:  агрессия, вооруженная агрессия,  информационная агрессия,
экономическаяагрессия,глобализацияпреступности.

Majsner Andrij. Formation of an international crime «aggression»: preconditions for the 
general qualification of its meaning

The article highlights one of the most topical problems of the contemporary international
law as for the expansion of qualification characteristics of such an international crime as

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

©МайснерАндрійВасильович– здобувач Національного  авіаційного університету
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‘aggression’,includingfeaturesofitscomponents,whichcanpointatgeo-economic,information
andcommunication,culturalandcivilizationalandother‘unarmedvarietiesofmanifestationsof
thecrime.Theanalysisofwell-matchedsubmissionsandargumentsfortheauthor’sconceptual
attitude, concerning the interpretation of the crime of aggression not only in the scope of its
traditionalunderstandingasanarmedmanifestation,canberegardedastheachievementofthis
article.

Key words: aggression, armed aggression, information aggression, economic aggression,
globalizationofcriminality.

Агресія як різновид соціальної дії, по суті, супроводжує весь шлях 
усвідомлюваного людиною цивілізаційного розвитку. Значну частину 
цього шляху агресія за завісою jus ad bellum фактично легітимізовувалася, 
оскільки визначення справедливого або несправедливого змісту війни 
належало до суб’єктивних оціночних якостей людського осмислення.

Як імперативна норма, відхилення від якої неприпустиме, агресія на 
досить чітких правових засадах імплементована у «новому» міжнародному 
праві. Вона завжди була загрозою для стабільного економічного, соціального, 
культурного і політичного розвитку незалежної держави. Метою цього 
злочину, як правило, є підрив державності незалежних держав і руйнація 
суспільного порядку. Жертви агресії –  це мільйони мирних громадян.

Правовою основою протидії агресії є принцип незастосування сили 
або погрози силою як імперативна норма загального міжнародного права. 
Цей принцип виник на ґрунті звичаю, а такі міжнародні договори, як пакт 
Бріана-Келлога і Статут ООН, підтвердили й уточнили цю звичаєву норму.

Перспективу свого розвитку в умовах інтенсивної інтернаціоналізації 
міжнародних відносин визначення агресії має й за фактором глобальної 
суспільної небезпеки, У доктрині такий підхід формувався паралельно з 
формуванням інституту відповідальності держави. Схвалений у 1976 р. 
Комісією міжнародного права текст ст. 19 проекту статей про міжнародну 
відповідальність держави (за пропозицією Р.Аго) наголошував:

1. Діяння держави, що порушує міжнародне зобов’язання, є міжнародно-
протиправним Діянням незалежно від об’єкта ворушеного зобов’язання.

2. Міжнародно-протиправне діяння, що виникає в результаті порушення 
державою міжнародного зобов’язання, такого основоположного для 
забезпечення життєво важливих інтересів міжнародного співтовариства, 
що його порушення розглядається як злочин перед міжнародним 
співтовариством у цілому, становить міжнародний злочин.

3.  З дотриманням п.2 і відповідно до чинних норм міжнародного права 
міжнародні злочини можуть, зокрема, виникати у результаті:

а) тяжкого порушення міжнародного зобов’язання, що має 
основоположне значення для забезпечення міжнародного миру і безпеки, 
такого, як зобов’язання, що забороняє «агресію»1.

Чинний склад міжнародного злочину «агресія» передбачає 
кваліфікаційні характеристики збройного способу її здійснення. Водночас 
звертає на себе увагу та обставина, що як у доктрині, так і у позитивному 

1 Международное право: учебник  / под ред. Г.И. Тункина. Москва: Юрид.лит., 1994.                         
С. 212-213.
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правотворенні оцінка агресії не обмежується збройною формою її вияву. 
На це передусім вказує зміст визначення злочину агресії, затвердженого 
Резолюцією 3314 (XX IX) Генеральної Асамблеї ООН: «Агресією є 
застосування збройної сили держави проти суверенітету, територіальної 
недоторканності або політичної незалежності іншої держави, або будь-
яким іншим чином, несумісним із Статутом ООН»2. Стаття 51 Статуту ООН 
визначає збройний напад як найнебезпечнішу форму збройної агресії.

Зважаючи на перспективи введення у міжнародно-правовий обіг 
поняття агресії у широкому розумінні міжнародного злочину, важливим 
є критерій оцінки нормативного значення злочину щодо встановлення 
його правових наслідків і особливо пропорційності дій у відповідь. Адже 
непросто встановити, наприклад, пропорційність насильницької збройної 
дії у відповідь на дії економічного або інформаційного характеру, 
які унеможливлюють самовизначення або зашкоджують економічній 
незалежності держави, або заперечують її територіальну недоторканість. 
Непросто з’ясувати і критерії причинно-наслідкового зв’язку між 
факторами, що визначають зміст нееквівалентного економічного обміну 
та організацію збройного спротиву таким умовам і їхнім наслідкам із 
застосуванням терористичних засобів боротьби.

І все ж передумови для з’ясування змісту таких міжнародно-правових 
конструкцій на базі чинних норм міжнародного права є. Зокрема, оцінки 
впливу критеріїв суспільної небезпеки агресії в плані встановлення її 
правових наслідків та пропорційності дій у відповідь можна знайти в 
дослідженнях Ю.О. Решетова.

В якості конкретних аргументів вчений, по-перше, відзначає, що 
поняття «збройний напад», застосоване в ст. 51, яке тільки й створює 
право на колективну або індивідуальну самооборону, більш обмежене, 
ніж поняття агресії за ст.39 Статуту. По-друге, оскільки чинне визначення 
агресії є визначенням змішаного типу, тобто таким, що включає акти як 
прямої (збройної), так і побічної агресії, то вони фігурують у визначенні 
спільно. Причому застережень стосовно того, що різні типи агресивних 
актів можуть мати різні юридичні наслідки, тобто робити правомірним 
застосування різних за своїм характером заходів у відповідь, не наводиться. 
Втім така диференціація реакції на агресію не виключається і залежить 
врешті  від рішень Ради Безпеки. «Справедливість нашої гіпотези, – вказує 
вчений, – підтверджується ще й тим, що у визначенні не згадується право 
на самооборону у відповідь на збройний напад (пункт «а» ст. 3 визначення), 
хоча воно, безумовно, існує відповідно до ст. 51 Статуту ООН»3.

Подальші розмірковування приводять вченого до третього не менш 
значущого висновку: Рада Безпеки (ст.2 визначення) може не визнавати ті 
чи інші дії актом агресії в силу їх незначного характеру4.

2 Пустогаров В. В. Уроки Нюрнберга и современность // В.В. Пустогаров «Уроки 
Нюрнберга», материалы международной конференци в Москве 11-13 ноября 1986 года,                  
вып.ІІІ. Москва, 1988 .

3 Резолюція 3314 (XX IX) ГА ООН від 14 грудня 1974 року // ООН. Документація                           
(Оф. сайт) . С. 87.  URL:   http//www.org/documents/deci conv/conventions/aggression shtml

4 Там само. С. 87.
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Це відповідало прагненням і підходам багатьох делегацій в період 
розробки визначення.

«Заслуга» визначення агресії як предтечі кваліфікації цього злочину 
в розумінні всіх можливих сутнісних аспектів його вияву полягає також 
у тому, що воно підтвердило положення про те, що встановлення актів 
агресії, вчиненої у будь-який спосіб, є виключною прерогативою Ради 
Безпеки як ключового органу ООН, відповідального за підтримання миру 
і міжнародної безпеки.

Тяжкість агресії, визначальний вплив цього міжнародного злочину 
на стан міжнародної безпеки не викликає жодних сумнівів. Є всі 
підстави стверджувати, що ефективність міжнародного права у цілому 
ототожнюється з ефективністю міжнародно-правової протидії агресії. З 
цієї точки зору, дуже важливими вбачаються напрацювання вітчизняних 
та зарубіжних юристів-міжнародників, які можуть ефективно 
застосовуватися за умови  їх адаптації до сучасної дійсності, коли на 
міжнародній арені боротьба за ресурси, технології і владні преференції 
посилилася, а її методи й засоби пожорсткішали й одночасно стали                  
більш витонченими, закамуфльованими під легітимну діяльність.

Стан нормативного масиву і теоретичні розробки науковців у сфері, 
що розглядається, вказує на відсутність потреби у якихось революційних 
змінах на теренах міжнародно-правового запобігання подальшій 
ескалації глобального терористичного конфлікту. В більшості напрямів 
йдеться скоріше про переосмислення змісту норм, що  регулюють 
боротьбу з агресією, наповнення їх глобальним смислом і відповідно 
юридичною ефективністю, яка здатна здолати зазначену витонченість та 
закамуфльованість самої практики сучасної агресії.

Розвиток системи міжнародних відносин складається так, що поряд із 
збройними формами агресії не менш ефективними формами руйнівного 
впливу на інші держави показали себе «мирні» вияви агресії, передусім  
економічний та інформаційний.

Важливо відзначити, що у межах системи Ліги Націй докладалися 
певні зусилля з надання значущості питанню першості нападу. Доктрина 
першості дістала закріплення у деяких договорах того періоду і подальший 
розвиток у новому післявоєнному міжнародному праві. Зокрема,                            
О.І. Полторак та Л.І. Савинський, посилаючись на Резолюції ООН                                                                                                                                
2105 (XX), 2189 (XXII), віддають «лаври» першості у протиборстві коло-
ній і метрополій останнім, вказуючи, що саме «метрополії за допомогою 
насильства протидіють національному визволенню». Тим самим 
обумовлюють законність збройної боротьби колоніальних народів, які 
змушені у такий спосіб чинити спротив «примусовим діям колонізаторів 
із зашкодження національному визволенню, політичній, економічній 
незалежності, територіальній недоторканності»5.

