
Засновники: 
Апеляційний суд м. Києва  

03680, м. Київ,
вул. Cолом’янська, 2а,
тел. 038-044-284-15-61

Інститут держави і права  
ім. В. М. Корецького  

НАН України
01601, м. Київ,  

вул. Трьохсвятительська, 4, 
тел. 038-044-278-51-55

Свідоцтво про державну  
реєстрацію друкованого засобу 

масової інформації
Серія КВ № 9693  

від 23 березня 2005 року

Видавець:
ТОВ «Видавництво  

“Юридична думка”»
01103, м. Київ,  

вул. Кіквідзе, 18-а,
тел. 038-044-278-75-33

ISSN 2413-1342
Передплатний індекс 

91888

Журнал виходить 1 раз на квартал

Теорія та історія  
апеляційного судочинства

Судова система в Україні

Адміністративна юстиція 
в Україні 

Проблеми розвитку 
кримінального права 
і процесу

Цивільне судочинство

Господарське право 
та процес

Порівняльне правознавство

Практика міжнародних судів і 
трибуналів

Судова практика

Наукова хроніка

№ 4 (49), 2017

Засновники: 
Апеляційний суд м. Києва 

03680, м. Київ,
вул. Cолом’янська, 2а,
тел. 038-044-284-15-61

Інститут держави і права 
ім. В. М. Корецького 

НАН України
01601, м. Київ, 

вул. Трьохсвятительська, 4, 
тел. 038-044-278-51-55

Свідоцтво про державну 
реєстрацію друкованого засобу 

масової інформації
Серія КВ № 9693 

від 23 березня 2005 року

Видавець:
ТОВ «Видавництво 

“Юридична думка”»
01103, м. Київ, 

вул. Кіквідзе, 18-а,
тел. 038-044-278-75-33

Передплатний індекс 
91888

Журнал виходить 1 раз на квартал

Теорія та історія 
апеляційного судочинства

Судова система в Україні

Адміністративна юстиція
в Україні 

Проблеми розвитку
кримінального права
і процесу

Цивільне судочинство

Господарське право
та процес

Порівняльне правознавство

Практика міжнародних судів і 
трибуналів

Судова практика

Наукова хроніка

№ 2(39), 2015

ISSN 2413-1342



2

№
 4

 (4
9

), 
2

0
1

7

На уко ва ра да журналу 

ШЕМ ШУ ЧЕН КО Ю. С.  — ди рек тор Інсти ту ту дер жа ви і пра ва 
ім. В. М. Ко рецько го НАН Ук раїни, 
ака демік НАН Ук раїни 
(голованауковоїради)

КРОТЮК В. Л.                           — заступник Го ло ви Національного банку Ук раїни, 
кан ди дат юри дич них на ук

КУЛИНИЧ П. Ф.                        — доктор юридичних наук, професор
ОНІЩУК М. В.  — ректор Національної школи суддів України,

доктор юридичних наук
ПАРХОМЕНКО Н. М.   — вчений секретар Інституту держави і права                                   
                                                         ім. В. М. Корецького НАН України,              
                                                             доктор юридичних наук, професор
ПРИТИКА Д. М.   — доктор юридичних наук, академік НАПрН України
СЕЛІВАНОВ А. О.   — доктор юридичних наук, професор, академік
                                                         НАПрН України
СІРЕНКО В. Ф.   — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент
                                                                 НАН України
ТИХИЙ В. П.   — доктор юридичних наук, професор, академік
                                                         НАПрН України
ФУРСА С. Я.   — доктор юридичних наук, професор
ШЕВЧУК С. В.                           — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент 
                                                                НАПрН України, суддя Конституційного Суду України

Журнал «Судова апеляція»
включено до переліку фахових видань у галузі юридичних наук,  

в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень
(постанова Президії ВАК України № 2-05/7 від 04.07.2006 р. // 

Бюлетень ВАК України. 2006. № 8)

Рекомендовано до друку
Вченою радою Інституту держави і права

ім. В. М. Корецького НАН України 
(протокол № 11 від 28 листопада 2017 р.)



3

№
 4

 (4
9

), 
2

0
1

7

Редакційна колегія 

ГОЛОВАЧОВ Я. В.  — Голова Апеляційного суду м. Києва 
(головнийредактор)
КРЕСІНА І. О.   — доктор політичних наук, професор, член-кореспондент                    
                                                                НАПрН України (заступникголовногоредактора)
ТИМЧЕНКО Г. П. — доктор юридичних наук 
                                                        (відповідальнийсекретар)
АБУШЕНКО Д. Б.  — доктор юридичних наук 
                                                       (Уральськийдержавнийюридичнийуніверситет)
АЛЄНІН Ю. П.   — доктор юридичних наук, професор
ВЛАСОВ Ю. Л.   — суддя Господарського суду м. Києва, 
                                                         кандидат юридичних наук
КОРОЛЕНКО М. П.  — кандидат юридичних наук
КОСТЕНКО О. М.  — док тор юри дич них на ук, про фе сор,
      академік НАПрН України
КРИЖАНІВСЬКА Г. В.   — заступник Голови Апеляційного суду 
                                                         м. Києва, кандидат юридичних наук
КУЗНЄЦОВА Н. С.  — доктор юридичних наук, професор, 
                                                         академік НАПрН України
ЛАПЧЕВСЬКА О. Ф.  — суддя Апеляційного суду м. Києва, 
                                                         кандидат юридичних наук
ЛЕВЕНЕЦЬ Б. Б.  — суддя Апеляційного суду м. Києва
ЛУЦЬ В. В.  — доктор юридичних наук, професор, 
                                                         академік НАПрН України
МАЛИШЕВА Н. Р.   — доктор юридичних наук, професор, 
                                                         академік НАПрН України
НАГРЕБЕЛЬНИЙ В. П.  — заступник директора Інституту держави 
                                                         і права ім. В. М. Корецького НАН України, 
                                                         кандидат юридичних наук, 
                                                         член-кореспондент НАПрН України
ПРИЛУЦЬКИЙ С. В.   — доктор юридичних наук
СІРИЙ М. І.  — кандидат юридичних наук
УСЕНКО І. Б.                             — кандидат юридичних наук, професор
ХУТОРЯН Н. М.                         — доктор юридичних наук, професор, член-                          
                                                          кореспондент НАПрН України



4

№
 4

 (4
9

), 
2

0
1

7

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДОЧИНСТВА
Ахмедов В. А.  

Правова природа і форми реалізації правосуддя:                                           
теоретичне обґрунтування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
Єпіфанов О. В. 

Культурна спадщина як важливий елемент системи національних 
цінностей Української держави. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

АДМІНІСТРАТИВНА  ЮСТИЦІЯ В УКРАЇНІ

Любавська І. Р.  
Негативні наслідки зловживання недобросовісними учасниками                 
ринку експортно-імпортних операцій правом на забезпечення                     
позову в адміністративному процесі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Ходак Є. С.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб як суб’єкт                      
адміністративно-правового регулювання відносин у сфері                             
гарантування вкладів фізичних осіб в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Комарницька О. Б. 

Повноваження прокурора на етапі виконання ухвали                                      
про обрання застави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

Соломатін Є. В. 
Проблеми розмежування підслідності органів досудового                          
розслідування за персональною ознакою  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Короєд С. О.  
Новий Цивільний процесуальний кодекс України:                                        
швидкий судовий розгляд чи ефективний захист прав громадян? . . . . . .56



5

№
 4

 (4
9

), 
2

0
1

7

Лошицький М. В., Короєд С. О.  
Нові способи тимчасового обмеження окремих цивільних прав:               
спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству і                          
насильству за ознакою статі та спеціальний поліцейський і                   
цивільний-процесуальний порядок видачі термінового                                   
заборонного та обмежувального приписів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

Штефан А. С.  
Веб-сайт і веб-сторінка як докази у цивільному судочинстві . . . . . . . . . .77

Мальський М. М.  
Правовий статус окремих учасників виконавчого                                       
провадження: перекладач, експерт, спеціаліст,                                              
суб’єкт оціночної діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Фалалєєва Л. Г.  
Судовий захист основоположних прав у Європейському Союзі                         
в аспекті застосування практики Європейського суду з прав людини . . .97

РЕЦЕНЗІЇ

Буроменський М. В.  
Місце і роль Католицької церкви у міжнародному правопорядку . . . . .108

СУДОВА ПРАКТИКА

Соколова В. В. 
Узагальнення практики розгляду судами питань відводу                                    
та самовідводу у цивільному судочинстві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

До уваги авторів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128



6

№
 4

 (4
9

), 
2

0
1

7

УДК 343.161.1

Правова природа і форми реалізації 
правосуддя: теоретичне обґрунтування

В. А. Ахмедов,
кандидат юридичних наук, керівник науково-дослідного 

та судово-прецедентного відділу

Академії юстиції Міністерства юстиції

Азербайджанської Республіки

Аналізуються сучасні доктринальні підходи до розуміння правосуддя, його сутності
і мети. Автор порівнює різні теоретичні моделі визначення досліджуваної категорії,
розкриваєпоняттяправосуддяуширокомутавузькомусенсі.Звертаєтьсяособливаувага
на розкриття цілей правосуддя і ознак, які можуть свідчити про ефективність його
здійснення.Досліджуєтьсяпоняттяправосуддяівякостіоб’єктакримінально-правової
охорони.Авторпропонуєвласневизначенняпоняття«правосуддя»іпропонуєзакріпити
йогоназаконодавчомурівнівУкраїнітаАзербайджанськійРеспубліцізметоюналежного
правозастосування.

Ключові слова: правосуддя, судова влада, процесуальна діяльність, судочинство,
справедливість,правоваістина.

Ахмедов В. А. Правовая природа и формы реализации правосудия: теоретическое 
обоснование 

Анализируются современные доктринальные подходы к пониманию правосудия, его

©АхмедовВусалАлігісматогли–кандидат юридичних наук, керівник науково-дослідного 
та судово-прецедентного відділу Академії юстиції Міністерства юстиції Азербайджанської 
Республіки

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДОЧИНСТВА
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Ахмедов В. А. Правова природа і форми реалізації  правосуддя...

сущности и цели. Автор сравнивает различные теоретические модели определения
исследуемой категории, раскрывает понятие правосудия в широком и узком смыслах.
Обращается особое внимание на раскрытие целей правосудия и признаков, которые
могутсвидетельствоватьобэффективностиегоосуществления.Исследуетсяпонятие
правосудияивкачествеобъектауголовно-правовойохраны.Авторпредлагаетсобственное
определениепонятия«правосудие»ипредлагаетзакрепитьегоназаконодательномуровне
вУкраинеиАзербайджанскойРеспубликесцельюнадлежащегоправоприменения.

Ключевые слова: правосудие, судебная власть, процессуальная деятельность,
судопроизводство,справедливость,правоваяистина.

Ahmedov Vusal. Legal nature and forms of justice implementation: theoretical justification
Thearticleanalyzesmoderndoctrinalapproachestotheunderstandingofjustice,itsessence

andpurpose.Theauthorcomparesvarioustheoreticalmodelsof thedefinitionof thecategory
understudy,revealingtheconceptofjusticeinthe«broad»and«narrow»sense.Theauthorpays
particularattentiontothedisclosureofthepurposesofjusticeandthesignsthatmayindicate
theeffectivenessofitsimplementation.Theconceptofjusticeandasanobjectofcriminal-legal
protection are investigated. Because of the theoretical research, the author proposes an own
definitionof«justice»andproposestoconsolidateitatthelegislativelevelinUkraineandthe
AzerbaijaniRepublicforthepurposeofproperenforcement.

Keywords:justice,judicialpower,proceduralactivity,legalproceedings,justice,legaltruth.

Незважаючи на велику кількість наукових досліджень, правова природа 
правосуддя і досі залишається дискусійним питанням. На сьогодні не існує 
єдиної науково обґрунтованої позиції щодо сутності правосуддя як правового 
явища. Не сформульовано єдине наукове бачення і стосовно правосуддя як 
об’єкта кримінально-правової охорони. Серед учених, які досліджували 
правосуддя, виділимо А.В. Воронцова, С.Є. Дідика, О.І. Заліска , Л.В. Лобанову, 
Г.П. Лозовицьку, С.С. Мірошниченка, М.В. Шепітька та ін. Водночас форми 
реалізації правосуддя, його суб’єктний склад та зміст правосуддя в якості 
об’єкта кримінально-правової охорони залишаються питаннями неповною 
мірою дослідженими.

 Усі наукові погляди на сутність правосуддя можна систематизувати, так би 
мовити, за суб’єктним критерієм. Залежно від того, хто визнається суб’єктом 
процесу (діяльності, відносин) правосуддя, під цим поняттям розуміють або 
діяльність власне суду, або також діяльність усіх органів і посадових осіб, 
які сприяють здійсненню правосуддя, але не належать до системи судів. 
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Такими органами найчастіше називають прокуратуру, органи попереднього 
розслідування, органи і установи виконання судових актів і рішень. Іноді до 
цього переліку додають адвокатуру, свідків, експертів, перекладачів, тобто всіх 
інших учасників судочинства і суміжної діяльності, яка сприяє здійсненню 
правосуддя. Досить поширеним є визначення правосуддя, виходячи з його 
мети, цілей і завдань, а саме – відновлення і захист порушеного права чи 
інтересу особи шляхом прийняття справедливого і законного судового рішення. 
Розглянемо погляди на правову природу правосуддя детальніше. 

Традиційно під правосуддям розуміють правозастосовну діяльність суду 
з розгляду і вирішення у встановленому законом процесуальному порядку 
віднесених до його компетенції цивільних, господарських, кримінальних і 
адміністративних справ з метою охорони прав та свобод людини і громадянина, 
прав і законних інтересів юридичних осіб та інтересів держави1. Тому значна 
кількість науковців розглядає правосуддя як виняткову діяльність судової 
влади, спрямовану на розгляд і вирішення справ, що реалізуються у суворо 
визначеній процесуальній формі, з дотриманням принципу змагальності та 
інших принципів (засад) провадження, визначених у законі, що дає змогу 
виконувати завдання суду і судочинства в цілому2.

Зокрема, С.С. Мірошниченко переконаний, що правосуддя є основною 
функцією судової влади, яка за своєю суттю є видом державної діяльності, що 
полягає у вирішенні судами спорів про право. Правосуддя реалізовується у чітко 
встановлених законами України загальних процесуальних формах: цивільному, 
господарському, адміністративному, кримінальному, конституційному 
судочинстві та судочинстві щодо розгляду справ про адміністративні 
правопорушення. Суб’єктами здійснення правосуддя в Україні на сьогодні є 
лише професійні судді (у ряді випадків – народні засідателі та присяжні)3.

С.Є. Дідик розмежовує поняття «правосуддя» і «діяльність, що сприяє 
здійсненню правосуддя». Проаналізувавши підходи до визначення поняття 
«правосуддя», дослідник стверджує, що воно має ґрунтуватися на Конституції 
України і повинно визначатись у всіх галузях права в одному значенні, а 

1 Маляренко В.Т. Правосуддя  // Юридична енцик-лопедія. Т. 5. Київ: «Українська 
енциклопедія ім. М.П. Бажана», 2003. С. 50.

2 Шевчук М. Функції суду в сучасному кримінальному провадженні України // Вісник 
Львівського університету. Серія юридична, 2014. Вип. 59. С. 373.

3 МірошниченкоС.С.Злочини проти правосуддя: теоретичні і прикладні проблеми запобігання 
та протидії.: дис. … доктора юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2012.  С. 46.
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саме як система правових відносин, норм, ідей, поглядів, які реалізуються в 
процесуальних формах правозастосовної діяльності суду з розгляду і вирішення 
в установленому законом порядку конституційних, кримінальних, цивільних, 
господарських та адміністративних справ з метою досягнення справедливості, 
охорони прав та свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів 
юридичних осіб та інтересів держави4. 

Принципово погоджуючись з викладеними твердженнями, С.М. Тимченко 
звертає увагу на необхідності з’ясування істини в судовому розгляді. 
Правосуддя, на думку дослідника, – це діяльність суду у формі цивільного, 
адміністративного, кримінального, господарського та конституційного 
судочинства, яка проходить у визначених законом процесуальних формах у 
судових засіданнях за участю сторін та інших учасників процесу й полягає у 
встановленні фактичних обставин справи та з’ясуванні істини у розглянутій 
справі шляхом дослідження доказів, що закінчується ухваленням рішення у 
справі із застосуванням норм відповідного матеріального закону5 . 

Інші вчені, зокрема К. Харісов, переконані, що правосуддя – це 
процесуально регламентована діяльність усіх судів, які представляють судову 
владу, з об’єктивного розгляду конституційних, цивільних, кримінальних 
і адміністративних справ, спрямована на винесення за ними законного та 
справедливого рішення (постанови, вироки тощо)6.

Вважаємо, що такий підхід є обґрунтованим і заслуговує на увагу. Саме 
справедливе розв’язання конфлікту і ухвалення законного неупередженого 
рішення по суті спору є тією особливою рисою, яка виділяє правосуддя з поміж 
інших видів суспільної діяльності. 

Водночас останнім часом починає домінувати думка, що судові органи не 
в змозі самостійно вчинити всі дії, необхідні для досягнення мети і завдань 
правосуддя. Тому для належного здійснення правосуддя необхідна діяльність 
інших державних і недержавних органів і установ, зокрема правоохоронних 
органів, адвокатури, органів і установ з виконання судових рішень, а також 
осіб, які залучаються судом під час відправлення правосуддя (свідки, експерти, 
перекладачі тощо). 

4 Дідик С.Є. Кримінально-правова охорона правосуддя від незаконних діянь судді як 
спеціального субєкта злочину: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2008.  С. 30.

5 ТимченкоС.М.Судові та правоохоронні органи України: навч. посіб.  Київ, 2004.  С. 25.
6 Харисов К.Н. Ответственность за преступное вмешательство в деятельность лиц, 

осуществляющих правосудие и уголовное преследование: проблемы теории и законодательства: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Казань, 2004. С. 13.
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Так, М.В. Шепітько переконаний, що поняття «правосуддя» слід розуміти у 
його широкому сенсі. Дослідник доводить, зокрема, що суд, прокурор, слідчий 
і орган дізнання об’єднані у своїй діяльності метою, яка обумовлюється 
завданнями правосуддя, а діяльність органів і посадових осіб, спрямована 
на примусове виконання судових рішень, забезпечує результат роботи усієї 
системи органів правосуддя з досягнення об’єктивної істини та забезпечення 
справедливості7. 

Тому під правосуддям у широкому значенні вчені переважно розуміють як 
діяльність суду з розгляду і вирішення визначених законом категорій справ, 
так і діяльність спеціально утворених державою органів і залучених згідно із 
законом осіб, які сприяють суду в здійсненні правосуддя, виконують вироки, 
рішення та інші судові акти, або виконують процесуальні доручення суду 
і органів попереднього розслідування з вирішення тих чи інших завдань, 
пов’язаних зі здійсненням правосуддя (експерти, перекладачі, свідки та ін.)8.

Методом функціонування правосуддя вчені називають судочинство.                      
З точки зору методу, правосуддя розглядається як діяльність пізнавальна і 
правозастосовна, адже при розгляді будь-якої справи основне завдання суду 
зводиться до встановлення усіх обставин, що мають значення для справи, 
та застосування необхідної правової норми до спірних правовідносин. 
Тому діяльність суду є охоронною за своєю спрямованістю, пізнавальною і 
правозастовною (пізнавально-правозастовною) за методом здійснення, а також 
такою, що відбувається в особливій процесуальній формі9.

Слушним є твердження В. Бігуна про те, що наявність різних термінів 
(правосуддя і судочинство) означає наявність різного, специфічного змісту. 
Дослівно термін «правосуддя» означає «суд за правом», а термін «судочинство» – 
«діяльність суду». Якщо у випадку судочинства йдеться про діяльність суду, то 
у випадку правосуддя йдеться про діяльність із розгляду справ із певною метою 
(досягнення справедливості, вирішення конфлікту, захисту прав та свобод 
людини, юридичних осіб, держави). Тобто йдеться не про будь-яку діяльність 

7 ШепітькоМ.В.Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве показання: дис. … 
канд.юрид.наук: 12.00.08. Харків, 2011.  С. 21.

8 Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2 т. Т. 2. Особенная часть. Москва: НОРМА, 
2000.  С. 678-679.

9 ЛобановаЛ.В.Преступления против правосудия. Общая характеристика и классификация: 
учебн. пособ. Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 2004.  
С. 9.
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суду, а таку, що відповідає певній меті. Тому кожен суд є таким, що здійснює 
судочинство, але не кожен суд здійснює правосуддя10. Не погоджуючись 
цілком з наведеним твердженням, ми вважаємо, що протиставлення понять 
«судочинство» і «правосуддя» не є доцільним, адже судочинство є нормативно 
врегульованою і регламентованою формою правосуддя. 

Наведені позиції допомагають краще зрозуміти правосуддя як об’єкт 
кримінально-правової охорони. Як слушно зауважує А. Воронцов, правосуддя 
як об’єкт кримінально-правової охорони є поняттям більш ширшим, ніж 
правосуддя як специфічний вид державної діяльності, яке здійснюється 
виключно судом. Поняття «правосуддя» у широкому значенні – це діяльність 
не тільки суду, а й тих органів, які сприяють суду в реалізації завдань і функцій, 
які покладені на правосуддя: органів досудового розслідування, прокуратури і 
органі та установ з питань виконання покарань11.

Правосуддя як об’єкт кримінально-правової охорони розглядається 
законодавцем як особливий вид юрисдикційної діяльності державних органів, 
який є специфічним насамперед своїми завданнями, спрямованістю на захист 
інтересів особи, суспільства і держави. О.І. Заліско підкреслює, що зміст терміна 
«правосуддя», який використовується в кримінальному законодавстві й теорії 
кримінального права, ширший за його буквальне тлумачення, що випливає з 
положень Конституції України. Проте даний термін визначає ту специфічну 
сферу державної діяльності, яка підлягає самостійній кримінально-правовій 
охороні, і тому його використання в зазначеному тлумаченні дослідник вважає 
виправданим12.

У цілому погоджуючись із твердженням, що правосуддя як об’єкт 
кримінально-правової охорони є поняттям ширшим, ніж правосуддя як 
специфічний вид державної діяльності, не вважаємо за доцільне розмежовувати 
ці поняття на законодавчому рівні. Достатнім буде розкриття змісту правосуддя 
як об’єкта кримінально-правової охорони крізь призму відповідних норм закону 
про кримінальну відповідальність. У законі ж має бути визначено поняття 

10 Правосуддяі судова правотворчість. Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: 
колективна монографія / А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. Лобода, Б. В. Малишев,                               
С. П. Погребняк, С. П. Рабінович, В. С. Смородинський, О. В. Стовба / Відп. ред. В. С. Бігун. 
Київ, 2009.  С. 27.

11 ВоронцовА.В.Актуальні питання визначення родового об’єкта злочинів проти правосуддя 
// Південноукраїнський правничий часопис.  2015.  Вип. 2.  С. 31.

12 ЗаліскоО.І.Правосуддя в Україні як обєкт кримінально-правової охорони: дис. … канд.
юрид.наук: 12.00.08. Київ, 2015.  С. 27.
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правосуддя, яке буде загальним для застосування усіма органами і особами, 
залученими до процесу здійснення правосуддя у будь-якому судочинстві та 
провадженні. 

Спробуємо сформулювати визначення правосуддя, яке найбільш повно 
відображає його зміст, правову природу і мету. Правосуддя – це встановлення 
істини і підтвердження юридичного права чи обов’язку в ході вирішення 
спорів і розв’язання суспільних конфліктів шляхом законного і справедливого 
рішення у цивільно-господарському, адміністративному, кримінальному і 
конституційному судочинстві, постановленого судом за участю осіб, діяльність 
яких сприяє зібранню належних і допустимих доказів стосовно обставин 
справи. 

Враховуючи відсутність єдиного визначення, з метою законодавчого 
унормування поняття «правосуддя» та запобігання невірному тлумаченню 
правових норм, предметом регулювання яких є здійснення правосуддя, 
пропонуємо закріпити це визначення на законодавчому рівні й внести відповідні 
зміни і доповнення до законодавчих актів України та Азербайджанської 
Республіки. Зокрема, до ст. 124 Конституції України, ст. 125 Конституції 
Азербайджанської Республіки, а також до ст. 5 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» і ст. 3 Закону Азербайджанської Республіки «Про суди і суддів».

Таким чином, правосуддя є комплексною юридичною категорією, яка 
може розумітися і як певна діяльність (процес), і як мета (результат) такої 
діяльності. Судочинство є процесуальною формою правосуддя, його зовнішнім, 
законодавчо регламентованим вираженням, без якого правосуддя не може бути 
здійснене. Водночас саме правосуддя, в розумінні справедливого вирішення 
спору, встановлення істини у справі, є серцевиною судочинства, його змістом. 

Саме в такому значенні правосуддя виступає об’єктом кримінально-правової 
охорони. Це поняття є набагато ширшим, аніж специфічна діяльність судових 
органів. Розуміння правосуддя лише в якості діяльності (процесу) не розкриває 
його сутності й призначення і тим більше не пояснює важливості кримінально-
правової охорони правосуддя. Правосуддям є не лише процесуальний розгляд 
спорів і конфліктів, а скоріше мета такого розгляду: встановлення юридичної 
істини у спорі. І цього можна досягти лише за участі суміжних органів та осіб, 
які сприяють зібранню доказів і встановленню юридичної істини у справі 
судом.
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Ahmedov Vusal. Legal nature and forms of justice implementation: theoretical justification
In the article the author analyzes different approaches to the definition of the concept of justice, 

its goals and tasks, functions and forms.
The author states that among the scientific approaches to the definition of justice as activity, 

there are two main trends, the supporters of the first of which understand justice as solely as 
a procedural legal activity of the court for the resolution of disputes about the law and social 
conflicts. Under this approach, justice is defined as the form of judicial administration, the main 
type of court activity, legally regulated and procedurally defined, aimed at the consideration and 
resolution of legal cases in order to protect and restore the rights, freedoms and legitimate interests 
of individuals, legal entities and the state.

Representatives of the second round believe that the court is the procedurally regulated 
activity of the court, as well as related bodies and officials, as it promotes its implementation 
(investigative bodies, inquiries, advocates, witnesses, experts, translators). Scientists who are 
inclined to the aforementioned position, recognize the court as the main role in the administration 
of justice, but at the same time emphasize that the court, without the help of investigative bodies, 
advocates, witnesses, etc., is not able to establish the circumstances relevant for the case, to gather 
the appropriate evidence, and proceeding from this - it is fair to resolve the dispute substantially.

The author raises the question of the correlation between the concepts of «justice» and «judicial 
proceedings» and states that they relate to both the content and the form, internal and external. It 
is inappropriate to compare these concepts in one plane, and to expect justice to be achieved from 
legal proceedings. After all, legal proceedings are a procedural form of justice, its external, legally 
regulated expression, without which justice can not be performed. At the same time, it is justice, 
in the sense of just resolution of the dispute, the establishment of truth in the case, is the core of 
the proceedings, its content. Without proper form (justice), justice loses its inherent features of 
specific state activities, but also the observance of purely formal procedures, to the detriment of 
justice, does not allow justice to achieve its purpose.