Адже «жодна держава не може ні застосовувати, ні заохочувати 
застосування економічних, політичних заходів або заходів будь-якого 

5 Полторак А. И., Савинский Л. И. Вооруженные конфликты и международное право. 
Москва: Наука, 1946.  С. 156-157.
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іншого характеру з метою добитися підпорядкування собі іншої держави 
у здійсненні нею своїх суверенних прав і отримання будь-яких переваг»6.

Особливе місце у визначенні агресії як найважливішого предмета 
регулювання міжнародного права посідає пакт Бріана-Келлога –  по суті, 
перший універсальний договір про відмову від агресивної війни.

Саме завдяки цьому пакту в міжнародному праві виникла універсальна 
норма, що замінила «право на війну» принципом заборони агресивної 
війни»7. Незважаючи на те, що пакт не містив нормативного визначення 
поняття «війна як знаряддя національної політики», його значущість не 
піддається сумніву. Слід констатувати заслуги пакту в двох аспектах: 
він став правовою основою кваліфікації вини фігурантів Нюрнберзького 
процесу; логікою своєї незавершеності пакт актуалізував необхідність 
визначення агресії. На Всесвітній конференції з роззброєння 1932-
1933 рр. знову постало питання про міжнародно-правовий акт. який 
би дав визначення сторони, що нападає»8, що зустріло спротив з боку 
представників Англії та СПІА, які поставили під сумнів можливість 
розробки такого визначення.

Привернення уваги до цього питання не випадкове, оскільки воно набуває 
принципового змісту в процесі вивчення соціально-економічної природи 
агресії у широкому розумінні цього міжнародного злочину. Адже для 
головних дієвих осіб сучасного глобального терористичного конфлікту їхня 
фатальна поведінка з учинення системних терористичних актів у Франції, 
Бельгії та інших країнах Західної Європи однозначно самооцінюється як 
оборонна, вторинна агресія. На нашу думку, переконання екстремістів у 
протилежному неможливе. Адже констатуються неоколоніальні умови 
міжнародного співіснування, коли мета отримання надприбутків ТНК та 
інші корисливі інтереси представників світового фінансово-промислового 
капіталу визначають складний соціально-економічний стан територій, 
народів і навіть цивілізацій, що приречені на функцію забезпечення 
цієї мети, пропри власні інтереси і прагнення до справедливих умов 
рівноправного співіснування, які б забезпечували задоволення цих 
інтересів. Принагідно відзначимо: оскільки асиметрична терористична 
тактика дій слушно визнається як крайній злочинний спосіб спротиву 
процесу глобальної поляризації, що загрожує небуттям цілим народам і 
навіть цивілізаціям, сподіватися на    можливість    їх    лише    військово-
операціонального    та    безпосереднього правозастосовного приборкання 
не слід. Міжнародно-правова сфера протидії тероризму мусить включати  
норми і положення, які б заперечували можливість будь-яких (передусім 
сприхованих) форм експансії (читай –  агресії).

Усвідомивши реалії свого економічного пограбування (тобто первісний 
економічний напад), народи  країн «третього світу», точніше, значний 

6 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН // Действующие 
международное право (избранные документы): уч. пособие. Москва: Издательство МАМП, 
2002.С. 30.

7 ДонскойД. Агрессия – вне закона. Москва., 1976. С. 28.
8 Внешняя политика СССР. Сборник документов. Т. ІІІ. Москва, 1945. С.582-584.
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радикально-екстремістський прошарок, який прийняв на себе функцію 
виборювана інтересів цих народів, шляхом організації системної 
міграційної навали і терористичних актів, а також брутального порушення 
загальноприйнятих норм моралі створили, по суті, реалію тієї взаємності 
у міжнародних відносинах, яка, на їх думку, здатна забезпечити фактичну 
рівність держав і народів у міжнародному просторі.

У довоєнний період розпізнання асиметричної ефективності 
терористичної тактики у повному обсязі як замінника військово-
економічної потуги не відбулося і міжнародне співтовариство відшукувало 
міжнародно-правові можливості встановлення рівноваги та усунення 
широкого кола передумов для здійснення агресії у будь-яких, у тому числі 
незбройних, формах.

Незважаючи на те, що спроби прийняття узгодженого міжнародно-
правового акту, який передбачав би поняття агресор, не були успішними, 
у 1933 р. низка держав все ж підписали так звані Лондонські конвенції про 
визначення агресії, які справили великий вплив на ставлення міжнародного 
співтовариства до проблем, пов’язаних з приборканням агресивних дій у 
всьому розмаїтті їх виявів. «Лондонські конвенції про визначення агресії 1933 
року, – зазначає Д.Б. Левін, – встановлювали ознаки різних форм виявлення 
агресії – проголошення війни, збройне вторгнення, хоча й без проголошення 
війни, напад сухопутними військами, морськими або повітряними силами на 
територію, повітряні або морські судна іншої держави тощо»9.

Фактично лондонськими угодами встановлювалася «такою, що нападає 
у міжнародному конфлікті без шкоди для діючих між сторонами конфлікту 
угод, держава, яка першою вчинила одну із наступних дій:

1) оголошення війни іншій державі;
2) вторгнення своїх збройних сил, навіть без оголошення війни, на 

територію іншої держави;
3) напад своїми сухопутними, морськими або повітряними силами 

навіть без оголошення війни на територію, судна або повітряні судна 
іншої держави;

4) морську блокаду берегів або портів іншої держави;
5) підтримку, надану збройним бандам, які утворені на її території, 

вторгнуться на територію іншої держави, або відмова попри вимоги 
держави, що піддається вторгненню, вжити на своїй власній території усі 
можливі заходи для позбавлення означених банд будь-якої допомоги чи 
покровительства.

Жодне міркування політичного, воєнного, економічного чи іншого 
порядку не може бути підставою для вибачення або виправдання агресії, 
що передбачена в статті 2»10.

Тоді конвенцію підписали представники СРСР, Естонії, Латвії, Польщі, 
Румунії, Туреччини, Чехословаччини, Югославії, Ірану, Афганістану та 

9 ЛевинД. Б. Ответственность государств в современном международном праве. Москва: 
Международные отношения, 1966. С. 90.

10 Лондонская конвенция об определении агрессии от 4 июля 1933 года. Статья 2, статья 3 // 
Международное право в документах. Москва, 1982. С. 92.
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Фінляндії. Зрозуміло, що держави (Англія, Франція), які мали колоніальні 
володіння, визнаючи таку угоду, фактично визнавали б себе суб’єктами 
міжнародного злочину, тому вони проводили політику заохочення агресії 
і відмовилися підписати Лондонську конвенцію11.

Спростувати або оспорити жодне з положень, що визначають зміст 
збройної агресії, неможливо. На Нюрнберзькому процесі Конвенція була 
визнана «одним з найавторитетніших джерел міжнародного права»12. 
Водночас слід відзначити стійке небажання розвинених держав Заходу 
визнавати кваліфікаційні ознаки міжнародного злочину агресії. Зокрема, 
це пояснювалося тим, що у характеристиках агресії на її збройний 
зміст нашаровувалися економічні, ідеологічні, культурно-цивілізаційні, 
релігійно-етнічні та інші суміжні фактори, що наповнювало це поняття 
смисложиттєвими смислами. Звідси цілком логічним стало жваве 
обговорення у доктрині (1953 р.) концепції широкого поняття агресії, 
яке, окрім збройного нападу, охоплювало терористичні, диверсійні акти, 
заохочувані однією державою проти іншої, а також економічну і політичну 
агресію13. Як акти агресії у визначенні позиціонувалися також допомога у 
розпалюванні громадянської війни, внутрішнього перевороту, організація 
банд, засилання «добровольців»14.

Однак за наполяганням представників розвинених держав Комісія 
міжнародного права визнала за небажане таке конкретизоване визначення 
і рекомендувала орієнтуватися на практичний смисл і перспективу 
вживаності узагальненого визначення15. Визнання міжнародного злочину 
«агресія» та його орієнтовна кваліфікаційна характеристика у режимі 
«м’якого» права, що має рекомендаційну дію, відбулося лише у 1974 році, 
що слід пов’язувати із часом завершення деколонізації. Деколонізація 
світової системи засвідчила передусім той факт, що умови політичного 
і економічного домінування розвинених держав насправді збереглися і 
навіть поліпшилися в сприятливій атмосфері неоколоніального стану, 
витонченість агресивної природи якого приховує ширма розвиненої 
демократії. Підстави для такого категоричного твердження лежать на 
поверхні, досить ознайомитися зі статистикою органів та інститутів ООН, 
яка відображає глибоку кризу на світовій арені, посилення поляризації 
у характеристиках дихотомії Захід-Схід (або Північ-Південь) внаслідок 
нееквівалентного економічного та інформаційного обміну.

Відомий дослідник агресії Ю.М. Рибаков, не задовольнившись 
лише констатацією особливої тяжкості цього злочину, дослідив думки 
авторитетних фахівців щодо особливого стану і місця агресії серед 
міжнародно-протиправних діянь. За підсумками свого дослідження 

11 ВышинскийА.Я.,ЛозовскийС.А. Дипломатический словарь. Москва: Государственное 
издательство политической литературы, 1948. С. 100-110.

12 Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. Т.1. Москва, 1954. С. 146-147.
13 Коваленко Б. В., Пирогов А. И., Рыжов О. А. Политическая конфликтология: учеб. 

пособие. Москва: Ижица, 2002. С. 287-288.
14 ХазановМ. Е.ООН и Ближневосточный кризис. Москва: Международные отношения, 

1983.  С. 83-84.
15 ПолторакА.И.,СавинскийЛ.И. Цит. работа. С. 109.
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він робить висновки, які, за умови їх оцінки у сучасній системі 
координат міжнародних відносин, могли б бути вельми корисними для 
розвитку й удосконалення норм «антиагресивної» спрямованості при 
широкому розумінні предмета регулювання. Вчений пише: «По-перше, 
підкреслюється право держави – жертви агресії вживати заходи, що 
спричиняли б обмеження прав держави-агресора, не підпорядковуючись 
загальному зобов’язанню, спробувати попередньо добитися відшкодування 
спричинених збитків.