The author pays particular attention to the study of the purpose of justice. The author is 
convinced that justice is not only the procedural consideration of disputes and conflicts, but rather 
the purpose of such an examination, namely: establishing a legal truth in the dispute. The purpose of 
justice is achieved in the form of a fair court decision, adopted on the basis of proper and admissible 
evidence, collected and provided by the court authorized by law bodies and individuals, as well as 
participants in the proceedings. Only a fair solution to a conflict can be regarded as an appropriate 
goal of justice, the value of which is conditioned by modern social and political realities.

The author argues that if one understands justice not as an activity, but as a goal (result) of 
activity, then it becomes obvious that such a result can not be achieved without the participation 
of related bodies and individuals who facilitate the gathering of evidence and the establishment of 
legal truth in the court. Such bodies include both specially authorized state bodies of investigations 
and prosecutors, as well as non-state bodies and individuals, in particular, lawyers, experts, 
witnesses, etc.

Ахмедов В. А. Правова природа і форми реалізації  правосуддя...



14

№
 4

 (4
9

), 
2

0
1

7

In addition, the author examines the concept of justice as an object of criminal law protection. 
The author argues that the criminal law protects justice as precisely as the complex work of the 
court and related state bodies, as well as non-governmental institutions, the result of which is the 
establishment of a lawful and fair judicial decision in a particular case.

Also, for the purpose of uniform application of legal norms and elimination of legal gaps, 
the author proposes a substantiated definition of the concept of «justice», which it is expedient to 
include in the existing normative legal acts of Ukraine and the Republic of Azerbaijan.

Keywords: justice, judicial power, procedural activity, legal proceedings, justice, legal truth.
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спадщини Міністерства культури України, аспірант Інституту законодавства Верховної Ради 
України

УДК 341(045)

Культурна спадщина як важливий 
елемент системи національних 
цінностей Української держави

О. В. Єпіфанов,
начальник управління охорони культурної спадщини
Міністерства культури України,
аспірант Інституту законодавства Верховної Ради України

Дослідженозмісттазначеннякультурноїспадщиниусистемінаціональнихцінностей
держави та суспільства в Україні. Проаналізовано механізм реалізації конституційно-
правових стандартів охорони культурної спадщини у правовій системі України.
Систематизованоформи,методитапрактичніаспектирегулюванняохороникультурної
спадщиниуконституційномуправі.Визначено,щоусучаснихумовахдержавно-правового
розвитку національні культурні цінності є основою забезпечення національної безпеки,
аджевідїхправовогозабезпеченнязначноюміроюзалежитьстанзадоволеннядуховних
потреб громадян, зміцнення державного суверенітету, збереження територіальної
цілісності,становленняконсолідованоїнаціїтарозвиненогогромадянськогосуспільства.

Ключові слова: культурна спадщина, національні цінності, національні інтереси,
правоваохорона,конституційнеправо.

Епифанов А. В. Культурное наследие как важный элемент системы национальных 
ценностей Украинского государства

Исследованы содержание и значение культурного наследия в системе национальных
ценностей государства и общества в Украине. Проанализирован механизм реализации
конституционно-правовыхстандартовохраныкультурногонаследиявправовойсистеме
Украины.Систематизированыформы,методыи практические аспектырегулирования
охраныкультурногонаследиявконституционномправе.Определено,чтовсовременных



16

№
 4

 (4
9

), 
2

0
1

7

условиях государственно-правового развития национальные культурные ценности
являются основой обеспечения национальной безопасности, ибо от их правового
обеспечения в значительной степени зависит состояние удовлетворения духовных
потребностей граждан, укрепление государственного суверенитета, сохранение
территориальной целостности, становление консолидированной нации и развитого
гражданськогообщества.

Ключевые слова: культурное наследие, национальные ценности, национальные
интересы,правоваяохрана,конституционноеправо.

 Yepifanov Oleksandr.  Cultural heritage as an important element of the system of na-
tional values of the Ukrainian state

Thearticleisdevotedtothestudyofthecontentandsignificanceofculturalheritageinthe
systemofnationalvaluesofthestateandsocietyinUkraine.Themechanismforimplementing
constitutionaland legal standards for theprotectionof culturalheritage in thenational legal
systemofUkraineisanalyzed.Onthebasisoftheanalysis,forms,methodsandpracticalaspects
oftheregulationoftheprotectionofculturalheritageintheconstitutionallawaresystematized.
Itisdeterminedthatinmodernconditionsofstateandlegaldevelopment,thenationalcultural
valuesinherentinthesocietyarethebasisforensuringthenationalsecurityofthestate,because
thestateofsatisfactionofthespiritualneedsofcitizens,thestrengtheningofthesovereigntyof
thecountry,thepreservationofterritorialintegrity,theformationofaconsolidatednationanda
developeddemocraticcivicsoekety.

Keywords: culturalheritage,national values, national interests, legalprotection, constitu-
tionallaw.

Конституційно-правове регулювання охорони та збереження культурної 
спадщини в країні має тривалу історію, впродовж якої відбувалася еволюція 
його механізму, форм і методів регулятивного впливу на правові відносини 
у зазначеній сфері, повноважень суб’єктів правовідносин, удосконалювалася 
функціональна діяльність держави з метою підвищення його ефективності, 
забезпечення прав громадян на вільний доступ до об’єктів цієї спадщини. 
Однак численні недоліки та колізії цього регулювання, пасивне ставлення 
до культурної спадщини з боку населення можуть призвести до найбільш 
негативних наслідків, зокрема втрати чи знищення низки таких об’єктів в 
Україні. 

 Зважаючи на вказані обставини, важливо затвердити у правовій системі 
України методологічний підхід до культурної спадщини як важливої 
національної цінності, від збереження якої безпосередньо залежить можливість 
сталого розвитку суспільства, держави, кожного окремого індивіда.

Слід відзначити, що  проблематика охорони культурної спадщини 
досить ретельно розглядається у теоретико-правовій та конституційно-
правовій літературі. Зокрема, можна відзначити праці М. О. Баймуратова, 
М. М. Богуславського, Ю. О. Волошина, О. В. Зайчука, Б. Я. Кофмана, 
В. Ю. Степанова, Ю. М. Тодики, О. Ф. Фрицького, В. М. Шаповала,            
Ю. С. Шемшученка та ін.

Водночас у наявних дослідженнях відсутній комплексний аналіз категорії 

Конституційне право
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«охорона культурної спадщини» як елемента системи національних цінностей, 
і саме у цьому полягає важливе науково-практичне завдання, яке потребує 
належного вирішення у сучасних умовах державно-правового розвитку.  

У сучасній правовій та культурологічній доктрині існують різні погляди 
вчених стосовно тотожності понять «культурна спадщина» і «культурні 
цінності». На думку М. М. Богуславського, поняття «культурні цінності» за 
своїм значенням прирівнюється до поняття «культурна спадщина»1. 

Натомість С. І. Кот стверджує, що поняття «культурні цінності» тісно 
пов’язане з розумінням культури як суспільного феномена. Воно є ширшим 
за своїм змістом, ніж поняття «культурна спадщина», оскільки охоплює всі 
матеріальні та духовні здобутки людства – досягнення як минулих поколінь, 
так і сучасної генерації, яка перебуває в активній фазі процесу їх творення. 
Тобто, на думку вченого, слід зважати на те, що історична складова в ньому є 
лише частиною цілого. Як продукт культури, всі створені нею матеріальні та 
духовні цінності становлять сутність поняття «культурні цінності». Наявність 
у культурі історичного контексту поширюється і на культурні цінності як її 
прояви2. Саме долученість історичної складової до обох понять, «культурні 
цінності» і  «культурна спадщина», зумовлює тотожність вказаних понять3. 

Отже, аналіз позицій учених щодо співвідношення понять«культурна 
спадщина» та «культурні цінності» свідчить про існування різних підходів. 
Чимало науковців дотримуються думки, що термін «культурні цінності» є  
більш загальним поняттям, оскільки охоплює весь комплекс пам’яток – як 
рухомих, так і нерухомих, тоді як поняття «культурна спадщина» переважно 
стосується нерухомих об’єктів4. 

На нормативно-правовому рівні поняття «культурні цінності» визначають 
закони України «Про музеї та музейну справу» від 29 червня 1995 р.5 та                  
«Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» від 21 вересня 
1999 р.6

У Законі України «Про культуру» сформульовано поняттійний апарат 
регулювання сфери культури, а саме: до визначення поняття «культура» 
долучені «культурна спадщина» і «культурні цінності»; поняття «вітчизняний 
національний культурний продукт» – «культурні блага» й  «культурні цінності»; 
сукупність унікальних культурних цінностей, об’єктів культурної спадщини, 
що мають виняткове історичне значення для формування культурного простору 

1 Богуславский М. М. Ценности в международном обороте: правовые аспекты. Москва: 
Юристъ, 2005. С. 128.

2 Кот С. І. «Культурні цінності»: поняття і термін у контексті повернення та реституції 
предметів культури  // Праці центру пам’яткознавства: зб. наук. пр. 2011.  Вип. 20. С. 12.

3 КотС.І. Пам’ятка чи пам’ятник? // Пам’ятки України.  1988.  № 4.  С. 29.
4 Степанов В. Ю. Визначення поняття «культурна спадщина» в культурному просторі 

України // Культура України. Серія: Культурологія.  2015.  Вип. 48.  С. 34. 
5 Про музеї і музейну справу: Закон України від 29 червня 1995 р. // ВВР  України. 1995.              

№ 25.  Ст. 191.
6 Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: Закон України від                         

21 вересня 1999 р. // ВВР України.  1999.  № 48.  Ст. 405. 
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України, становлять «національне культурне надбання»; вироби художніх 
промислів є складовими поняття «культурні блага»; «нематеріальна культурна 
спадщина» – це звичаї, форми показу та вираження, знання, навички, що 
передаються від покоління до покоління, постійно відтворюються спільнотами 
та групами під впливом їхнього досвіду, оточення, взаємодії з природою, історії 
та формують у них почуття самобутності та наступності, сприяючи, таким 
чином, формуванню поваги до культурного розмаїття і творчості людини7.

Як слушно зазначає В. Ю. Степанов, поняття «культурна спадщина» 
і  «культурні цінності» не можна вважати тотожними, оскільки останні є 
складовими культурної спадщини як сукупності матеріальних (рухомих і 
нерухомих) і нематеріальних об’єктів8, а тому саме категорія «культурна 
спадщина» є належним комплексним об’єктом конституційно-правового 
регулювання та охорони у сучасній правовій державі.

Здобуття Україною незалежності сприяло динамічному розвитку 
нормативно-правової основи щодо культурної спадщини, створенню та 
закріпленню системи державного управління в цій сфері. Ставлячи за мету 
досягнення світових стандартів з охорони та збереження її матеріальних 
об’єктів, Україна вдосконалює законодавство про охорону культурних 
пам’яток, проте й нині воно відрізняється незавершеністю, фрагментарністю 
та недосконалістю9.

Необхідно наголосити і на тому, що конституційно-правове регулювання 
охорони та збереження культурної спадщини в Українській державі має тривалу 
історію, впродовж якої відбувалася еволюція його механізму, форм і методів 
регулятивного впливу на правові відносини у зазначеній сфері, повноважень 
суб’єктів правовідносин, удосконалювалася функціональна діяльність держави 
з метою підвищення його ефективності, забезпечення прав громадян на вільний 
доступ до об’єктів цієї спадщини. 

Однак, численні недоліки та колізії цього регулювання, пасивне ставлення 
до культурної спадщини з боку населення можуть призвести до найбільш 
негативних наслідків, зокрема втрати чи знищення низки таких об’єктів в 
Україні. Тому в сучасній правовій державі охорона культурної спадщини в 
частині її принципів, стандартів та об’єктивації у формі культурних прав 
людини і громадянина має знаходити відображення саме на конституційно-
правовому рівні з подальшим розвитком та деталізацією на рівні спеціальних 
галузей національної системи права10. 

Слід зазначити, що у теоретико-методологічному дискурсі необхідність 
конституційно-правового рівня регламентації основних засад охорони 

7 Прокультуру: Закон України від 14 грудня 2010 р.  // ВВР України. 2011.  № 24.  Ст. 168
8 СтепановВ.Ю.  Цит.  праця. С. 34.
9 Гаврилюк С. В. Поняття «музейна пам’ятка»: зародження та еволюція // Волинський 

музейний вісник: наук. зб.  Луцьк, 2012. Вип. 3. С. 4.
10 Горбик В. О., Денисенко Г.Г.Проблеми дослідження і збереження пам’яток історії та 

культури в Україні // Український історичний журнал.  2003.  № 3.  С. 146.
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культурної спадщини зумовлюється тим, що людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність та безпека є найвищою соціальною цінністю, 
а утвердження і забезпечення прав і свобод людини – головним обов’язком 
держави (ст. 3 Конституції України). 

Важливе значення у контексті забезпечення конституційних культурно-
духовних прав людини і громадянина має забезпечення охорони культурної 
спадщини з метою її збереження, використання об’єктів культурної спадщини 
в суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах 
нинішнього і майбутніх поколінь. 

До об’єктів культурної спадщини відносять визначне місце, споруду, 
комплекс, їхні частини, водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні 
об’єкти, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, 
історичного, архітектурного, мистецького, культурного погляду і зберегли 
свою автентичність.

Охорона культурної спадщини передбачає організаційно-правові, 
матеріально-технічні, інформаційні та інші заходи з виявлення, наукового 
вивчення, класифікації таких об’єктів; запобігання їх руйнуванню, збереження, 
консервації, використання, пристосування та музеєфікації11.

Іншим методологічно визначальним для досягнення відповідної 
управлінської мети напрямом конституційно-правового регулювання охорони 
національної культурної спадщини є формування компетенції державних 
органів та органів місцевого самоврядування у досліджуваній сфері, причому 
дана компетенція може мати як загальний, так і спеціальний інституціональний 
характер. 