По-друге, визнається право жертви агресії у порядку самооборони 
негайно вдатися до застосування збройної сили, що заборонено стосовно 
інших випадків як реакція на міжнародно-протиправні діяння іншої 
сторони навіть у ситуаціях відмови відшкодувати заподіяну шкоду.

По-третє, визнається, що у випадку агресії, на відміну від усіх інших 
можливих міжнародно-протиправних діянь, третя держава може надати 
жертві агресії допомогу із застосуванням збройної сили.

І, нарешті, по-четверте, (головним чином у радянській доктрині) 
звертається увага на можливість застосування щодо держави-агресора 
комплексу обмежувальних та інших заходів після того, як агресію вже 
припинено»16.

Підкреслимо, що викладене вище є квінтесенцією світової наукової 
думки щодо визнання особливої тяжкості міжнародного злочину 
«агресія» і відповідно необхідності особливого режиму відповідальності 
за нього. На основі такого високого рівня консолідованості наукової 
думки зусилля й заходи з реалізації наведених теоретичних положень 
можна розцінювати як процес створення звичаєвих норм міжнародного 
права. Перспективність дії подібних звичаєвих норм у сфері регулювання 
наведених та інших режимів відповідальності держави за агресію слід 
пов’язувати з визначенням змісту таких норм та їх імплементацією. 
Враховуючи сутнісні зміни у характері міжнародних відносин, аби взяти їх 
до уваги, без істотних новацій у змісті й спрямованості норм міжнародного 
права щодо відповідальності за агресію обійтися неможливо. Очевидно, 
що цього важко уникнути у рамках широкого розуміння поняття агресії, 
наприклад, у її геоекономічному аспекті (якщо такий різновид агресії 
офіційно визнати). Тут, згідно з другою позицією Ю.М. Рибакова, слід 
з’ясувати зміст положення, яке передбачає «право жертви агресії у порядку 
самооборони негайно вдатися до застосування збройної сили». Змістовне 
правове наповнення цього актуального положення в умовах визнання 
кримінального характеру випадку економічного різновиду агресії тягне 
необхідність вирішення двох проблем. Передусім треба обґрунтувати 
юридичну можливість застосування збройної сили у відповідь на 
агресивні за цілями й наслідками, хоча й не збройні, дії іншої сторони. 
Друга проблема полягає у тому, що умови світового «антирозвитку» 
зпродукували терористичні форми і засоби соціального протесту з боку 

16 РешетовЮ.А. Борьба с международными преступлениями против мира и безопасности. 
Москва: Междунар. отношения, 1983. С. 107; РыбаковЮ.М. Вооруженная агрессия – тягчайшее 
международное преступление. Москва, 1980. С. 98.
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ошуканої порожніми обіцянками розвитку «бідної» сторони глобального 
терористичного конфлікту. Отже, в умовах явної неспівставності 
воєнно-економічних потенціалів сторін-учасників економічної форми 
агресії практично неминучим є терористичний варіант «прибігання до 
застосування збройної сили» як з боку держави (народу) – жертви агресії, 
так і стосовно надання збройної допомоги з боку «третьої держави» (див. 
третю позицію Ю.М. Рибакова).

Навіть така попередня, зовнішня оцінка основних тенденцій, які 
характеризують сутність глобального суспільства, дає підстави вважати, 
що ця сутність значною мірою визначається всеохопним феноменом 
агресії, яка у різноманітних, узвичаєних для суспільного сприйняття, 
легітимізованих формах, оцінюваних здебільшого у політичних термінах 
експансій становить зміст людських стосунків. Дослідження формування 
системи міжнародно-правової протидії наочному, резонансному (але 
далеко не основному) вияву агресії у її збройних формах сприяє 
усвідомленню глобального масштабу проблеми агресії у широкому 
розумінні, на вирішення якої слід спрямувати можливості міжнародного 
права. Складність тут зумовлена передусім великою потугою спротиву 
з боку світового приватного капіталу, для якого з’ясування і визнання 
будь-яких форм агресії означає визнання неправомірності дійсних умов 
ведення міжнародного бізнесу, що забезпечують реальні захмарні норми 
прибутку.

При розробці Статуту ООН переважно провідні держави (як лобісти 
інтересів світового фінансово-промислового капіталу) перешкоджали 
намаганням дати визначення агресії. І навіть сам термін вдалося включити 
до Статуту під тиском групи держав-опонентів. Втім, на думку фахівців, 
прийняття самого Статуту стало завершальним етапом процесу заборони 
агресії як міжнародного злочину17. Навіть за відсутності у Статуті 
визначення агресії за смислом його статті 39 агресія, протиправність 
якої визначена п.4 ст.2, набуває ознак міжнародного злочину, оскільки 
вона посягає на міжнародний мир і їй «найбільшою мірою притаманний 
критерій суспільної небезпеки»18.

Слід відзначити, що з самого початку процесу з’ясування змісту 
агресії як злочину за міжнародним правом спостерігалася тенденція до 
встановлення ознак протиправності, які явно не обмежувалися критеріями, 
що застосовуються лише для оцінок збройних способів досягнення 
злочинної мети і створення загрози миру та міжнародній безпеці. Так, 
Статут Нюрнберзького трибуналу визначив відмінності понять «агресивні 
дії» і «агресивна війна». Отже, анексія Австрії і приєднання до Німеччини 
Судетської області розглядались як агресивні дії або як етап на шляху до 
здійснення планів з розв’язування війни з іншими державами.

Власне кажучи, сама війна не повинна розглядатися як суцільне 
бойове протиборство. Зміст збройної агресії слід розцінювати не стільки 

17 Резолюція 3314 (XX IX) ГА ООН від 14 грудня 1974 року. С. 83 // ООН. Документація    
URL: http//www.org/documents/deci conv/conventions/aggression shtml 

18 ДонскойД.  Цит. работа. С. 37, 40-41.

Міжнародне право



129

№
 4

 (4
5

), 
2

0
1

6

як безпосередні бойові дії,  скільки як демонстрацію потуги воєнного 
потенціалу і готовності до його повного задіяння. В останньому випадку, 
пише Карл Клаузевіц, досить було б оцінити фізичні маси протидіючих 
збройних сил і, не допускаючи їх фактичного задіяння, розв’язати 
суперечку на основі співвідношення між ними, тобто підмінити реальну 
боротьбу рішенням своєрідної алгебраїчної формули19. Власне, воєнні дії, 
на думку Клаузевіца, безперервно не ведуться. Відомо багато воєн, у яких 
операції займали лише незначну частину процесу протиборства, решта 
часу витрачалася на паузи. Паузи у розвитку воєнних дій цілком можливі 
й не повинні бути суперечністю щодо природи війни. Адже війна є не 
лише політичним актом, а й дійсним знаряддям політики, продовженнм 
політичних відносин, проведення їх іншими засобами. Другий вид війни 
можна було б вважати таким, що більшою мірою охоплюється політикою 
лише у тому випадку, якщо під політикою умовно розуміти не всебічне 
проникнення, а обережне, лукаве та навіть нечесне мудрування, що уникає 
відкритого застосування сили20.

Втім подібні міркування, що свідчать на користь широкого тлумачення 
агресії, неодмінно наражалися на спротив держав-світових лідерів.

У постколоніальних умовах сучасного світоустрою будь-які спроби 
широкого тлумачення  агресії, по суті, спрямовані на криміналізацію 
поведінки розвинених держав Заходу, їх транснаціональних корпорацій 
або, щонайменше, системоутворюючих елементів такої поведінки. Відтак 
не дивно, що представники цих держав у Комісії  з міжнародного права 
завжди обережно сприймали спроби визначити зміст агресії у цілому. Вони 
стверджували, що будь-яке визначення агресії обмежуватиме свободу дій 
компетентних органів ООН21. Як правило, використовувався аргумент, що 
визначення агресії спричинить перешкоди праву на самооборону22.

Тенденція до розмивання правової природи агресії, камуфлювання 
навіть відкритих її виявів спостерігається протягом усієї історії 
формування «нового» міжнародного права. Так, поряд з визначенням 
великої ролі Нюрнберзького процесу критична доктринальна думка 
нарікала його судом переможців. Важко не погодитися з тим, що, слушно 
звинувачуючи керівників фашистської Німеччини, процес ніяк не зачіпає 
керівників держав, що санкціонували залякувальні бомбардування 
Дрездена, Хіросими й Нагасакі23.

Не зраджують цій хибній традиції й сучасні міжнародні суди. Не 
спростовані претензії до окремих рішень Міжнародного Трибуналу 
по колишній Югославії. Зокрема, Трибунал, розглядаючи міжнародні 
злочини сербів, практично не торкався подібного роду діянь представників 
албанської сторони, а також несанкціонованих бомбардувань силами 

19 Клаузевиц К. О войне. Москва: Издательская корпорация «Логос»: Международная 
академическая издательская компания «Наука». С. 37.

20 Там же. С. 48, 55-57.
21 Док. ООН А/1858. С. 9-10.
22 Док. ООН А/3574. С. 12.
23 Пустогаров В.В. Цит. работа; Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооруженный конфликт.   

Право, Политика, Дипломатия. Москва: Международные отношения, 1989.  327 с.
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НАТО з 24 березня по 10 червня 1999 року, які забрали тисячі життів 
мирних мешканців Белграда й інших населених пунктів24.

Це посилює стан тривоги у міжнародному просторі, оскільки потреба у 
активних (агресивних за своєю сутністю) діях держав в умовах глобальної 
боротьби за ринки, ресурси й технології, де переваги великого капіталу 
забезпечуються владним ресурсом держави, зростає. У тому числі 
не знижується попит на збройні форми таких дій. В рамках чинного 
визначення агресії, прийнятого 14 грудня 1974 року Генеральною 
Асамблеєю ООН (Резолюція 3314 (XXIX), подібні збройні форми дій 
держав складно виправдовувати, хоча рекомендаційний характер норми 
все ж дозволяє ухилятися від прямої відповідальності за міжнародним 
правом. Більше того, на нашу думку, саме кінцева практична можливість 
безкарної реалізації збройних агресивних діянь у міжнародних взаємодіях  
уможливила прийняття вказаного визначення агресії у обов’язковому 
праві через ст.8-bis Статуту Міжнародного кримінального суду, хоча й 
з адресуванням тягаря відповідальності фізичним особам-посадовцям. 
Політико-правова полеміка і міжнародні скандали, які при цьому 
виникають, не тягнуть відчутних репутаційних втрат, оскільки, по-
перше, на користь агресора працює реальне співвідношення сил; по-
друге, дійсний інтересант, приватною волею якого чиняться агресивні 
діяння держави, залишається в тіні нагальних інтересів держави; по-
третє, в міру прагматизації глобальної світосистеми, інформаційного 
«оголення» приватних фінансових рушійних механізмів відбувається 
брутальна девальвація міжнародної моралі, що знижує поріг критеріїв 
протиправності учасників міжнародних правовідносин.

І все ж стримувальний характер кваліфікаційних ознак збройної 
агресії відчутний. Тим більше, що вони містять перспективу поширення 
на незбройні форми цього небезпечного злочину, зважаючи на очевидну 
актуалізацію питання.

24 СафиуллинаИ.П.Нюрнбергские принципы и их влияние на формирование международных 
уголовных судов в современных условиях: дисс. …  канд.юрид.наук. Казань, 2003. С. 12.
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Узагальнення судової практики вирішення 
процесуальних питань, пов’язаних з виконанням 
судових рішень у цивільних справах та рішень 

інших органів (посадових осіб) 

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

(Продовження. Початок у № 3 за 2016 р.)

Стаття 378 ЦПК  України. Заміна сторони   виконавчого  провадження.

Відповідно до ст. 378 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін 
виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за 
заявою сторони суд замінює сторону виконавчого провадження її 
правонаступником.

 Суд у десятиденний строк розглядає це питання у судовому засіданні з 
повідомленням сторін та заінтересованих осіб. Неявка сторін та інших осіб 
не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого 
провадження.

Відповідно до   ч. 5 ст. 8 Закону України «Про виконавче провадження»  
у разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної 
ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована 

СУДОВА ПРАКТИКА

©ЯщукТ.І.–суддя судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду міста Києва 
©ТелегінаН.О.–помічник судді
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сторона мають право звернутися до суду із заявою про зміну сторони 
її правонаступником. 

Відповідно до ч. 1 ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов’язанні може бути 
замінений іншою особою внаслідок: 1) передання ним своїх прав іншій 
особі за правочином відступлення права вимоги; 2) правонаступництва;              
3) виконання обов’язку боржника поручителем або заставодавцем (майно-
вим поручителем); 4) виконання обов’язку боржника третьою особою.

Згідно з вимогами законодавства заміна осіб в окремих зобов’язаннях 
через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом 
правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу. 

Отже, за змістом статті 512 ЦК України, статті 378 ЦПК України та 
статті 8 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття 
кредитора в зобов’язанні він замінюється правонаступником. 

Відповідно  до правової позиції, висловленої  Верховним Судом  України 
в постанові від 20 листопада  2013  року  (справа №6-122 цс 13),  виходячи 
зі змісту  статей 512, 514 ЦК  України, ст.378 ЦПК  України, ст.8  Закону  
України «Про виконавче провадження», заміна  кредитора  у зобов’язанні  
можлива з підстав відступлення   вимоги (цесія), правонаступництва 
(смерть фізичної особи, припинення  юридичної особи) тощо  й до нового  
кредитора   переходять  права первісного  кредитора  у зобов’язанні  в 
обсязі  й на умовах, що  існували на  момент переходу  цих прав, у тому 
числі   бути стороною виконавчого провадження  шляхом   подання  ним 
та розгляду  заяви про  заміну  стягувача.   

Ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва від 23 листопада
2015 року заяву ТОВ «Фінанс Транс Груп» про заміну сторони
виконавчого провадження задоволено. Замінено сторін виконавчих
проваджень (стягувача) у виконавчих провадженнях з примусового
виконання виконавчих листів, виданих Солом’янським районним судом
м.КиєвапосправізапозовомПАТ«СЕББанк»доК.,К.,К.простягнення
заборгованості,-направонаступникаТОВ«ФінансТрансГруп».
Задовольняючизаяву,судпершоїінстанціївиходивзтого,щовідповідно

до умов договорів доТОВ«ФінансТрансГруп» перейшли права вимоги
за кредитним договором, договором застави та договором іпотеки.
Таким чином відбулась заміна кредитора у зобов’язані, зокрема ТОВ
«ФінансТрансГруп»єновимкредиторомуфінансовихправовідносинахз
боржниками.

УхвалоюДарницькогорайонногосудум.Києвавід11лютого2015року
подання державного виконавця ВДВСШевченківського РУЮ у м. Києві
про заміну сторони у виконавчому провадженні задоволено. Замінено
сторонувиконавчогопровадження,асамеборжникаДППАТ«Київхліб»
«Булочний-кондитерський комбінат» його правонаступником ПАТ
«Київхліб», за виконавчим листом від 13.11.2013 року про стягнення з
ДППАТ «Київхліб» «Булочний-кондитерський комбінат» на користьС.
матеріальнушкоду.
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Задовольняючи заяву, суд першої інстанції виходив з того, що ПАТ
«Київхліб»єправонаступникомборжникаДППАТ«Київхліб»«Булочний-
кондитерський комбінат» відповідно дл рішення загальних зборів
акціонерів.
УхвалоюАпеляційного суду м. Києва від 11 березня 2015 року ухвалу

Дарницькогорайонногосудум.Києвавід11лютого2015рокускасовано
тапостановленонову,якоювзадоволенніподаннядержавноговиконавця
ВДВСШевченківськогоРУЮум.Києвіпрозамінусторониувиконавчому
провадженнівідмовлено.
Скасовуючи ухвалу, суд апеляційної інстанції посилався на те, що

судпершої інстанціїнезвернувувагинате,щовЄдиномудержавному
реєстрі відсутні відомості щодо припинення  ДП ПАТ «Київхліб»
«Булочний-кондитерський комбінат» шляхом приєднання до ПАТ
«Київхліб»  та внесено запис про правонаступництво, оскільки  ДП
ПАТ «Київхліб» «Булочний-кондитерський комбінат» перебуває у стані
припиненняшляхомприєднаннядоПАТ«Київхліб» ,щонеєтотожним
запису «юридичну особу припинено». Обставина проведення чергових
загальних зборів акціонерів ПАТ «Київхліб»  про припинення  ДП ПАТ
«Київхліб» «Булочний-кондитерський комбінат» шляхомприєднання до
ПАТ«Київхліб»тазатвердженняорганамиуправлінняПАТ«Київхліб»
передавальногоактузгіднозпротоколомнаглядовоїрадиПАТ«Київхліб»,
неєдоказамиправонаступництва,оскількивонисвідчатьлишепроокремі
етапи процедури припиненняюридичної особи, а не про самюридичний
фактїїприпинення.Томусудапеляційноїінстанціїдійшоввисновкупро
передчасністьвирішеннясудомпитанняпрозамінусторонивиконавчого
провадження.

Ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 30 листопада
2015 року заяву Л. про заміну сторони виконавчого провадження
задоволено. Замінено у виконавчому провадженні по примусовому
виконаннюрішенняДарницькогорайонногосудум.Києвавід05.07.2010
рокупосправізапозовомЛ.доН.провідшкодуванняшкоди,боржникаН.
направонаступникаН.
Задовольняючизаяву,судпершоїінстанціївиходивзтого,щоН.померла

29.07.2012року,а02.02.2013року її синН. звернувсядоШістнадцятої
Київськоїнотаріальноїконториіззаявоюпроприйняттяспадщини.Таким
чином,судпершоїінстанціївважав,щоН.фактичноприйнявспадщину,
яка відкрилась після померлоїН., атому невідшкодована спадкодавцем
матеріальна шкода має бути стягнута із спадкоємця, отже,  заява
підлягаєзадоволенню.

УхвалоюПечерськогорайонного судум.Києва від 24 лютого2015року
задоволено подання державного виконавця ВДВС Святошинського
РУЮ заміну сторони виконавчого провадження. Замінено сторону у
виконавчому провадженні, відкритому на підставі виконавчого листа,
виданого на підставі рішенняПечерського районного суду м. Києва від
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30 липня 2014 року про стягнення Державного вищого навчального
закладу«Українськаакадеміябізнесутапідприємства»,асамеборжника
Державний вищий  навчальний заклад «Українська академія бізнесута
підприємства» його правонаступником Державний вищий навчальний
заклад«Київськийуніверситетуправліннятапідприємства».
Задовольняючизаяву,судпершоїінстанціївиходивзтого,щоюридична

особаДержавнийвищийнавчальнийзаклад«Українськаакадеміябізнесу
тапідприємства»припинена,аїїправонаступникомєДержавнийвищий
навчальнийзаклад«Київськийуніверситетуправліннятапідприємства»,
а тому є достатні правові підстави для заміни сторони виконавчого
провадження.

Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 21.05.2014 року,
залишеноюбеззмінухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід20.01.2015року,
булозадоволенозаявуВ.прозамінусторониувиконавчомупровадженні,
що відкрите на виконання виконавчого листа від 19.07.2013 року про
стягнення з ГБК «Березняки-4» на користь В. матеріальної шкоди
в сумі 69 000 грн.При цьому суд виходив зтого,що відповідно до ч. 1
ст.1218ЦКУкраїнидоскладуспадщинивходятьусіправатаобов’язки,
що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не
припинилисьвнаслідокйогосмерті.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2015 року,
залишеноюбеззмінухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід21.10.2015року,
відмовлено у задоволенні заяви К. про заміну сторони у виконавчому
провадженні правонаступником боржника, який за рішенням суду від
10.12.2013 року зобов’язаний до сплати боргу на користь стягувача в
розмірі67930доларівСША.Судомвстановлено,щодружинапомерлого
боржника Ч. від імені малолітнього сина боржника подала заяву про
відмову від прийняття спадщини. За таких обставин до оформлення
права на спадщину усіма іншими спадкоємцями неможливо визначити
колоправонаступниківувиконавчомупровадженнітавизначитиобсягїх
відповідальностізазобов’язаннямиборжника.

УхвалоюПодільськогорайонногосудум.Києвавід10вересня2015року
відмовлено у задоволенні заяви ТОВ «ФК «Довіра та гарантія» про
заміну сторони виконавчого провадження по справі за позовом ПАТ
«УкрСиббанк»доР.прозверненнястягненнянапредметзастави.
Звертаючись до суду заявою, заявник посилався нате,щоміжПАТ

«УкрСиббанк»таТОВ«ФК«Довіратагарантія»булоукладенодоговір
факторингу, відповідно до якого право грошової вимоги за кредитним
договором, укладенимміжПАТ «УкрСиббанк»та Р. перейшло до ТОВ
«ФК«Довіратагарантія».
Відмовляючиузадоволеннізаяви,судпершоїінстанціївиходивзтого,

що із заявою про заміну сторони виконавчого провадження має право
звертатисябезпосередньосторонавиконавчогопровадження(боржник
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абостягувач),якапроситьзамінитиїїсвоїмправонаступником.Вінших
випадках право на звернення до суду з відповідною заявою належить
державномувиконавцюзвласноїініціативиабозазаявоюбезпосередньо
боржникаабостягувача.ОскількистягувачПАТ«УкрСиббанк»,боржник
Р. чи державний виконавець до суду з такою заявою не звертались,
а заявник стороною виконавчого провадження не є,  то останній не є
суб’єктомзверненнядосуду ізвказаноюзаявою.Крімтого,судпершої
інстанціїзазначив,щозаявникомненаданодоказів,якібпідтвердили,що
державнимвиконавцемвідкритовиконавчепровадження.
УхвалоюАпеляційногосудум.Києвавід25листопада2015рокуухвалу

Подільськогорайонногосудум.Києвавід10вересня2015рокускасовано
тапостановленонову, якою заяву задоволено. Замінено стягувачаПАТ
«УкрСиббанк»найогоправонаступникаТОВ«ФК«Довіратагарантія»
уданійсправі.
Скасовуючи ухвалу суду першої інстанції, суд апеляційної інстанції

зазначив,щовиходячи зі змістуст.512,514ЦКУкраїни, ст.378ЦПК
України, ст. 8 ЗУ «Про виконавче провадження» заміна кредитора
у зобов’язанні можлива з підстав відступлення вимоги (цесія),
правонаступництва(смертіфізичноїособи,припиненняюридичноїособи)
тощойдонового кредиторапереходятьправапервісного кредитора у
зобов’язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих
прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом
поданнянимтарозглядусудомзаявипрозамінустягувача.Такимчином,
самеукладеннядоговоруфакторингу ієобставиною,щомаєюридичне
значеннятапідтверджуєзамінукредитораузобов’язанні.
Колегія суддів зазначала, що судом першої інстанції не було взято

доуваги,щорішеннясудупершої інстанціїбулооскарженоборжником
та було змінено рішенням Апеляційного суду м. Києва від 21 травня
2015 року. Таким чином, після укладення між первісним кредитором і
новимдоговоруфакторингу,первіснийкредиторвжепозбавленийправа
на звернення до відповідного відділу виконавчої служби для виконання
рішення ухваленого на свою користь, в свою чергу новий кредитор без
відповідної ухвали суду ще не має права на надання виконавчих листів
для виконання. Отже, за таких обставин суд першої інстанції дійшов
хибнихвисновків,безурахуваннятого,щобеззамінисторонистягувача
рішеннясудузалишитьсявзагалібезвиконання,що,всвоючергу,призведе
допорушенняч.5ст.124КонституціїУкраїни.

При розгляді зазначеної категорії справ у районних судах складалась 
різна практика, окремі суди вважали, що із заявою про заміну сторони 
виконавчого провадження може звернутись лише сама сторона або 
державний виконавець. Проте така практика визнана неправильною, і 
ухвали районних судів були скасовані з викладених підстав.

Ухвалою Деснянського районного суду м. Києва від 26.06.2015 року
буловідмовленоузадоволеннізаявиТОВ«Фінансовакомпанія«Довірата
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Гарантія»прозамінустягувачаувиконавчомупровадженнінавиконання
рішення суду про стягнення з Ш. на користь ПАТ «УкрСиббанк»
заборгованостізакредитомзтихпідстав,щозаявникневідноситьсядо
коласуб’єктів,зазаявоюякихсудможезамінитисторонувиконавчого
провадженняїїправонаступником.
Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 04.11.2015 року зазначена

ухвалабуласкасованаяктака,щоневідповідаєвимогамматеріального
та процесуального права, а заява ТОВ ФК «Довіра та гарантія»  -
задоволена.
Судомнеправильнозастосованоположенняст.512,514ЦКУкраїни,

ст.378ЦПКУкраїни,ст.8ЗаконуУкраїни«Провиконавчепровадження»,
атакожнебуловраховановисновківВерховногоСудуУкраїни,викладених
упостановівід20листопада2013року(справа№6-122цс13).
Виходячи із цих норм, зокрема, п. 1, 2 частини першої ст. 512

ЦК України, у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за
правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва
(припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання поділу,
перетворенняабо ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового
рішення відбувається вибуття кредитора. Така заміна кредитора
відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті
кредитора,припиненняюридичноїособичивідступленняправавимоги.
Узв’язкузтакоюзаміноюкредиторавідбуваєтьсявибуттяцієїособиз

виконавчогопровадження,узв’язкуізчимприпиняєтьсяїїстатуссторони
виконавчогопровадженняіїїзамінаналежнимкредиторомпроводиться
відповідно до частини п’ятої ст. 8 Закону України «Про виконавче
провадження»,ст.378ЦПКУкраїнизазаявоюзаінтересованоїсторони
зобов’язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього
кредитора всі правата обов’язки в зобов’язанні, у тому числі й право
бутистороноювиконавчогопровадження.
Таким чином, виходячи зі змісту ст. 512, 514 ЦК України, ст. 378

ЦПКУкраїни,ст.8ЗаконуУкраїни«Провиконавчепровадження»заміна
кредитораузобов’язанніможливазпідставвідступленнявимоги(цесія),
правонаступництва(смертьфізичноїособи,припиненняюридичноїособи)
тощойдонового кредиторапереходятьправапервісного кредитора у
зобов’язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих
прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом
поданнянимтарозглядусудомзаявипрозамінустягувача.

Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 10.09.2015 року
було відмовлено у задоволенні заяви ТОВ «Фінансова компанія «Довіра
та гарантія» про заміну у виконавчому провадженні стягувача ПАТ
«УкрСиббанк».
УхвалоюАпеляційногосудум.Києвавід25.11.2015рокузазначенаухвала

скасованатавизнанінеобґрунтованимивисновкисудупершої інстанції
про те, що із заявою про заміну сторони виконавчого провадження
має право звертатись лише сама сторона або державний виконавець,
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аджезазмістомст.512,514ЦКУкраїни,ст.378ЦПКУкраїниуразі
відступлення права вимоги до  нового  кредитора переходять права
первісногокредиторау зобов’язанні вобсязі інаумовах, зо існувалина
момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого
провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну
стягувача.
Такожвизнанінеобґрунтованимивисновкисудупершої інстанціїпро

те, що така заміна неможлива без наявності відкритого виконавчого
провадження,оскількисудомневраховано,щопісляукладанняміжПАТ
«УкрСиббанк»таТОВФК«ДовіратаГарантія»договоруфакторингувід
20.04.2015рокупервіснийкредиторвжепозбавленийправаназвернення
довідповідноговідділуДВСіззаявоюпропримусовевиконаннярішення,
ухваленогонайогокористь,ановийкредиторбезвідповідноїухвалисуду
щенемаєправанапред’явленнявиконавчихлистівдовиконання.

З аналогічних підстав ухвалою Апеляційного суду м. Києва від
11.06.2015 року була скасована ухвала Подільського районного суду
м.Києвавід27.03.2015рокупровідмовуузаявіТОВ«Агенціякомплексного
захистубізнесу«ДельтаМ»прозамінусторониувиконавчомупровадженні
їїправонаступникомтавизнанінеобґрунтованимивисновкисудупершої
інстанціїпроте,щовказанаособаневправізвертатисьзтакоюзаявою,
оскількиністоронивиконавчогопровадження,нідержавнийвиконавець
не звертались до суду про заміну стягувача АБ «Банк регіонального
розвитку»найогоправонаступника.

Ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 25.12.2014 року
на підставі п.1 ч. 1 ст. 205 ЦПК України було закрито провадження
за заявою ТОВ «Юридична компанія «МДТ груп» про заміну сторони
виконавчого провадження, з огляду на те, що в порядку цивільного
судочинства передбачено розгляд лише подання державного виконавця
щодозамінисторониїїправонаступникомабозаявисторонивиконавчого
провадження.
Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 28.04.2015 року зазначена

ухваласкасованазнаправленнямпитаннянановийрозгляддосудупершої
інстанції,оскількисудомпершоїінстанціїбулонеправильнозастосовано
положення п.1 ч. 1 ст. 205ЦПКУкраїнита залишено поза увагоюте,
що звернення правонаступника кредитора із заявою про надання йому
статусусторонивиконавчогопровадженнявідповідаєзмістуст.512,514
ЦКУкраїни,ст.378ЦПКУкраїни,ст.8ЗаконуУкраїни«Провиконавче
провадження».