Так, відповідно до конституційного принципу поділу влади в Україні 
сформовані органи управління у сфері охорони культурної спадщини, 
до функціональних обов’язків яких входить вирішення певнитх завдань. 
Відповідно до розподілу функцій та повноважень серед окремих елементів 
конституційно-правового механізму реалізації державної культурної політики 
державне управління у сфери охорони культурної спадщини здійснюється 
Кабінетом Міністрів України та спеціально уповноваженими органами охорони 
культурної спадщини. До складу таких органів входять: центральний орган 
виконавчої влади та органи охорони культурної спадщини, органи охорони 
культурної спадщини Автономної Республіки Крим, обласних, районних 
державних адміністрацій, місцевого самоврядування12.

Принципово важливе значення має вивчення та збереження археологічних 
пам’яток – решток життєдіяльності людей, городищ, курганів, залишків 
стародавніх поселень, військових таборів, іригаційних споруд, культових 

11 ОпалькоЮ.В. Збереження культурно-історичної спадщини в сучасній Україні: проблеми 
та перспективи // Стратегічні пріоритети.  2007.  № 1.  С. 83.

12 ПопельницькийО.О. Проект методичних рекомендацій щодо музеєфікації пам’яток історії 
// Праці НДІ пам’яткоохоронних досліджень.  Київ : Фенікс, 2010. Вип. 5.  С. 325-329.
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місць тощо. Об’єктами вивчення та зберігання є будинки, споруди, окремі 
поховання, місця масових поховань загиблих військовослужбовців, визначні 
місця, пов’язані з важливими історичними подіями тощо. 

Отже, теоретико-методологічний зміст категорії «охорона культурної 
спадщини» як об’єкта конституційно-правового регулювання слід розглядати 
насамперед у контексті визначення цілісної системи найважливіших суспільних 
цінностей, до яких, безумовно, належать і культурні цінності, у тому числі  
найважливіші культурні надбання минулих історичних періодів. 

Як писав М. Вебер, у кожної історичної епохи є своя система цінностей13, 
тобто існує велика кількість рівноправних ціннісних систем, які виступають 
регуляторами людської діяльності, факторами стабільності та інтеграції 
систем суспільства різних рівнів – від малих груп до суспільства в цілому, 
тобто, іншими словами, прекрасне й потворне, трагічне й комічне, добро та зло 
не існують в об’єктивному світі самі, а відчуваються індивідами як оцінки14.

На думку І. Канта, категорії «цінність» та «мета» є тісно пов’язані, при 
цьому тільки розумні істоти володіють об’єктивними цілями, що надає їм 
«абсолютної цінності»15. Водночас Ф. Ніцше розглядав цінності як мету життя 
людини, предмет її міркувань та прагнень упродовж усього життя16.

Виходячи з подібних філософських інтерпретацій категорії «цінності», 
можна відзначити невідповідність об’єктивній реальності людського і 
суспільного буття радянського ставлення до культурних цінностей як визнаних 
державою творів культури17. Адже таке тлумачення ототожнює цінність того чи 
іншого об’єкта з волею держави, а не з його власним ціннісним наповненням, 
що обумовлюється внутрішніми якостями, а не зовнішніми оцінками, які 
завжди є суб’єктивними, тимчасовими та змінними у конкретно-історичній 
перспективі.

У сучасних умовах державно-правового розвитку національні культурні 
цінності є основою забезпечення національної безпеки держави, адже від їх 
правового забезпечення залежить стан задоволення духовних потреб громадян, 
зміцнення державного суверенітету, збереження територіальної цілісності, 
становлення консолідованої нації та розвиненого громадянського суспільства.  

При цьому матеріальні та культурні надбання суспільства належать до 
соціальних цінностей, що обумовлені соціальною природою людини, а 
тому мають більш мінливий характер, ніж природні цінності, незважаючи 
на те, що технологічна могутність та зростання потреб людини протягом 
останнього століття досить потужно впливають на структуру, ієрархію, обсяг 

13 ВеберМ. Избранное. Образ общества; пер. с нем. Москва: Юрист, 1994. С. 144.
14 Філософія: навч. посіб. / І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко, І. В. Бойченко та ін. Київ: 

Вікар, 1997. С. 52.
15КантИ.Критика практического разума: Соч. в 6 т. Т. 4. Ч. 1. Москва: Политиздат, 1965.  

С. 296.
16 НицшеФ.Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей. Москва: REFL-book, 1994.             

С. 38.
17Конституция(Основной Закон) СССР. М. осква Политиздат, 1988. С. 19.
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і пріоритетність для людини та суспільства природних цінностей18. Такою 
соціальною (соціокультурною) цінністю може бути будь-який об’єкт, якщо 
він є фокусом інтересів та потреб соціальної групи чи окремої людини його 
зберегти (розвинути, захистити тощо), тобто якщо цей об’єкт розглядається 
як життєво важлива умова їх існування. А тому соціальні (у тому числі – 
культурні) цінності виступають мірою оцінки вчинків соціальних груп та 
окремих індивідів, з урахуванням їх співвідношення з прийнятою ними 
системою цінностей19.

Таким чином, можна констатувати виключну важливість належного 
конституційно-правового регулювання охорони культурної спадщини у 
сучасній правовій державі, адже усі найважливіші цінності суспільства мають 
закріплюватися та гарантуватися на рівні Основного Закону і забезпечуватися 
відповідною компетенцією державних органів.

Водночас конституційно-правові принципи та стандарти необхідно 
деталізувати та розвивати на рівні галузевого спеціального законодавства, через 
положення якого імплементуються та реалізуються у суспільних відносинах 
норми про форми та методи повсякденної діяльності органів та посадових 
осіб публічної влади, метою якої є всебічне забезпечення конституційних 
культурно-духовних прав і свобод людини та громадянина. 

Yepifanov Oleksandr.  Cultural heritage as an important element of the system of national 
values of the Ukrainian state

The article is devoted to the study of the content and significance of cultural heritage in the system 
of national values of the state and society in Ukraine. The mechanism for implementing constitutional 
and legal standards for the protection of cultural heritage in the national legal system of Ukraine is 
analyzed. On the basis of the analysis, forms, methods and practical aspects of the regulation of the 
protection of cultural heritage in the constitutional law are systematized. It is determined that in modern 
conditions of state and legal development, the national cultural values inherent in the society are the ba-
sis for ensuring the national security of the state, because the state of satisfaction of the spiritual needs 
of citizens, the strengthening of the sovereignty of the country, the preservation of territorial integrity, 
the formation of a consolidated nation and a developed democratic regime of social relations.

Another feature of international agreements on the protection and conservation of cultural heri-
tage is their saturation evaluation concepts, high level of abstraction regulations. These opportunities 
are determined by specific implementing regulations of international law enforcement agencies. For 
example, in the application of an international treaty is the relevant case-law, which allows a deeper 
insight into the content of international treaty, and sometimes develop this content. States parties to the 
international treaty the knowledge and use of precedent in the application of the latter are essential to 
the implementation of international legal obligations resulting from it. Hence, the court endowed with 
certain possibilities for the national implementation of the treaty. Consequently, the fourth feature of 
the national implementation of international agreements on the protection of cultural heritage is the 
influence of acts of international law enforcement agencies.

18 Національнабезпека України: теорія і практика: навч. посіб. / за заг. рад. Г. П. Ситника. 
Хмельницький; Київ: Вид-во «Кондор», 2007. С. 79.

19Там само. С. 80.

Єпіфанов О. В. Культурна спадщина як важливий елемент системи...



22

№
 4

 (4
9

), 
2

0
1

7

Another feature of the considered contracts is the presence of international mechanisms to monitor 
the implementation of the life of international commitments undertaken by States under these agree-
ments.

Peculiarities of national implementation of international agreements on the protection of cultural 
heritage point to the need to expand the meaning of national implementation of international law, under 
which propose understand the process of legal mediation implementation of international law in the 
state, carried out by not only law-making, organizational and executive, but the law applying govern-
ment bodies.

The mechanism of implementation of international law is characterized by different approaches 
to issues of implementation and determine the place of international law in domestic legal systems. 
Implemented to the legal system generally recognized principles and norms of international law are 
either absolute or limited field of foreign policy. By international agreements are implemented into the 
national legislation can be fixed following legal conditions: equal status between the Constitution and 
international agreements; priority of international treaties on human rights to the rules of national law; 
the primacy of international agreements to the rules of national law; the primacy of international agree-
ments to the rules of national law and equal status of international treaties and national laws.  

Keywords: cultural heritage, national values, national interests, legal protection, constitutional law.
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© ЛюбавськаІринаРоманівна – аспірант кафедри публічно-правових дисциплін Приватного 
вищого навчального закладу «Київський міжнародний університет», заступник керівника 
відділу юридичного супроводження Державного управління справами 

УДК 342.9

Негативні наслідки зловживання 
недобросовісними учасниками ринку 
експортно-імпортних операцій правом 

на забезпечення позову 
в адміністративному процесі

І. Р. Любавська,
аспірант кафедри публічно-правових дисциплін
Приватного вищого навчального закладу
«Київський міжнародний університет»,
заступник керівника відділу
юридичного супроводження
Державного управління справами

Розглядаються питання доцільності, обґрунтованості застосування
адміністративним судом заходів забезпечення адміністративного позову відповідно до
нормКодексуадміністративногосудочинстваУкраїни.Проаналізованопідставивжиття
заходів забезпечення позову, особливості їх застосування та наслідки застосування в
контекстіреалізаціїдержавноїрегуляторноїполітикиусферігосподарськоїдіяльності.
Інститут забезпечення позову розглянуто на прикладі рішень адміністративних судів
України. Досліджено вплив застосування забезпечення адміністративного позову на
економіку України, зокрема на структуру експортно-імпортних операцій у сфері обігу
металобрухту. Висвітлено проблематику наслідків застосування адміністративним
судом інституту забезпечення адміністративного позову про визнання нормативно-
правовогоактапротиправнимдлядобросовіснихвигодонабувачів.Запропонованомеханізм
захиступриватногоінтересудобросовіснихвигодонабувачівувипадкувизнаннянедійсним

АДМІНІСТРАТИВНА  ЮСТИЦІЯ В УКРАЇНІ
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нормативно-правового акта. Розроблено пропозиції щодо внесення змін до Кодексу
адміністративного судочинстваУкраїни,що дозволять компенсуватимайновушкоду в
розмірі вигоди, яку зацікавленаособамоглаботриматизаумовчинностінормативно-
правовогоакта.

Ключові слова:адміністративнийпозов,приватноправовіінтереси,публічно-правові
інтереси,майновашкода,добросовіснийвигодонабувач.

Любавская И.Р. Негативные последствия злоупотребления недобросовестными 
участниками рынка экспортно-импортных операций правом на обеспечение иска в 
административном процессе

Рассматриваются вопросы целесообразности, обоснованности применения
административными судами Украины мер обеспечения административного иска в
соответствии с нормами Кодекса административного судопроизводства Украины.
Проанализированы основания принятия мер обеспечения иска, особенности их
применения и последствия применения в контексте реализации государственной
регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности. Институт обеспечения
иска рассмотрен на примере решений административных судовУкраины.Исследовано
влияние применения обеспечения административного иска на экономику Украины, в
частностинаструктуруэкспортно-импортныхоперацийвсфереоборотаметаллолома.
Освещенапроблематикапоследствийпримененияадминистративнымсудоминститута
обеспечения административного иска в делах о признании нормативно-правового акта
противоправным для добросовестных выгодоприобретателей. Предложен механизм
защитычастногоинтересадобросовестныхвыгодоприобретателейвслучаепризнания
недействительнымнормативно-правовогоакта.Разработаныпредложенияповнесению
изменений вКодекс административного судопроизводстваУкраины, которые позволят
компенсироватьматериальныйущербвразмеревыгоды,которуюзаинтересованноелицо
моглобыполучитьприусловиидействиянормативно-правовогоакта.

Ключевые слова: административный иск, частноправовые интересы, публично-
правовыеинтересы,имущественныйвред,добросовестныйвыгодоприобретатель.

Lubavska Iryna. Negative consequences of abuse by unscrupulous participants in the 
market of export-import operations the right to secure a claim in the administrative process

Thequestionsof feasibility, validity of useof administrative courtmeasures to ensuread-
ministrativeclaiminaccordancewiththeCodeofAdministrativeProcedureUkraine.Analyzed
thereasons to takemeasures tosecure theclaim,especially theiruseand itsconsequences in
thecontextofregulatorypolicyinthesphereofeconomicactivity.Institutetoensuretheclaim
isconsideredontheexampleofthedecisionsofadministrativecourtsofUkraine.Theeffectof
theuseofadministrativeaction to ensureUkraine’s economy,particularlyon the structureof
export-importoperationsintreatmentofscrapmetal.Dealswiththeproblemsoftheeffectsof
theadministrativecourtinstitutionprovidingadministrativeclaimforrecognitionofthelegalact
illegalforbonafidebeneficiaries.Themechanismofprotectionofprivateinterestsofbonafide
beneficiariesincaseofannulmentofalegalact.ProposalstoamendtheCodeofAdministrative
ProcedureUkrainethatwillcompensateforpropertydamageintheamountofbenefitthatthe
personconcernedcouldbeobtainedunderconditionsforceofthelegalact.

Keywords:administrativelitigation,privateandlegalinterests,publiclegalinterests,prop-
ertydamage,conscientiousbeneficiary.

Україна як частина глобальної економіки сьогодні перебуває в посткризовому 
періоді. Головною ознакою цієї кризи є тотальна втрата довіри учасників 
ринку один до одного та до інституцій, які зобов’язані забезпечувати рівність і 
справедливість «правил гри».

Адміністративна юстиція в Україні
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Не виняток і діяльність судової системи України1, що іноді стає заручником 
недобросовісних учасників ринку, які зловживають своїми процесуальними 
правами та завдають значної шкоди економіці України в цілому.