УхвалоюАпеляційногосудум.Києвавід21.07.2015рокубуласкасована
ухвала Дніпровського районного суду м. Києва від 13.05.2015 року  про
відмову у заяві ТОВ «Інвест Кредит Капітал» про заміну сторони
виконавчогопровадження ( стягувача) її правонаступником.Прицьому
судомапеляційної інстанціївизнанонеправильнимвисновоксудупершої
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інстанціїпровідмовуузадоволеннізаявизтихпідстав,щовиконавчийлист
у вказаній справі позивачемПАТ «Комерційний банк «Володимирський»
отримано не було, виконавче провадження на виконанні у відповідному
відділі ДВСнеперебуває.Судпершої інстанціїненадавобґрунтованої
оцінки тій обставині, що відповідно до договору від 20.02.2015 року
непроданих активів ТОВ «Інвест Кредит капітал» отримав від
попередньогокредиторавсіправатаобов’язкивзобов’язання,авідтак-
набувправабутистороноювиконавчогопровадження.

УхвалоюАпеляційногосудум.Києвавід 18.02.2015року буласкасо-
вана ухвала Дніпровського районного суду м. Києва від 03.12.2014 року
з підстав порушення норм матеріального та процесуального права
та визнані безпідставними висновки суду першої інстанції про те, що
переданняПАТ«Укрсиббанк»своїхправПАТ«Дельтабанк»задоговором
купівлі-продажуправвимогизакредитаминеєправонаступництвом,та
щоправовимогивжебулореалізованоівиконавчепровадженнявідкрито.
Взазначенійухвалісудпершоїінстанціїзалишивпозаувагоюяквимоги
нормст.512,514ЦКУкраїни,ст.378ЦПКУкраїни,ст.8ЗаконуУкраїни
«Про виконавче провадження», так і правову позицію Верховного Суду
України,викладенувпостанові№6-122цс13від20.11.2013року.

Скасовуючи ухвалу Оболонського районного суду м. Києва від
30.01.2015рокупровідмовувзадоволеннізаявиТОВ«Фінансовакомпанія
«ДовіратаГарантія»про заміну стягувача у виконавчомупровадженні,
Апеляційнийсудм.Києвавухвалівід25.03.2015рокузазначивпронеправильне
тлумаченнясудомпершоїінстанціїположеньст.1,8,17ЗаконуУкраїни
«Провиконавчепровадження»таст.378ЦПКУкраїнитапомилковість
висновків суду  про те, що заміна сторони виконавчого провадження її
правонаступникомможливалишеувідкритомувиконавчомупровадженні.
Суд першої інстанції залишив поза увагою, що процесуальне

правонаступництвоувиконавчомупровадженні–цезамінанабудь-якій
стадіївиконавчогопровадженнястягувачаабоборжникаіншоюособою
у зв’язку з вибуттям попередника після ухваленнящодо нього судового
рішення і заміни його правонаступником,тобто підставою для заміни
кредитора внаслідок правонаступництва є настання певних обставин,
що мають юридичне значення і в результаті яких виникають цивільні
правата обов’язки або пряма вказівка акта цивільного законодавства,
щонезалежитьвідумовтапорядкуздійсненнявиконавчогопровадження
органамиіпосадовимиособами.

З таких самих підстав  ухвалою Апеляційного суду м. Києва від
28.10.2015 року було скасовано ухвалу Оболонського районного суду
м.Києвавід20.07.2015рокупровідмовуузадоволеннізаявиТОВ«Агенція
комплексногозахистубізнесу«ДельтаМ»прозамінусторонивиконавчого
провадженняїїправонаступникомнапідставідоговорупропереданняв
управління непроданих активів від 10.11.2013 року, укладеного між АБ
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«Банк регіонального розвитку», Національним банком України та ТОВ
«Агенціякомплексногозахистубізнесу«ДельтаМ».
УхвалоюПечерськогорайонногосудум.Києвавід08.12.2014рокубуло

відмовлено у задоволенні заяви ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та
Гарантія»прозамінуувиконавчомупровадженністягувачаАКБ«Східно-
Європейський банк» зтих підстав,що заявником не надано доказів на
підтвердження правонаступництва після АКБ «Східно-Європейський
банк».
УхвалоюАпеляційного судум.Києва від 25.02.2015року  ухвала суду

першоїінстанціїскасована,оскількизазначенаобставинапідтверджу-
єтьсянаявнимиуматеріалахсправи:договоромпропереданнявуправ-
ління непроданих активів від 13.12.2013 року, укладеним між АКБ
«Східно-Європейський банк», ТОВ «Брокінвестгруп» та Національним
банком України; договором купівлі-продажу права вимоги від
25.04.2014року,укладенимміжТОВ«Брокінвестгруп»таТОВ«Фінансова
компанія «Довіра та Гарантія», який не оспорювався сторонами та в
установленомузакономпорядкуневизнанийнедійсним.

Стаття 379  ЦПК  України. Визначення  частки майна  боржника 
у майні, яким він  володіє  спільно  з іншими особами.

Відповідно до ст. 379 ЦПК України питання про визначення частки 
майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами, 
вирішується судом за поданням державного виконавця.

 Суд у десятиденний строк розглядає це питання у судовому засіданні 
з повідомленням сторін та заінтересованих осіб. Неявка сторін та інших 
осіб не є перешкодою для вирішення питання про визначення частки 
майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами.

 Відповідно до  ч.6 ст. 52  Закону  України «Про виконавче провадження»  
стягнення  на  майно  боржника  звертається в розмірі  та обсязі,  необхідних  
для виконання  за виконавчим     документом, з урахуванням   стягнення 
виконавчого  збору, витрат,  пов’язаних з організацією  та проведенням  
виконавчих дій,   штрафів, накладених на  боржника під час  виконавчого  
провадження. У разі,  якщо  боржник володіє майном  спільно  з іншими 
особами,  стягнення  звертається  на  його частку, що визначається  судом   
за поданням  державного  виконавця. 

Частка боржника у майні,  яким він  володіє спільно  з  іншими особами,  
визначається  судом  у судовому  засіданні   з повідомленням  сторін та 
заінтересованих  осіб.

До заінтересованих осіб може бути віднесено співвлас¬ників спільного 
з боржником майна, це можуть бути чоловік або дружина боржника 
у виконавчому провадженні (якщо майно належить на праві спільної 
сумісної власності) або інші особи (якщо майно належить на праві спільної 
часткової власності). При визначенні частки боржника у спільному майні 
суд має враховувати думку самого боржника, стягувача та заінтересованих 
осіб.
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Про визначення частки боржника у майні, яким він володіє спільно з 
іншими особами, суд постановляє ухвалу, в якій заз¬начається конкретне 
майно, що підлягає виділенню.

При  вирішенні  вказаного питання  слід  звернути  увагу  на те, що  
розмір  частки  боржника  визначає  саме суд,  а не державний виконавець.  

Неправильне  визначення частки в  поданні  державного виконавця не 
позбавляє  суд можливості та не  звільняє  від  обов’язку визначити частку  
боржника у майні, яким він  володіє  з іншими  особами,  в іншому  розмірі,  
а саме у частці, яка дійсно належить боржнику згідно вимог  закону.

Порушуючи питання  про визначення частки майна  боржника у майні, 
яким він  володіє  спільно  з іншими особами,   державний виконавець 
зобов’язаний виконати приписи  ст. 52, 57  Закону  України «Про виконавче  
провадження», а саме:  провести   опис  спільного  з боржником майна та 
накладення на  нього арешт. 

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 09 червня
2015 року відмовлено у задоволенні  подання старшого державного
виконавця ВДВС Святошинського РУЮ про визначення частки майна
боржника Я. у майні, яким він володіє спільно з іншими особами, при
виконаннісудовогорішенняпосправізапозовомПАТКБ«Експобанк»до
Я.простягненняборгу.
Звертаючисьдосудузподанням,державнийвиконавецьпосилавсяна

те,щовходіпримусовоговиконаннязведеноговиконавчогопровадження
було встановлено, що за боржником на праві приватної власності
зареєстрована24/300частинаквартири,якадержавнимвиконавцембула
арештованатаописана.Зметоюповноговиконаннярішення,прискорення
іспрощенняреалізаціїарештованогомайнавиникаєнеобхідністьвиділу
часткиізмайна,щоєуспільнійчастковійвласності.
Відмовляючи у задоволенні подання, суд першої інстанції виходив з

того,щодержавнимвиконавцемненаданодоказівібудь-якихданихщодо
спільного володіння 24/300 частини квартири, боржника з будь-якими
іншимиособами.Державнийвиконавецьпроситьвизначитичасткумайна
боржникаумайніувиглядіквартири,якимвінволодієзіншимиособами,
але при цьому інших власниківмайна не зазначає, правовстановлюючих
документів про це не додає, а частка майна боржника у майні вже
визначена – 24/300 (у вигляді конкретної кімнати), що є зрозумілим
правовимпоняттям.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 28 липня
2015рокувідмовленоузадоволенніподаннядержавноговиконавцяВДВС
Голосіївського РУЮ у м. Києві, заінтересовані особи Б., Х., ДКП НАН
Українипровизначеннячасткимайнаборжникаумайні,якимвінволодіє
спільнозіншимиособами.
Звертаючисьдосудузподанням,державнийвиконавецьпосилавсяна

те,що в провадженні відділу знаходиться на виконання судовий наказ,
виданий Голосіївським районним судом м. Києва 27.02.2014 року про
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стягненнязБ.накористьДКПНАНУкраїнисумиборгу.Входіпроведення
виконавчихдій,майна, яке належитьнаправі власності  боржнику, не
встановлено,однакєприпущення,щомайноякеоформленоначоловіка
боржника, є спільним майном подружжя, а тому необхідно визначити
частку Х. у виявленому майні та заробітній платі останнього, яке
придбанепідчасшлюбутаналежитьйомунаправівласностіподружжя.
Начасзверненнядосудузподаннямсудовийнаказневиконаний.
Відмовляючиузадоволеннізаяви,судпершої інстанціївиходивзтого,

що законодавством чітко визначено,що одним із обов’язкових критеріїв
зверненняізподаннямпровизначеннячасткимайнаборжникаумайні,яким
він володіє спільно з іншими особами є наявність установленого факту
володіння боржником певним обсягом майна спільно з іншими особами.
Доказів існуваннябудь-якогомайнаборжникасудуненадано.Крімтого,
державнимвиконавцемненаданодоказівнапідтвердженнятого,щоним
попередньо здійснено опис спільного з боржником майна у виконавчому
провадженнітаненаданоактуописутадокументів,щопідтверджують
право власності на описане майно, подача яких до суду є обов’язковою
длявизначеннячасткиборжникауньому.Посилаючисьназазначене,суд
першоїінстанціїдійшоввисновкупровідмовувзадоволенніподання.