Згідно зі ст. 32  Конституції України  кожному громадянину держави 
гарантується судовий захист його прав і свобод. Ця норма кореспондується з 
положеннями ст. 8 Загальної декларації прав людини2. Інститут забезпечення 
позову безпосередньо реалізує проголошені Конституцією та іншими 
нормативно-правовими актами права на судовий захист. Незалежність, 
неупередженість системи  правосуддя в Україні тісно пов’язані з гарантіями 
неупередженості судового процесу, що закріплені в статті 6 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод3. Суди  своїми рішеннями, 
правовими позиціями здійснюють вплив, зокрема, на реалізацію державної 
політики в Україні. У тому числі у сфері економіки.

Вирішуючи спір, суд зобов’язаний дотримуватися принципу рівності всіх 
учасників адміністративного процесу перед законом і судом. Зазначений 
принцип – це принцип неупередженого ставлення суду до сторін. Рішення суду – 
наслідок врегулювання конфлікту, спосіб захисту прав та інтересів особи.

Дослідженням питань стосовно адміністративного позову в цілому та 
інституту забезпечення адміністративного позову, зокрема, займалися такі 
вчені, як Ю.С. Педько, М.Д. Загряцков, Г.В. Медвідчук. Прийнятим Верховною 
Радою України Законом № 6232 «Про внесення змін до Господарського 
процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, 
Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих 
актів» в Кодекс адміністративного судочинства України вводиться нова 
глава 10, яка присвячена інституту забезпечення позову. Нею передбачено, 
зокрема, можливість відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, 
але не запроваджено дієвого механізму уникнення зловживання позивачем 
своїми процесуальними правами в адміністративному процесі. Автори цього 
законопроекту звузили перелік способів забезпечення позову тим самим 
обмеживши право відповідача, який не є суб’єктом владних повноважень 
правом на зустрічне забезпечення. Крім того, частина друга статті 158 Кодексу 
адміністративного судочинства України взагалі унеможливлює стягнення 
збитків відповідачем або іншою особою, чиї права або охоронювані законом 
інтереси порушені внаслідок вжиття заходів забезпечення позову, які є 
суб’єктом владних повноважень4 .

Забезпечення позову, як найважливіший елемент процесуальної форми і 

1 КонституціяУкраїни від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

2 Загальна декларація прав людини від 10.12.1948. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_015.

3 Целлер Едіт. Питання структурної незалежності та судового  діалогу в системах 
конфліктуючих норм: матеріали конференції «Захист прав людини в адміністративному 
судочинстві: Сучасний стан і перспективи розвитку в Україні». 2015. URL: http://www.osce.org/
uk/ukraine/233086?download=true

4 Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 
процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 
законодавчих актів: проект Закон № 6232 від 23.03.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/2147-19/paran7755#n7755.
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як найбільш деталізований в Кодексі адміністративного судочинства України5  
правовий інститут, нібито визначає гарантії виконання судового рішення. 
Проте практика застосування адміністративними судами України інституту 
забезпечення адміністративного позову доводить, що цей інститут потребує 
вдосконалення, оскільки суди стикаються з викликами, які призводять 
до прийняття рішень, що шкодять економіці держави. Зокрема, Пленум 
Вищого адміністративного суду України6 постановив звернути увагу суддів 
на те, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи  бездіяльності суб’єктів 
владних повноважень належить перевіряти, чи прийняті (вчинені) вони на 
підставі, у межах повноважень та в спосіб, що передбачений Конституцією 
та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це 
повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, 
що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо 
(неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності 
перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, 
зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими 
наслідками для прав, свобод та інтересів особи та держави і цілями, на 
досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на 
участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного 
строку. З огляду на вказану норму під час розгляду спорів щодо оскарження  
рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень суди незалежно 
від підстав, наведених у позовній заяві, повинні перевіряти їх відповідність 
усім зазначеним вимогам.

Крім того, як вказала колегія суддів Судової палати в адміністративних 
справах Верховного Суду України, ухвалюючи рішення у справі № 21-295а14, 
ухвала суду про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якою 
відповідно до ст. 117 Кодексу адміністративного судочинства України зупинено 
дію нормативно-правового акта, не скасовує його чинність, не змінює обсягу 
прав та обов’язків сторін у спорі, а лише тимчасово забороняє застосування 
передбачених цим актом заходів до вирішення спору по суті7.

Водночас питання законності й обґрунтованості прийняття заходів 
забезпечення позову при розгляді адміністративних справ в суді є, безперечно, 
важливим, оскільки такими заходами можуть бути істотно обмежені права 
осіб, щодо яких вони приймаються, та завдано шкоди державі в цілому.

Відповідно до ч. 5 ст. 13 Цивільного кодексу України8 не допускається 
використання цивільних прав для неправомірного обмеження конкуренції, 
зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна 
конкуренція. У разі недодержання особою при здійсненні своїх прав вимог, 

5  Кодекс адміністративного судочинства України. URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/2747-15/paran992#n992.

6 ПостановаВерховного Суду України від 20.01.2015 у адміністративній справі № 21-295а14 // 
Єдиний державний реєстр судових рішень. URL:  http://reyestr.court.gov.ua/Review/42576391.

7 Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу 
адміністративного судочинства України [...] Вищий адміністративний суд України: Постанова 
від 06.03.2008 № 2. URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002760-08.

8Цивільний кодекс України, Верховна Рада України; Кодекс України. URL: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/435-15/paran81#n81.
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які встановлені ч. 2 – 5 ст.13 ЦК України, суд може зобов’язати її припинити 
зловживання своїми правами, а також застосувати інші наслідки, встановлені 
законом. Зокрема, згідно із ч. 3 ст. 16 ЦК України9  суд може відмовити у захисті 
цивільного права та інтересу особи в разі порушення нею положень ч 2 5 ст. 13 
ЦК України.

Загрозливою є ситуація, коли при винесенні рішення суди не беруть до уваги 
ні роз’яснення Пленуму Вищого адміністративного суду України, ні вказані 
норми цивільного законодавства України. 

Прикладом зловживання процесуальним правом можуть бути дії позивача 
в адміністративній справі № 826/4100/1610. У рамках цієї справи ухвалою 
Окружного адміністративного суду міста Києва від 15 березня 2016 р.11  було 
задоволено клопотання позивача про забезпечення позову шляхом зупинення 
дії наказу Мінекономрозвитку від 01 березня 2016 р. № 337 «Про затвердження 
розрахункового балансу утворення та споживання металобрухту чорних 
металів на внутрішньому ринку на 2016 рік» до моменту вирішення справи по 
суті з мотивів, окрім іншого, що в подальшому фактичне виконання зазначеного 
наказу спричинить загрозу правам та інтересам позивача, для відновлення яких 
необхідно буде докласти значних зусиль і витрат. У подальшому суд, зважаючи 
на неявку деяких третіх осіб на судові засідання, задовольнив клопотання 
позивача розглядати справу в порядку письмового провадження. 

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від                                        
12 серпня 2016 р. у справі № 826/4100/16 адміністративний позов задоволено у 
повному обсязі12. У подальшому 10 листопада 2016 р. постановою Київського 
апеляційного адміністративного суду в цій же справі цю постанову суду 
першої інстанції скасовано та ухвалено нове рішення, яким у задоволенні 
адміністративного позову відмовлено13

Слід зазначити, що в інших адміністративних справах, предметом яких 
було визнання протиправними дій Мінекономрозвитку України з реєстрації 
зовнішньоекономічних контрактів (договорів) та видачі карток реєстрації-обліку 
зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на 2016 р., адміністративний 
суд, спираючись на вищезазначену ухвалу Окружного адміністративного суду 
міста Києва від 15 березня 2016 р. щодо вирішення питання про вжиття заходів 
забезпечення позову в адміністративній справі № 826/4100/16, забезпечував 
адміністративний позов не тільки шляхом зупинення дії оскаржуваних наказів, 

9Там само.
10 Ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва про відкриття провадження у 

справі від 15 березня 2016 року, справа № 826/4100/16 /ю Єдиний державний реєстр судових 
рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/56548527.

11 Ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва щодо вирішення питання про 
вжиття заходів забезпечення позову від 15 березня 2016 року, справа № 826/4100/16 //Єдиний 
державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/56547962.

12 Постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.08.2016 у справі                   
№ 826/4100/16 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/
Review/61385052.

13 Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 10.11.2016 у справі            
№ 826/4100/16 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL:  http://reyestr.court.gov.ua/
Review/62653423. 
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а й з вказівкою на заборону вчинення дій особам, які не є стороною справи14. 
На мою думку, в цій адміністративній справі суд, вживаючи заходів 

забезпечення позову,  вирішив публічно-правовий спір по суті без фактичного 
його розгляду. Занепокоєння викликає й те, що ухвалене рішення про 
вжиття заходів забезпечення адміністративного позову діє до вирішення 
адміністративної справи по суті й набрання судовим рішенням у вказаній справі 
законної сили та її оскарження не зупиняє виконання, а також не перешкоджає 
подальшому розгляду адміністративної справи. 

Таким чином, у розглянутих прикладах маємо ситуацію, коли суди, 
порушуючи ст. 122 Кодексу адміністративного судочинства України,15 яка 
передбачає, що адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом 
розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття провадження у справі, 
на дев’ять місяців зупиняють дію акта, який був підґрунтям для реєстрації, 
оформлення та видачі Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
карток реєстрації-обліку зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на 
здійснення експортних операцій з металобрухтом. Внаслідок цього Державна 
фіскальна служба України та її територіальні органи припинили здійснювати 
(проводити) митне оформлення брухту чорних металів, що мав вивозитися 
з України в митному режимі експорту, якщо документи на експортований 
металобрухт містили картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного 
контрактів (договорів) на експортні операції з металобрухтом, видані 
Мінекономрозвитку України з 16 березня 2016 р.16 Зазначене призвело до 
зупинки експорту металобрухту.

Слід зазначити, що результати спеціальних досліджень засвідчили17, 
що запровадження у 2013–2014 рр. в Україні системи обмеження експорту 
металобрухту, який є сировиною для металургійної промисловості, шляхом 
квотування його обсягів під штучним гаслом підтримки металургійних 
підприємств України, було помилковим рішенням. 

Штучне квотування експорту брухту чорних металів у 2013–2014 рр. 
зменшило обсяги експорту цієї продукції, але повністю експорт не зупинило. 
Крім того, дерегуляція експортної політики в державі й відміна будь-якого 
квотування експорту металобрухту забезпечили збільшення у 2016 р. обсягів 
експорту металобрухту до 1,2 млн тонн 18. Але вказана вище ухвала Окружного 
адміністративного суду м. Києва щодо вирішення питання про вжиття заходів 
забезпечення позову від 15 березня 2016 р., справа № 826/4100/16 фактично 
заборонила експорт брухту чорних металів у 2016 р., її дія завдала колосальних 

14 УхвалаОкружного адміністративного суду міста Києва про вжиття заходів забезпечення 
адміністративного позову від 22 квітня 2016 року у справі № 826/5099/16 // Єдиний державний 
реєстр судових рішень. URL:  http://reyestr.court.gov.ua/Review/57343526.

15 Кодекс адміністративного судочинства України. URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/2747-15/paran1033#n1033.

16 УхвалаОкружного адміністративного суду міста Києва про вжиття заходів забезпечення 
адміністративного позову від 22 квітня 2016 року у справі № 826/5099/16 // Єдиний державний 
реєстр судових рішень. URL:  http://reyestr.court.gov.ua/Review/57343526

17 МазурВ.Л.,ТимошенкоМ.В.,МазурС.В. Проблеми регулювання ринку брухту чорних 
металів в Україні // Економіка України. 2014. №11. С. 40-50.

18 МазурВ.Л.Запропоновані Закони повинні позитивно впливати на економіку держави // 
Голос України. 2017. 24 червня. №115. С. 4.
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збитків як підприємствам, що працюють  у сфері заготівлі та експорту 
металобрухту, так й економіці держави в цілому. 

Згідно зі статистичними даними, наданими Державною статистичною 
службою України на запит автора, зокрема, у 2016 р. порівняно з 2015 р. експорт 
відходів та брухту чорних металів; зливки чорних металів для переплавлення 
(шихтові зливки) (код 7204000000) зменшився на 75 % (з 1 млн 212,558 тис. 
тонн у 2015 р. до 272,569 тис. тонн у 2016 р.). У результаті держава не отримала 
валютних надходжень на 300 млн доларів. Експорт металобрухту в грошовому 
виразі зменшився у 2016 р. на 83,3 %, до 48,643 млн доларів (у 2015 році було 
289,541 млн).

З огляду на наведені економічні розрахунки будь-які обмеження експорту 
металобрухту негативно впливають на функціонування металургії, а отже, на 
фінансово-економічний стан держави. Таким чином, наслідки застосування 
адміністративним судом інституту забезпечення адміністративного позову 
у вищезазначених випадках як для добросовісних вигодонабувачів, так і для 
економіки держави є нищівними.

Ураховуючи той факт, що без відповідного врегулювання питання про право 
особи (у тому числі органу влади як сторони адміністративного процесу) на 
відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, неможливо уникнути 
зловживань з боку недобросовісних позивачів при здійсненні ними своїх 
правомочностей з незаконною метою, порушуючи при цьому права і законні 
інтереси інших осіб.

Таким чином, необхідно вдосконалити інститут забезпечення 
адміністративного позову шляхом внесення змін до Кодексу адміністративного 
судочинства України, доповнивши його нормою, яка б передбачала, що в разі 
скасування заходів забезпечення позову, набрання законної сили рішенням про 
відмову в задоволенні позову чи ухвалою про закриття провадження у справі 
або залишення заяви без розгляду особа, щодо якої вжито заходів забезпечення 
позову, має право на відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову.

Lubavska Iryna. Negative consequences of abuse by unscrupulous participants in the 
market of export-import operations the right to secure a claim in the administrative process

The article deals with the issues of expediency, justification of the administrative court’s use 
of measures to secure an administrative claim in accordance with the norms of the Code of Ad-
ministrative Justice of Ukraine. The reasons for the application of measures to secure a claim, 
the peculiarities of their application and the consequences of its application in the context of the 
implementation of the state regulatory policy in the field of economic activity are analyzed. The 
Institute for securing the claim is considered on the example of the decisions of the administrative 
courts of Ukraine on the example of the case No. 826/4100/16 on the suit of the Metallurgprom 
Association of Enterprises with the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine 
with the participation of third parties - the Ministry of Justice of Ukraine, the State Regulatory 
Service of Ukraine on the recognition of illegal, ineffective and cancellation of the order.

The above made it possible to draw a conclusion on the imbalance of the parties in the ad-
ministrative process and the effect of applying the provision of an administrative claim on the 
Ukrainian economy, in particular on the structure of export-import operations in the sphere of 
scrap metal circulation. The problems of the application by the administrative court of the insti-
tute of providing an administrative claim on the recognition of the legal act unlawful for the good 
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faith beneficiaries are covered. The mechanism of protection of the private interest of good faith 
beneficiaries in the event of invalidation of a legal act is proposed.

The bill №  6232 «On Amendments to the Commercial Procedural Code of Ukraine, the Civil 
Procedural Code of Ukraine, the Code of Administrative Legal Proceedings of Ukraine and other 
legislative acts, which provides, in particular, for the possibility of reimbursement of losses in-
curred in securing a claim.

However, the goal set by the author of the bill in view of the content of Article 158 of the pro-
posed Code of Administrative Justice of Ukraine can not be achieved, since the second part of this 
article excludes bodies of state power, bodies of local self-government, their officials and officials, 
other subjects of power management functions on the basis of legislation , including for the imple-
mentation of delegated authority. from the circle of persons who are entitled to compensation for the 
damage caused by the provision of a claim.

Proposals on amendments to the Code of Administrative Justice of Ukraine have been devel-
oped, which will allow to compensate for property damage in the amount of benefit that the person 
concerned could obtain in the event of the validity of a legal act, namely: in case of cancellation of 
measures to secure a claim, entering into legal force a decision to refuse in the satisfaction of the 
claim or the decision to close the proceedings or to leave the application without consideration, the 
person in respect of which the measures taken to secure the claim are entitled to reimbursement of 
the losses caused by the security m claim.

Keywords: administrative litigation, private and legal interests, public legal interests, property 
damage, conscientious beneficiary.

УДК 347.73

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 
як суб’єкт адміністративно-правового 

регулювання відносин у сфері гарантування 
вкладів фізичних осіб в Україні

Є. С. Ходак,
аспірант Харківського національного університету
внутрішніх справ

Проаналізовано нормативно-правові аспекти діяльності Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб. Встановлено, що слід розмежовувати правове регулювання банківської
діяльності і правове регулювання управління банківською діяльністю, які забезпечується
адміністративно-правовиминормами.Показано,щодіяльністьФондугарантуваннявкладів
фізичних осіб має публічно-правовий характер, а його функції свідчать про реалізацію
ним виконавчої влади. Визначено ознаки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які
характеризуютьйогояксуб’єктаадміністративно-правовихвідносинусферігарантування
вкладівфізичнихосібвУкраїні.

Ключові слова: публічно-правові відносини, регуляторна діяльність, система
гарантуваннявкладівфізичнихосіб,Фондгарантуваннявкладівфізичнихосіб.

© Ходак Євген Сергійович – аспірант Харківського національного університету 
внутрішніх справ
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Ходак Е. С. Фонд гарантирования вкладов физических лиц как субъект 
административно-правового регулирования отношений в сфере гарантирования 
вкладов физических лиц в Украине

Проанализированы нормативно-правовые аспекты деятельности Фонда
гарантирования вкладов физических лиц. Установлено, что следует разграничивать
правовое регулирование банковской деятельности и правовое регулирование управления
банковской деятельностью, которое обеспечивается административно-правовыми
нормами. Показано, что деятельностьФонда гарантирования вкладов физических лиц
имеет публично-правовой характер, а его функции свидетельствуют о реализации им
исполнительнойвласти.ОпределеныпризнакиФондагарантированиявкладовфизических
лиц,которыехарактеризуютегокаксубъектаадминистративно-правовыхотношенийв
сферегарантированиявкладовфизическихлицвУкраине.

Ключевые слова:публично-правовыеотношения,регуляторнаядеятельность,система
гарантированиявкладовфизическихлиц,Фондгарантированиявкладовфизическихлиц.

Khodak Yevgen. The Fund for Guaranteeing Individuals’ Deposits of as a Subject of Ad-
ministrative and Legal Regulation of the Relations in the Sphere of Guaranteeing Deposits of 
Individuals in Ukraine

TheauthorhasanalyzedtheregulatoryaspectsoftheactivitiesoftheFundforGuaranteeing
Individuals’Deposits.Ithasbeenestablishedthatitisnecessarytodistinguishbetweenthelegal
regulationofbankingactivitiesand legalregulationofbankingactivities’management,which
areguaranteedbyadministrativeandlegalnorms.Onthebasisoflegalanalysisofcertainprovi-
sionsofthecurrentnormativeandlegalacts,ithasbeenrevealedthattheactivityoftheFundfor
GuaranteeingIndividuals’Depositshasthepublicandlegalnature,anditsfunctionstestifytothe
implementationoftheexecutivepower.TheauthorhasdeterminedthefeaturesoftheFundfor
GuaranteeingIndividuals’Deposits,whichcharacterizeitasasubjectofadministrativeandlegal
relationsregardingtheguaranteeingofdepositsofindividualsinUkraine.

Keywords: publicandlegalrelations,regulatoryactivity,systemofguaranteeingdepositsof
individuals,theFundforGuaranteeingIndividuals’Deposits.

Розвиток економіки будь-якої держави неможливий без функціонування 
надійної та стабільної банківської системи. Сьогодні, у зв’язку з необхідністю 
запобігання кризовим явищам, які відбуваються у фінансових системах держав 
та внаслідок яких вкладники втрачають свої депозити, виникає потреба 
у посиленні впливу держави в сфері гарантування вкладів фізичних осіб. 
Прагнучи захистити власні інтереси та інтереси своїх клієнтів, банківські 
установи намагаються розробити певні внутрішні механізми боротьби з 
втратою довіри громадян до банківської системи. В свою чергу, найбільш 
дієвим зовнішнім механізмом вирішення цієї проблеми є система гарантування 
вкладів фізичних осіб.

Проблемам правового забезпечення функціонування інститутів 
державного управління присвячено праці В. Б. Авер’янова, О. М. Бандурки, 
Ж. В. Завальної, А. Т. Комзюка,  В. І. Теремецького та інших вчених. 
Окремі питання адміністративно-правового регулювання відносин у сфері 
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гарантування вкладів фізичних осіб в Україні досліджувалися у роботах 
К. О. Алексійчук1, С. О. Глуговської2, Т. В. Бойчука3. Утім спеціальних 
комплексних досліджень, спрямованих на аналіз Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб (далі – Фонд) як суб’єкта адміністративно-правового регулювання 
відносин щодо гарантування вкладів фізичних осіб, наразі не існує.

Правова природа відносин в банківській сфері поєднує в собі публічно-
правові та приватно-правові елементи. Це зумовлює необхідність забезпечення 
цих відносин як нормами приватного, так і нормами публічного права, в тому 
числі адміністративного.Адміністративно-правове регулювання передбачає 
існування системи спеціально уповноважених галузевих державних оргпанів 
та застосування ними певних форм і методів управління.

Гарантування вкладів фізичних осіб в Україні здійснюється відповідно до 
Конституції України, законів України «Про банки і банківську діяльність»4, 
«Про Національний банк України», а також норм що врегульовують процес 
виведення неплатоспроможного банку з ринку, зокрема, Закону України                 
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 року 
№ 4452-VI5 (далі – Закон), Рішення виконавчої дирекції Фонду «Про затвердження 
Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку» від 05 липня 
2012 року № 26 та інших нормативно-правових актів Фонду.

У процесі формування нормативного підґрунтя банківського регулювання 
досягається подвійна мета: по-перше, забезпечення можливості здійснення 
банківської діяльності відповідними установами, по-друге, формування 
управлінської структури банківської діяльності. Тому слід розмежовувати 
правове регулювання банківської діяльності і правове регулювання управління 
банківською діяльністю, що забезпечується адміністративно-правовими 
нормами.

С. О. Глуговська наголошує, що адміністративне регулювання банківської 
діяльності застосовується під час виникнення фінансових проблем у 
функціонуванні економічної системи. Це зумовлено потребою оперативного 
правового регулювання, із застосуванням екстрених засобів правового захисту 
економічних інтересів держави. При цьому дії в часі режиму адміністративного 

1 Алексійчук К. О.Фінансово-правові засади гарантування банківських вкладів в Україні: 
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ: НАУ, 2014. 167 с.

2 ГлуговськаС.Л. Адміністративно-правове регулювання банківської діяльності в Україні: 
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна», 2014. 203 с.

3 БойчукТ.В.Правове регулювання гарантування та відновлення заощаджень в Україні: дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.07. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 
2015. 193 с.

4 Пробанки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III. URL:  http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

5 Просистемугарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 № 4452-VI. 
URL:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4452-17.

6 Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку: 
рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.07.2012 №2. 
URL:  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1581-12.
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регулювання і нормативних актів, що приймаються у зв’язку з його введенням, 
обмежені. На думку вченої, режим адміністративно-правового регулювання 
в умовах економічних та фінансових криз і дія нормативних правових актів, 
прийнятих у зв’язку з його введенням, припиняються з моменту досягнення 
спеціальної мети – припинення кризових явищ, а економічні відносини надалі 
підлягають фінансово-правовому регулюванню.

Д. А. Шевченко зазначає, що адміністративно-правові відносини в 
банківській сфері включають: правовідносини, пов’язані з реорганізацією 
та перетворенням кредитних організацій; правовідносини з приводу 
забезпечення фінансової стійкості кредитних організацій; правовідносини в 
сфері адміністративного нагляду за діяльністю кредитних організацій щодо 
дотримання ними положень чинного законодавства; правовідносини щодо 
реалізації заходів адміністративно-правової відповідальності за порушення 
законодавства в банківській сфері7.

У свою чергу, О. В. Савельєва розробила систему адміністративно-
правових режимів банківської діяльності, диференційованих за цільовим 
критерієм: загальний адміністративно-правовий режим банківської діяльності, 
адміністративно-правовий режим діяльності в умовах попередження 
банкрутства кредитної організації, надзвичайний правовий режим банківської 
діяльності8.

Враховуючи зазначене, доцільно розглядати адміністративно-правове 
регулювання банківської діяльності в умовах певних адміністративно-
правових режимів. При цьому адміністративно-правовий режим банківської 
діяльності слід визначити як нормативно встановлений порядок державного 
управління та здійснення банківської діяльності, метою якого є розвиток і 
зміцнення банківської системи, захист інтересів вкладників й клієнтів банків 
від банківських ризиків, запобігання правопорушенням у банківській сфері. 
Зауважимо, що, зважаючи на повноваження Фонду, його слід розглядати 
як суб’єкта адміністративно-правових відносин, які можуть виникати в 
умовах декількох адміністративно-правових режимів здійснення банківської 
діяльності.

Сукупність державних органів, які функціонують у банківській системі, 
має формувати спільний для усіх внутрішніх елементів механізм роботи. Тому 
держава не тільки встановлює правила здійснення банківської діяльності, а 
й формує систему відповідних за компетенцією державних органів, визначає 
порядок їх функціонування.

7 Шевченко Д. А. Административно-правовое регулирование банковской деятельности 
Центральным банком Российской Федерации: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.14 / 
Институт государства и права Российской академии наук. Москва 2008. 38 с. URL: http://law.edu.
ru/book/book.asp?bookID=1288296.

8 Савельева О. В. Административно-правовое регулирование банковской деятельности: 
автореф. дисс. …  канд. юрид. наук : 12.00.14 / Ростов-на-Дону, 2005. URL:  http://www.dissercat.
com/content/administrativno-pravovoe-regulirovanie-bankovskoi-deyatelnosti#ixzz52dxhzB7v.
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Відповідно до ст. 3 Закону спеціальні функції у сфері гарантування вкладів 
фізичних осіб, виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації 
банків у встановлених законодавством випадках покладено на Фонд, який 
створено у 1998 році відповідно до Указу Президента України «Про заходи 
щодо захисту прав фізичних осіб – вкладників комерційних банків» від                        
10 вересня 1998 року № 996/989.

Основним завданням Фонду є забезпечення функціонування системи 
гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних 
банків з ринку. На виконання цього завдання Фонд у порядку, передбаченому 
законодавством, виконує такі функції: веде реєстр учасників Фонду; здійснює 
контроль за повнотою і своєчасністю перерахування зборів кожним учасником 
Фонду; здійснює регулювання участі банків у системі гарантування вкладів 
фізичних осіб; бере участь в інспекційних перевірках проблемних банків за 
пропозицією Національного банку України; застосовує до банків та їх керівників 
відповідно фінансові санкції і накладає адміністративні штрафи; здійснює 
процедуру виведення неплатоспроможних банків з ринку, в тому числі шляхом 
здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, організовує відчуження 
всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку, продаж 
неплатоспроможного банку або створення та продаж перехідного банку; здійснює 
перевірки банків відповідно до цього Закону; надає фінансову підтримку банку 
відповідно до цього Закону та інші функції, передбачені ст. 4 Закону.

Вказані функції свідчать про те, що Фонд певною мірою реалізує виконавчу 
владу. Однак, незважаючи на публічно-правовий характер діяльності та 
наявність публічно-владних повноважень, Фонд формально не включений у 
систему державних органів виконавчої влади, що обумовлює невизначеність 
його правового статусу та місця в системі державних органів, які здійснюють 
правове регулювання банківської діяльності.