УхвалоюДеснянськогорайонногосудум.Києвавід23грудня2015року

частково задоволено подання старшого державного виконавця ВДВС
ДеснянськогоРУЮум.Києвіпровизначеннячасткимайнаборжникау
майні,якимвінволодієспільнозіншимиособами.
Звертаючись до суду з поданням, державний виконавець посилався

на невиконання боржником Ж. наказу Господарського суду м. Києва
від 11.11.2014 року про стягнення грошових коштів, в якому просить
визначити частку майна боржника, яким він володіє спільно з іншими
особами для звернення на неї стягнення, а саме у праві власності на
автомобіль, а також визначити за боржником право власності на ½
частинуданогоавтомобіля,якзаоднимізподружжя.
Частковозадовольняючиподання,судпершоїінстанціївважав,щоЖ.,

якодинізподружжя,маєправовласностіна½частинутранспортного
засобу«Ніссан»,атомуподанняєобґрунтованимтапідлягаєзадоволенню.
Вищевказаніухваливапеляційномупорядкунепереглядались.

Статті 380 - 382  ЦПК України. Порядок  вирішення  питання  про  
поворот виконання. 

За правилом ч. 1 ст. 380 ЦПК питання про поворот виконання вирішує 
суд апеляційної  чи касаційної інстанції , якщо,  скасувавши рішення, він  
закриває  провадження у  справі, залишає  позов без розгляду,  відмовляє  
в позові  повністю або  задовольняє   позовні вимоги в меншому розмірі. 

Відповідно  до   п.23 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 23 грудня 
2011 року N 14 «Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного 

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



142

№
 4

 (4
5

), 
2

0
1

6

провадження» на судові накази поширюються положення статей 369 - 
373, 377, 378, 379, 380 ЦПК щодо вирішення процесуальних питань, 
пов’язаних із виконанням судового наказу. Зазначені процесуальні питання 
вирішуються в порядку, визначеному цими статтями.

Частиною 3  ст.380 ЦПК  України передбачено,  що  у разі  неможливості  
повернути   майно   в рішенні  або  ухвалі   суду  передбачається    
відшкодування  вартості  цього  майна  в розмірі  грошових коштів,  
одержаних  від  його  реалізації. 

За  судовим рішенням  про поворот виконання  видається  виконавчий 
лист у порядку,  встановленому  ЦПК  України. 

Якщо  питання  про   поворот виконання  рішення  не було вирішено  
судом при новому розгляді  справи або   судом  апеляційної чи касаційної 
інстанції, заява про  поворот виконання  розглядається   судом, у якому   
перебуває справа (ч.1 ст.381 ЦПК  України). 

Відповідно до ч.1 ст. 381 ЦПК  України правом  звернення  з  такою 
заявою  наділений лише відповідач.

Заява про   поворот виконання  може бути подана лише   у межах   позовної 
давності. 

Позовна  давність   повинна  обраховуватися   з дня  набрання  законної  
сили   рішенням  суду  про  відмову в позові,  або  ухвали про  закриття 
провадження  по  справі чи залишення позову  без розгляду. 

Одночасно із заявою відповіда¬чем повинні бути представлені докази, 
що підтверджують факт виконання скасованого рішення.

Відповідно до  ч.2 ст.381  ЦПК  України  за подання  заяви про поворот  
виконання  судовий збір не сплачується. 

Суд розглядає за¬яву в судовому засіданні з повідомленням сторін. 
За результатами розгляду заяви про поворот виконання суд постановляє 

ухвалу, яка підлягає  оскарженню. 

УхвалоюОболонського районного судум.Києва від 18 червня 2015 року
відмовлено у задоволенні заяви П. про поворот виконання рішення
Оболонськогорайонногосудум.Києвавід12грудня2012рокупосправі
за позовом Б. до П. про визнання особи такою, що втратила право
користуванняжитлом.
Відмовляючиузадоволеннізаяви,судпершоїінстанціївиходивзтого,

що на момент розгляду заяви власник спірної квартири змінився, що
унеможливлюєздійсненняповоротувиконаннярішення.Правовідповідача
на користування квартирою виникло на підставі права власності його
колишньоїдружиниБ.тапозивачанатакуквартиру.Узв’язкуіззміною
власникаспірноїквартири,правовідповідачанакористуванняжитловим
приміщеннямуквартиріприпинилосьнапідставівимогЦКУкраїни.

УхвалоюДарницькогорайонногосудум.Києвавід14грудня2015року
задоволенозаявуПрАТ«Страховакомпанія«Українськастраховагрупа»
проповоротвиконаннярішеннясуду.Застосованоповоротвиконання
рішення Дарницького районного суду м. Києва від 25.03.2014 року у
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справі за позовом Д. до ПрАТ «СК «Українська страхова група» про
стягненнястраховоговідшкодуваннятапені.СтягнутозД.накористь
ПрАТ «СК «Українська страхова група» грошові кошти в розмірі
134388,53грн.
Звертаючись до суду з даною заявою, заявник посилався на те, що

рішенням Дарницького районного суду м. Києва від 25.03.2014 року,
залишеним без змін ухвалою  Апеляційного суду м. Києва від 18.06.2014
року,стягнутозПрАТ«СК«Українськастраховагрупа»накористьД.
134 388, 53 грн. На виконання вказаного рішення Д. було виплачено
страхове відшкодування у визначеному судом розмірі.  Однак ухвалою
Вищогоспеціалізованогосудум.Києвазрозглядуцивільнихікримінальних
справвід24.09.2014рокурішенняДарницькогорайонногосудум.Києва
від25.03.2014рокутаухвалуАпеляційногосудум.Києвавід18.06.2014року
скасовано, справу направлено на новий розгляд.  РішеннямДарницького
районногосудум.Києва від03.12.2014рокупозов задоволено.Рішенням
Апеляційного суду м. Києва від 06.05.2015 року в задоволенні позову Д.
відмовлено.Ухвалоюсудукасаційноїінстанціївід16.09.2015рокурішення
апеляційноїінстанціїзалишенобеззмін.Однакповернутисплаченікошти
позивачвідмовляється.
Задовольняючизаяву,судпершоїінстанціївиходивзтого,щооскільки

у задоволенні позову Д. було відмовлено, то відповідно до ст. 380, 381
ЦПК України наявні підстави для повернення відповідачу стягнутої з
ньогосумикоштів.

Ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва від 10 квітня
2015року відмовленоу задоволенні заявиПАТ«Фідобанк»проповорот
виконаннярішеннясудупосправізапозовомК.,Л.доПАТ«ЕрстеБанк»
провизнаннядоговорівнедійсними.
Звертаючись до суду з даною заявою, заявник ПАТ «Фідобанк», як

правонаступник відповідача - ПАТ «Ерсте Банк», просив допустити
поворотвиконаннярішення судута зобов’язатиприватногонотаріуса
Київського міського нотаріального округу В. поновити державну
реєстраціюобтяженнянерухомогомайнаіпотекою,асаме:двокімнатної
квартири,таєпредметомдоговоруіпотекивід26вересня2008рокута
поновитизаписпрозаборонувідчуженняцьогонерухомогомайна.
Відмовляючи у задоволенні заяви, суд першої інстанції посилався на

те, що при виконанні заочного рішення Солом’янського районного суду
м. Києва від 21 червня 2012 року позивач не отримував від відповідача
будь-якихречей,документівчи іншогомайна,щоможебутиповернуто.
Томусудпершоїінстанціїдійшоввисновку,щонормист.380ЦПКУкраїни
не можуть бути застосовані при вирішенні питання про зобов’язання
третьої особи (приватного нотаріуса КМНО Висоцької С.І.) вчинити
діїщодопоновленнядержавноїреєстрації обтяженнянерухомогомайна
іпотекоютапоновленнязаписупрозаборонувідчуженняцьогонерухомого
майна.
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УхвалоюСолом’янськогорайонногосудум.Києвавід13липня2015року
відмовлено у задоволенні заяви про поворот виконання рішення по
справізапозовомВАТ«ЗаводЛенінськакузня»доК.,С.,Солом’янської
районної в м. Києві державної адміністрації про виселення з
гуртожитку,зняттязреєстраційногооблікутавизнаннянедійсним
ордеру.
Звертаючись до суду з даною заявою, заявник посилався на те, що

рішенням Солом’янського районного суду м. Києва від 29.06.2005 року
позов було задоволено. Однак рішенням Апеляційного суду м. Києва від
12.05.2008 року рішення Солом’янського районного суду м. Києва від
29.06.2005рокубулоскасовановчастинівиселенняК.згуртожиткута
скасуванняйогореєстраціїтапостановленовційчастиніноверішення,
якимвідмовленоВАТ«Завод«Ленінськакузня»взадоволенніпозовудоК.
провиселеннязгуртожиткутаускасуванніреєстраціїзацієюадресою.
Томузаявникпросивдопуститиповоротвиконанняскасованогорішення
в частині скасування зняття його з реєстрації, та поновлення його
реєстраціїзавказаноюадресою,девінбувтимчасовозареєстрованийіз
зайняттямліжко-місця.
Відмовляючи у задоволенні заяви, суд першої інстанції виходив з

того,що заявникфактично вимагає зобов’язатиСолом’янськерайонне
відділення Головного управління Державної міграційної служби у
м.Києвізареєструватийого,питанняпроякемаєвирішуватисявіншому
порядку,аневпорядкуповоротувиконаннярішення,оскількифактично
цебудевирішенняміншогоспору.
Судпершоїінстанціїпосилавсянате,щовраховуючи,щоувідповідача

відсутнємайновеправонаспірнежитловеприміщення,якебмоглобути
порушене(безпідставностягнуто)привиконанніскасованогорішення,а
тому поновлення реєстрації відповідача в порядку повороту виконання
рішеннясудуєбезпідставними.
Крімтого,судпершоїінстанціїзазначив,щозаяваподанапозамежами

позовної давності, строк якої обчислюється з дня набрання судовим
рішеннямзаконноїсилипрочастковувідмовувзадоволенніпозову.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 30 червня
2015 року в задоволенні заяви  ПрАТ «СК «Інгострах» про поворот
виконання рішення Святошинського районного суду м. Києва від
14жовтня2014рокупосправізапозовомШ.доПрАТ«СК«Інгострах»
прозахистправспоживачів–відмовлено.
Звертаючисьдосудуіззаявою,заявникпосилавсянате,щорішенням

Святошинського районного суду м. Києва  від 14 жовтня 2014 року,
залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 24 грудня
2014року, стягнуто зПрАТ«СК«Інгострах»на користьШ. витрати
запроведенняавтотоварознавчогодослідженняврозмірі800грн.Однак
ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальнихсправскасованорішеннясудупершоїтаапеляційної
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інстанції. На виконання рішення суду першої інстанції ПрАТ «СК
«Інгострах»булосплаченонакористьпозивачавитратизапроведення
автотоварознавчогодослідження,атомупросивповернутибезпідставно
стягнутусуму.
Відмовляючиузадоволеннізаяви,судпершоїінстанціївиходивзтого,

щооскількинаданиймоментрозглядцивільноїсправитриває іпосуті
не винесено остаточного судового рішення, то відсутні підстави для
задоволеннязаяви.
УхвалоюПечерськогорайонногосудум.Києвавід23липня2015року

в задоволенні заяви ТОВ«Фудмаркет»проповоротвиконаннярішення
Печерськогорайонногосудум.Києвавід04грудня2014рокупосправіза
позовомВ.доТОВ«Фудмаркет»провитребуваннятрудовоїкнижки–
відмовлено.
Звертаючисьдосудуіззаявою,заявникпосилавсянате,щорішенням

Печерського районного суду м. Києва  від 04 грудня 2014 року позов
задоволено, зобов’язано ТОВ «Фудмаркет» видати В.трудову книжку.
ОднакрішеннямАпеляційногосудум.Києвавід20.05.2015рокурішення
Печерськогорайонногосудум.Києвавід04грудня2014рокускасовано
та ухвалено нове, яким в задоволенні позову відмовлено. Тому просив
зобов’язати позивача повернутитрудову книжку, видану на виконання
рішеннясудупершоїінстанції.
Відмовляючиузадоволеннізаяви,судпершоїінстанціївиходивзтого,

щооскількипозивачзвільненийзТОВ«Фудмаркет»тапрацевлаштований
на іншому підприємстві, де знаходитьсятрудова книжка, то відсутні
підставидлязадоволеннязаяви.

УхвалоюПечерськогорайонногосудум.Києвавід14травня2015року
заяву М. про поворот виконання рішення Печерського районного суду
м.Києвавід02серпня2010рокупосправізапозовомПАТ«ДельтаБанк»
доМ.простягненнязаборгованості–задоволено.Застосованоповорот
виконання рішення Печерського районного суду м. Києва від 02 серпня
2010 року та стягнуто з ПАТ «Дельта Банк» на користь М. грошові
коштиврозмірі15179,57грн.
Звертаючись до суду із заявою, заявник посилався на те, що

заочним рішеннямПечерського районного суду м. Києва  від 02 серпня
2010рокузадоволенопозовПАТ«ДельтаБанк»доМ.простягненняборгу.
На підставі вказаного рішення було видано виконавчий лист. Ухвалою
Печерського районного суду м. Києва від 05 лютого 2015 року заочне
рішення скасованотапризначено справудо судовогорозгляду.Ухвалою
Печерського районного суду м. Києва від 02 квітня 2015 року позов
ПАТ«ДельтаБанк»залишенобезрозгляду.
Задовольняючизаяву,судпершоїінстанціївиходивзтого,щооскільки

позов ПАТ «Дельта Банк» до М. про стягнення боргу залишено без
розгляду,тонаявніпідставидляповерненняМ.стягнутої зньогосуми
коштівурозмірі15179,57грн.
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Висновки

Узагальнення  судової практики свідчить про те,  що  при вирішенні 
питань,  пов’язаних  з  виконанням  судових рішень  у  цивільних справах та  
рішень інших органів  (посадових осіб)  суди, в основному,  дотримуються  
норм  матеріального  та процесуального права.   Разом  з тим   судова 
статистика свідчить про те, що  кількість  скасованих судових рішень по 
вказаній  категорій справ   залишається  значною.

Основними причинами помилок є конкретна невизначеність  окремих 
положень глави VІ ЦПК  України,  що  призводить  до  того,  що судами 
застосовуються  різні  підходи  до тлумачення законодавства,  а також наявність 
у зазначених процесуальних нормах оціночних понять, застосування яких 
вимагає ретельного дослідження обставин справи та надання належного об-
ґрунтування у судовому рішенні (як то : поважні причини пропуску строку,  
ухилення від виконання зобов’язань за рішенням суду, чинення боржником 
перешкод державному виконавцю у доступі до житла).

Узагальнення  містить приклади неоднакового, а іноді  неправильного   
застосування законодавства  та  проблемні питання,  які  підлягають   вирішенню.     

З метою   формування   єдиної судової практики роз’яснення Вищим  
спеціалізованим  судом  України з розгляду  цивільних і кримінальних 
справ потребують питання:

-   чи можливе  задоволення  заяви про видачу дублікату виконавчого  
листа,  строк  пред’явлення  якого до  виконання   на момент її розгляду  
закінчився, і при цьому заявник не ставить одночасно питання про 
поновлення пропущеного строку; 

- чи підлягають  з’ясуванню та оцінці при вирішенні заяви про поновлення  
пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання  
причини неотримання стягувачем виконавчого листа протягом строку, 
встановленого для пред’явлення виконавчого документа до виконання, 

- щодо підстав для задоволення подання державного виконавця про 
примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи у разі, якщо 
боржник є власником лише частки зазначеного майна;

- враховуючи вимогу закону про те,  що суд повинен негайно, за участю 
державного виконавця,  розглянути подання державного виконавця  про 
тимчасове обмеження у праві виїзду за  межі України, про примусове 
проникнення до житла,  однак  у більшості випадків державний виконавець 
у поданні вказує про розгляд справи за його відсутності,  чи зобов’язаний 
суд першої інстанції відкладати розгляд справи для витребування 
матеріалів виконавчого провадження з метою з’ясування усіх обставин 
виконання судового рішення та перевірки доводів подання,  чи розглядати 
подання на підставі лише поданих копій матеріалів ( як правило, це лише 
окремі матеріали, а не повна копія матеріалів виконавчого провадження); 

- чи потребує обов’язкового  з’ясування судом  питання  співмірності 
майнового  зобов’язання  боржника з  вимогою державного  виконавця про   
примусове проникнення  до  житла  чи іншого  володіння  особи; 

-  чи можуть   бути предметом повороту виконання   дії,  які не  мають  
майнового  характеру. 

Судова практика
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До уваги авторів

Захищаючи права авторів, редакція стежить за плагіатом або некоректним використанням 
статей, опублікованих у журналі. Надіслані статті можуть  бути перевірені щодо наявності 
повторів з текстів, що були опубліковані раніше. Якщо буде встановлено, що стаття містить 
плагіат або частини чужих текстів без належного посилання, чи виникнуть сумніви щодо 
авторства статті, редакція залишає за  собою право:

- відмовити у публікації;
- опублікувати спростування.
Редакція проводить відбір  статей, виходячи виключно з їх наукової цінності. Якщо стаття 

прийнята до друку, вона розміщується у відкритому доступі, а авторські права належать 
авторам.  Редакція передає отримані матеріали на рецензування членам редакційної колегії. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
У ЖУРНАЛІ

1. УДК.
2. Прізвище, ім’я та по батькові повністю, науковий ступінь, вчене звання, посада і місце 

роботи – трьома мовами: укр., рос., англ.
3. Заголовок – трьома мовами: укр., рос. англ.
4. Три анотації: українська +  ключові слова, російська + ключові слова, англійська + 

ключові слова.
5. Обсяг  статті 20 000 знаків (10 сторінок з переліком літератури). 
6. Після тексту статті треба зробити розширену англійську анотацію на 2 сторінки, або 4000 

знаків. Вона не входить до кількості сторінок статті.
7. 14 шрифт, полуторний інтервал.
8. Рецензія наукового керівника.
9. Роздрукований текст; електронний варіант.
10. Формат  RTF; Windows 98-2003.
11. Бібліографічні посилання оформляти і нумерувати в порядку надходження (1, 2, 3….). 
12. Текст статті має бути особисто підписаний автором до друку з датою підписання. 

Редакція

 “СУДОВА АПЕЛЯЦІЯ”
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