Так, О. В. Завода наголошує, що відносини у сфері гарантування 
банківських вкладів мають публічно-правовий характер, який зумовлений 
цілями створення системи гарантування вкладів фізичних осіб – здійснення 
захисту вкладників, підвищення довіри до банківської системи10. Однією 
із цілей системи гарантування вкладів є також сприяння надходженню 
грошових ресурсів до банківської системи, що має важливе значення для 
забезпечення реальних інвестицій в економіку. Головною метою такої 
системи є захист прав та законних інтересів вкладників неплатоспроможних 
банків, що визначає соціальний характер спрямованості діяльності держави. 
Адже згідно з ч. 2 ст. 3 Конституції України утвердження і забезпечення 

9 Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб – вкладників комерційних банків: Указ 
Президента України від 10.09.1998 № 996/98. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996/98.

10ЗаводаЕ.А. Финансово-правовые аспекты страхования банковских вкладов в РФ: автореф. 
дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.14. Москва: 2009. С. 8.

Адміністративна юстиція в Україні
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Ходак Є. С. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб як суб’єкт...

прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Отже, Фонд створено 
з публічною метою – здійснення виплати відшкодувань вкладникам у 
разі настання певних умов, адже захист банківських вкладів є одним із 
пріоритетних завдань у масштабах держави.

Публічно-правовий характер відносин щодо гарантування вкладів фізичних 
осіб проявляється також у тому, що Фонд створюється, реорганізується та 
ліквідується державою на основі закону, а не установчого договору. Підставою 
виникнення відносин із гарантування банківських вкладів фізичних осіб є 
нормативно-правововий акт.

Ефективне функціонування банківської системи неможливе без застосування 
органами, наділеними владними повноваженнями, визначених засобів впливу 
на учасників відносин з метою реалізації завдань і функцій державного 
управління. В адміністративно-правовій практиці застосовуються різні 
методи, що обумовлено різноманіттям управлінських функцій, специфікою 
правового становища суб’єктів виконавчої влади та особливостями об’єктів 
управління. Методи управління, що використовуються Фондом, є наступною 
ознакою, яка характеризує його як суб’єкта адміністративно-правових 
відносин щодо гарантування вкладів фізичних осіб та показує, яким чином 
Фонд вирішує завдання в сфері управління банківською діяльністю.

Так, Фонд наділений повноваженнями вимагати певної поведінки від 
юридичних та фізичних осіб, що делегуються йому державою та забезпечені 
законом. Тобто Фонд застосовує імперативний метод правового регулювання, 
відповідно до якого праву вимоги представника влади кореспондує обов’язок 
підвладного суб’єкта. В свою чергу, впорядкування діяльності підвладних 
суб’єктів є основним завданням адміністративно-правового регулювання.

Зауважимо, що Фонд як суб’єкт адміністративно-правових відносин щодо 
гарантування вкладів фізичних осіб здійснює владні повноваження:

– у сфері забезпечення відшкодування коштів за вкладами (визначає 
порядок ведення реєстру учасників Фонду та порядок відшкодування Фондом 
коштів за вкладами та порядок ведення банками бази даних про вкладників 
та ведення Фондом відповідної узагальненої бази даних; приймає рішення 
про відшкодування коштів за вкладами у разі прийняття Національним 
банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію 
банку);

– у сфері регуляторної діяльності (затверджує порядок проведення 
перевірок банків Фондом; приймає рішення про здійснення планових або 
позапланових перевірок банків Фондом; затверджує плани перевірок та 
результати їх здійснення; затверджує порядок та форми подання банками 
звітності до Фонду; приймає рішення про подання банком інформації, іншої 
ніж звітність); 
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– у сфері виведення неплатоспроможних банків з ринку (визначає умови 
та порядок здійснення виведення неплатоспроможних банків з ринку та 
ліквідації банків; утворює колегіальні органи з питань консолідації та 
продажу активів різних банків; ухвалює рішення про надання фінансової 
підтримки приймаючому банку; звертається до Національного банку України 
з пропозицією про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку; 
визначає порядок і способи реалізації майна банку, що ліквідується; затверджує 
ліквідаційний баланс та звіт уповноваженої особи Фонду про завершення 
ліквідаційної процедури).

Ще однією ознакою, що підтверджує публічно-правовий характер відносин 
щодо гарантування вкладів фізичних осіб, є правовий статус страхових 
внесків до Фонду як обов’язкових платежів. Збір до Фонду (початковий, 
регулярний, спеціальний) наділений всіма ознаками збору: безвідплатності, 
безповоротності, а також має статус обов’язкового платежу, оскільки 
підставою для його сплати є закон та наслідками несплати або несвоєчасної 
сплати зборів є нарахування пені за кожний день прострочення, та можливість 
застосування заходів впливу до учасника (тимчасового учасника) Фонду.

Основним завданням Фонду є забезпечення захисту прав фізичних 
осіб – вкладників шляхом відшкодування за рахунок його коштів вкладів, 
включаючи відсотки, у разі настання недоступності вкладів. Тому Фонд 
забезпечує цільове використання коштів, що знаходиться на його рахунках, 
оскільки відповідно до Закону Фонд є єдиним розпорядником коштів, що 
акумулюються у процесі його діяльності.

Враховуючи зазначене, слід погодитися з К. О. Алексійчук, яка виділяє 
такі ознаки публічно-правових відносин з приводу гарантування вкладів 
фізичних осіб:

- підставою виникнення, зміни та припинення цих відносин є закон;
- сфера здійснення – фінансова діяльність держави;
- вони мають публічно-владний характер;
- реалізуються при мобілізації, розподілі та використанні 

централізованого цільового фонду коштів;
- головним суб’єктом цих відносин є держава в особі створеної нею 

державної спеціалізованої установи, яка здійснює функції державного 
управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб – Фонду11.

На підставі проведеного аналізу нормативно-правових засад діяльності 
Фонду та ознак, що характеризують його як суб’єкта адміністративно-
правових відносин щодо гарантування вкладів фізичних осіб в Україні, 
можна зробити такі висновки:

11 АлексійчукК.О.Фінансово-правові засади гарантування банківських вкладів в Україні: 
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ: НАУ, 2014. С 60.
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Ходак Є. С. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб як суб’єкт...

1. Адміністративно-правове регулювання банківської діяльності 
здійснюється в умовах певних адміністративно-правових режимів.               
У свою чергу, адміністративно-правовий режим банківської діяльності – це 
нормативно встановлений порядок державного управління та здійснення 
банківської діяльності, метою якого є розвиток і зміцнення банківської 
системи, захист інтересів вкладників й клієнтів банків від банківських ризиків, 
запобігання правопорушень у банківській сфері. Зважаючи на повноваження 
Фонду, його слід розглядати як суб’єкта адміністративно-правових відносин, 
що можуть виникати в умовах декількох адміністративно-правових режимів 
здійснення банківської діяльності.

2. Фонд має всі ознаки, які характеризують його як суб’єкта адміністративно-
правового регулювання відносин у сфері гарантування вкладів фізичних осіб 
в Україні. Зокрема, до них слід віднести: наявність владних повноважень у 
сфері забезпечення відшкодування коштів за вкладами, у сфері регуляторної 
діяльності, у сфері виведення неплатоспроможних банків з ринку; соціально 
спрямований характер цілей системи гарантування вкладів та завдань Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб; особливості його створення і ліквідації; 
правовий статус зборів як обов’язкових платежів та цільовий характер їх 
використання; фінансово-правовий характер відповідальності за несплату 
зборів до Фонду.

3. Перспективним напрямом подальших досліджень є аналіз етапів 
здійснення Фондом регуляторної діяльності, що дасть змогу вирішити 
питання, пов’язані з підвищенням ефективності системи гарантування 
вкладів фізичних осіб.

Khodak Yevgen. The Fund for Guaranteeing Individuals’ Deposits of as a Subject of 
Administrative and Legal Regulation of the Relations in the Sphere of Guaranteeing De-
posits of Individuals in Ukraine

The author has analyzed the regulatory aspects of the activities of the Fund for Guarantee-
ing Individuals’ Deposits, which was established in 1998 in accordance with the Decree of the 
President of Ukraine “On Measures to Protect the Rights of Individuals – Depositors of the 
Commercial Banks” dated from September 10, 1998, No. 996/98, in order to reimburse bank 
deposits in case of impossibility of the banks to fulfill their obligations.

The objective of the article is to study the regulatory principles of the activities of the 
Fund for Guaranteeing Individuals’ Deposits and the features that characterize it as a subject 
of administrative and legal regulation of the relations in the sphere of guaranteeing deposits of 
individuals in Ukraine.

It has been established that it is necessary to distinguish between the legal regulation of 
banking activities and legal regulation of banking activities’ management, which are guaranteed 
by administrative and legal norms. It has been emphasized that it is expedient to consider ad-
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ministrative and legal regulation of banking activities in the conditions of certain administrative 
and legal regimes.

On the basis of legal analysis of certain provisions of the current normative and legal acts, 
it has been revealed that the activity of the Fund for Guaranteeing Individuals’ Deposits has the 
public and legal nature, and its functions testify to the implementation of the executive power, 
although formally it is not included in the system of state executive authorities. This causes the 
uncertainty of the legal status of the Fund for Guaranteeing Individuals’ Deposits and its place 
in the system of state agencies that carry out the legal regulation of banking activities.

The author has determined the features of the Fund for Guaranteeing Individuals’ Deposits, 
which characterize it as a subject of administrative and legal relations regarding the guarantee-
ing of deposits of individuals in Ukraine. In particular, they include: the presence of powers in 
the field of providing compensation for deposits, in the field of regulatory activity, in the field 
of withdrawal of insolvent banks from the market; the socially oriented nature of the objectives 
of the system for guaranteeing deposits and the tasks of the Fund for Guaranteeing Individuals’ 
Deposits; features of its creation and liquidation; legal status of charges as obligatory payments 
and the purposeful nature of their usage; the financial and legal nature of liability for non-
payment of fees to the Fund.

It has been concluded that the Fund for Guaranteeing Individuals’ Deposits has all the fea-
tures that characterize it as a subject of administrative and legal regulation of relations in the 
field of guaranteeing deposits of individuals in Ukraine.

Keywords: public and legal relations, regulatory activity, system of guaranteeing deposits of 
individuals, the Fund for Guaranteeing Individuals’ Deposits.
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УДК 343.13

Повноваження прокурора на етапі виконання 
ухвали про обрання застави

О. Б. Комарницька, 
кандидат юридичних наук

Розкрито проблемні аспекти діяльності прокурора на етапі виконання запобіжного
заходууформізастави.Шляхомопитувань,аналізудоктринальнихвченьвизначенонизку
актуальнихпитань,якіпотребуютьнегайноговирішення.

Ключові слова:прокурор,застава,легалізація,анкетнідані.

Комарницкая О. Б. Полномочия прокурора на этапе выполнения постановления об 
избрания залога

 Раскрытыпроблемныеаспектыдеятельностипрокуроранаэтапевыполнения
мерыпресеченияввидезалога.Путемопросов,анализадоктринальныхученийопределен
рядактуальныхвопросов,требующихнемедленногорешения.

Ключевые слова:прокурор,залог,легализация,анкетныеданные.

Komarnizka Oksana.  Plenary powers of public prosecutor on the stages of implementa-
tion of decision about electing of mortgage

Thearticleisdevotedopeningofproblemaspectsofactivityofpublicprosecutoronthestage
ofimplementationofmeasureofsuppressioninformmortgage.Byquestioning,analysisofdoc-
trinestudies,certainlypackageofpressingproblemquestionswhichneedimmediatedecision.

Keywords:publicprosecutor,mortgage,legalization,questionnaireinformation.

 Основоположна функція органів прокуратури  в цілому й 
прокурора  полягає у здійсненні  організації і процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших
питань під час кримінального провадження  (ст. 131¹ Конституції України). 

© КомарницькаОксанаБогданівна-  кандидат юридичних наук

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
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В її основі збалансований примат захисту інтересів, прав людини із 
завданнями досудового розслідування. Така зміна конституційного напряму 
діяльності прокурора вплинула на його роль в кримінальному провадженні 
шляхом збільшення обсягу повноважень, прав і можливостей. В буквальному 
розумінні конституційної норми, прокурор повинен охопити майже усі аспекти 
кримінального провадження, а відтак розмивається чіткість його повноважень 
й дається йому можливість виходу за межі норм процесуального закону. 
Дослідники не дають однозначної відповіді, в чому полягає конституційна ідея 
діяльності прокурора під час вирішення відповідно до закону інших питань у 
кримінальному проваджені: як певного комплексу повноважень  чи система 
засад. Наразі ґрунтовного  обговорення цієї ідеї в правових колах немає, в тому 
числі практика не розвинена, вона тільки починає формуватися. 

Ясна річ, необхідне законодавче встановлення запобіжника проти зловживань 
(принцип інспектування) шляхом розширення меж відповідальності прокурора 
за прийняті/погоджені рішення, проведені процесуальні дії не тільки ним 
самостійно, але й будь-ким із складу сторони обвинувачення.  Відповідно до 
конституційних положень прокурор повинен займати провідне місце серед 
суб’єктів досудового розслідування. 

Добре всім відомо, що неможливо застосувати/обрати будь-який запобіжний 
захід під час досудового розслідування без згоди прокурора. Комплексним й 
багатогранним завданням  прокурора   під час   обрання запобіжного заходу 
у формі застави є етап  забезпечення виконання. Порядок обрання застави 
регулюється не тільки процесуальним законом, але й іншими правовими 
актами.  Для того, щоб етап (процес) виконання застави розпочався, потрібно 
підозрюваним/заінтересованою особою внести кошти на спеціальний рахунок.  
Економічні і соціальні чинники сьогодення певним чином коригують порядок  
виконання підозрюваним обов’язку по внесенню коштів на відповідний 
рахунок або забезпечення їх внесення  заінтересованою особою. Заставодавцем 
можуть бути не тільки родичі, знайомі підозрюваного, але й будь –яка інша 
особа. Адже у змісті ч. 2 ст. 182 КПК України використано формулювання, як 
„іншою особою”.

Вибіркове дослідження кримінальних проваджень, в яких обрана застава як 
альтернатива тримання під вартою, самостійний запобіжний захід, чи змінено 
інший запобіжний захід на заставу, засвідчило  певну особливість.  Тільки в 
поодиноких випадках стороною обвинувачення, судом з’ясовуються анкетні 
дані заставодавця. У вивчених кримінальних провадженнях не знайдено  
жодного документального підтвердження  вчинення прокурором, слідчим  
дій, прийняття рішень спрямованих на перевірку джерела походження коштів 
й навіть у тих випадках, де заставодавцем є непрацюючий громадянин, 
іноземець, юридична особа зареєстрована в т.з  офшорних зонах. Окрім того, 
нами неодноразово проводилось вибіркове опитування  прокурорів місцевих 
прокуратур на тему: „Анкетні дані заставодавця, його волевиявлення, джерело 
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походження коштів внесених в якості застави, повноваження прокурора 
на етапі обрання запобіжного заходу у формі застави”. Метою опитування 
було з’ясувати, як прокурори розуміють зміст своїх нових повноважень 
через принцип незалежності на етапі виконання запобіжного заходу у 
формі застави, яке значення цього принципу, які ризики загрожують, як 
відбувається взаємодія з іншими суб’єктами кримінальної юстиції.  Дані 
дослідження продемонструємо на прикладі відповіді на одне з питань: чи 
існує в Україні зростання загрози легалізації коштів через інститут застави? 

На думку опитаних це є істотною проблемою в Україні. Анкетування  
продемонструвало непросту ситуацію щодо співвідношення положень КПК 
України та реальних життєвих потреб суб’єктів кримінальних правовідносин, 
що безперечно, потрібно враховувати у подальшій законодавчій роботі і у 
практиці правозастосування.  
Аналізостанніхдосліджень засвідчив, що наукове й практичне дослідження 

підінституту  застави не є новим  для спеціалістів кримінального процесу. 
Тривалий час застава  досліджувалась такими видатними вітчизняними  
науковцями, як:  Добросінська Г.,  Зейкан Я,  Караченцева Є.,  Максименко О., 
Д. Сергєєва, Суфулько  С.,  М. Погорецький,  Удалова Л., Яновська О. та інші. 
Незважаючи на значний науковий внесок, питання діяльності прокурора на етапі 
обрання застави залишається мало дослідженим у світлі нової конституційної 
функції.

Відсутність в КПК України норми, яка б  наділяла прокурора правом 
ініціювати проведення перевірки коштів на предмет законності їх походження, 
з’ясовувати анкетні дані заставодавця, підриває принцип верховенства права 
в частині передбачуваності. Однак, деякі опитані прокурори,  переконані в 
можливості за допомогою суміжних законодавчих актів забезпечити законність 
походження заставних коштів, встановлення достовірних анкетних даних 
заставодавця.

Наслідком кардинально різних результатів соціологічних досліджень є не 
достатність правового регулювання інституту застави, яке не завжди вдало 
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компенсовується  практикою. Тож, це не сприятиме єдиному підходу по 
формуванню сталої  та послідовної  правозастосовної практики.  

Озвучена правова позиція сторони обвинувачення не тільки не заперечується, 
але активно підтримується в колі провідних науковців.  Однак, на думку                  
Я. Зейкан, С. Суфулько  не ґрунтується на законі позиція ...окремих суддів та 
слідчих, які вважають, що заставодавцем, так само як і поручителем, може 
бути тільки особа, яка заслуговує на довіру, котра за моральними якостями 
має авторитет і спроможна забезпечити належну поведінку обвинуваченого,                     
а також його явку за викликом органів досудового розслідування1.

Наукове твердження видатних вчених, нами не заперечується, що не 
ґрунтується на законі вимога суду й сторони обвинувачення, яка  спрямована 
на перевірку заінтересованої особи – заставодавця на предмет доброчесності, 
добровільного (за відсутності будь-якого примусу) волевиявлення нести 
матеріальну відповідальність за дії підозрюваного, його дієздатність.  Водночас, 
зміни, які відбуваються у суспільстві не дають достатніх підстав погодитись із 
аргументацією Я. Зейкан, П. Суфулько. 

Цікавою й не беззаперечною пропозицією щодо застосування діючого 
комбінованого внесення коштів ( в певних частках підозрюваним спільно 
з іншою фізичною чи юридичною особою; декількома фізичними або 
юридичними особами; одночасно фізичною та юридичною особами у 
визначених частках) в якості застави є  п. 3 постанови Пленуму Верховного 
Суду України від 26 березня 1999 року № 6 „ Про практику застосування 
судами застави як запобіжного заходу ”. Де вказано, якщо застава вноситься не 
підозрюваним чи обвинуваченим, а іншою особою, то повинні чітко фіксуватися 
дані про цю особу – прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, місце 
проживання чи перебування, а у випадках, коли заставодавцем є юридична 
особа – її найменування, місцезнаходження, необхідні банківські реквізити, 
а також дані про особу її представника і документ, яким підтверджуються 
його повноваження. В останньому випадку повинні долучатися документи 
про правомірність виділення підприємством, установою чи організацією 
відповідної суми для використання як застави2.

Подібного підходу дотримується Л.Д. Удалова, Г.М. Добросінська, 
вважаючи, що заставу може внести відповідна місцева організація політичної 
партії, за виборчим списком якої був обраний депутат місцевої ради. У протоколі 
вказуються дані про особу – представника політичної партії і документ, яким 
підтверджуються ці повноваження. До протоколу також додаються документи 
про правомірність виділення партією відповідної суми для використання її 

1 ЗейканЯ.П., СафулькоС. Настільна книга адвоката у кримінальній справі (КПК 2012). 
Київ: ВД. Дакор, 2016.  С. 232.

2 Запобіжні заходи у кримінальному провадженні: навч. посіб. / Ю.В. Бубир, Г.І Глобенко, 
О.О. Юно. Харків: НікаНова, 2015. С. 61.
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в якості застави3. У розрізі досліджуваного питання потребує обговорення  
позиція М.М. Олашин, яка повністю поділяє думку Т.В. Данченко, про те, що 
внесення в КПК України переліку організацій, як можливих заставодавців, є 
недоречним4,  з урахуванням результатів опитувань. 

На наш погляд, потрібно відновити практику складання протоколу  для 
занесення до нього анкетних даних заставодавця, в тому числі  відсутність 
судимості, наявність постійного місця проживання і роботи, позитивних 
характеристик. Наявність такого протоколу не допустить потрапляння в коло 
заставодавців  недієздатних осіб, неповнолітніх, осіб щодо яких ведеться 
розслідування і т.д. Доцільно передбачити обов’язок для заставодавця надати 
стороні обвинувачення/суду документальне підтвердження законності 
походження  коштів внесених в якості застави. 

Як аргумент, нашої точки зору наведемо правову позицію ЄСПЛ, 
де   визнається правомірним рішення національних судів про відмову у 
застосуванні застави, якщо особа, яка заявляє клопотання про її внесення, 
водночас не надає жодних доказів, які б засвідчували легальність походження 
відповідних коштів. Так, у   §33 Рішення   «В. проти Швейцарії » (W.  v. Switzer-
land)  № 14379/88  від   26 січня 1993 р.) зазначається:  «... обставини справи та 
репутація заявника  [який був наркоторговцем  –  В.Р.] послужили відповідним 
судам підставою відхилити його пропозицію про внесення застави, оскільки 
було невідомим джерело походження цих грошей, які мали бути внесені, ...  
а це не буде належною гарантією того, що заявник вирішить не зникати через 
побоювання втратити заставу»5. 

На наше переконання, конституційна функція сприятиме прокурорам   
«підлаштуватись» під нові обставини й надасть можливість своєчасно 
реагування на неочікувані виклики, в тому числі перевірку джерела коштів 
застави, з’ясування анкетних даних заставодавця. 

В той же час, занепокоєння викликають негативні наслідки економічної 
ситуації в Україні, які  сприяли створення  підгрунття для поширення  
інформації в Інтернеті про активну діяльність спеціальних фірм, які надають 
послуги  кредитування особам по внесенню коштів в якості застави на 
відповідних умовах. Так, надання коштів у борг підозрюваному не завжди 
здійснюється навіть на рівних умовах, а в більшості випадків - під великі 
проценти, тим самим такі фірми ставлять підозрюваного, його рідних у «важкі» 
умови.   Неможливість своєчасно повернути позичену суму коштів для застави, 
формує усі підстави застосування праці залежних людей у діяльності, яка 
не завжди може бути законною.  Це створює передумови „плямування” ідеї, 

3 УдаловаЛ.Д.,ДобросінськаГ.М. Порушення та розслідування кримінальної справи щодо 
депутата місцевої ради: монографія.  Київ: КНТ, 2011. С. 93.

4 ОлашинМ.М. Застосування застави у кримінальному провадженні: теоретичні та практичні 
аспекти // Європейські перспективи. 2015.  № 5.  C.  118.

5 РибалкоВ. Оцінні поняття, використані при регламентації застави як запобіжного заходу  
// Історико-правовий часопис. 2015.   №1 (5).  С. 132-133.
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яка закладалась при осучасненні інституту застави.  Через це,  залишається 
затребуваною й необхідною вимога запобігання попаданню в механізм застави 
негативних явищ, здатних зруйнувати  правові й етичні відносини між державою 
та особою, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.  
Вплинути на цю ситуацію можна комплексно шляхом консолідації зусиль 
сторони обвинувачення й суду.

Концепція ідеї створення фірм по наданню  коштів в позику з метою 
внесення їх в якості застави у дещо видозміненому вигляді запозичена із 
правової системи США. В нас, на відміну від США,  діяльність таких фірм, 
відносини із позичальниками законодавчо неврегульовані. Тож, наявність таких 
суб’єктів підприємницької діяльності, вимагає негайно правового вирішення 
та  передання під контроль держави.

Спираючись на досвід країн Західної Європи та США, доцільно звернутись 
до існування такого інституту як „bail” (бейл)...Він полягає в тому, що особа, 
яка не має відповідних коштів для внесення застави звертається по допомогу 
до професійних – заставодавців...6.   

У США одним із засобів здійснення застави – послуги бондсмена 
(приватний заставодавець, який вносить заставу в повному обсязі за 
винагороду від суми). Законодавство США наділяє його широкими правами:  
1) встановлення додаткових гарантій за заставою; 2) пошук та затримка 
втікача; 3) право віддати обвинуваченого до суду; 4) право на захист своїх прав. 
Хоча законом для бондсмена встановлений великий обсяг прав та гарантій, 
але без заставодавця багато людей опинилось би за гратами.  Виходячи з цих 
положень, треба звернути увагу на забезпечення захисту прав заставодавця, 
встановлений відповідний механізм захисту, що дозволяє дієво застосовувати 
на практиці цей запобіжний засіб7. Така світова практика має столітню історію 
становлення, запозичення якої вимагає врахування національної правової 
системи.  В колі науковців, перейняття іноземного досвіду у національну 
практику, сприймається неоднозначно. 

Враховуючи досвід іноземних країн, де активно функціонує інститут „bail” 
(бейл) й реалі нашого сьогодення, вважаємо вимогою часу створення  єдиного 
центру суб’єктів надання позики для застави. Як наслідок,  що полегшиться 
моніторинг джерела походження коштів, мінімізуються загрози зловживань, 
сприятиме подоланню існуючих питань.  

Корисний досвід існування інституту „bail” (бейл) в США,  який в 
нас фактично у видозміненому вигляді функціонує без законодавчого 
врегулювання, потребує створення правового середовища, яке виступатиме 
гарантією і запорукою захисту прав і свобод особи. 

6 ВишньоваД.В.Судовий контроль під час застосування застави у кримінальному процесі // 
Право і суспільство. 2015.  № 5-2.  С. 198.  

7 Караченцева Є.В., Максименко О.Б. Щодо забезпечення прав та реалізації обов’язків 
заставодавця, як учасника кримінального провадження. URL:  file:///C:/Users/Guest/
Downloads/1205-2442-1-SM.pdf.

Кримінальне право та кримінальний процес



45

№
 4

 (4
9

), 
2

0
1

7

Тим більше,  КПК України не містить заборони щодо того, аби в якості 
предмета застави виступали гроші, не зароблені, а отримані особою, яка планує 
вносити заставу, іншим способом: подаровані, знайдені, виграні в лотерею, 
успадковані тощо8. При цьому, кошти, на які накладено арешт або приєднані 
до матеріалів кримінального провадження як речові докази, не можуть бути 
предметом застави9.

Вразливим наразі є питання, про яке нами згадувалось, відсутність в 
КПК України повноважень у прокурора на вчинення дій спрямованих для 
перевірки джерела походження коштів застави. Поза межами компетенції 
прокурора залишено питання здатності заінтересованої особи – заставодавця 
своїм авторитетом забезпечити виконання підозрюваним покладених на 
нього процесуальних обов’язків, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України, 
призначених для запобігання його неправомірній  поведінці (ч. 1 ст. 177 КПК 
України).  Внаслідок цього в майбутньому ставиться під ризик досягнення мети 
застави - забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов’язків.   

Наразі, до предмета контролю прокурора входить забезпечення 
дотримання строків по внесенню коштів на рахунок й отримання документа, 
що це підтверджує, а також  повнота виконання процесуальних обов’язків 
підозрюваним. Наявність  в процесуальному законі  заборони на використання 
коштів державного чи комунального майна в якості застави  є лише достатньою 
гарантією забезпечення цільового використання бюджетних коштів. Як правило,  
створює значну вірогідність потрапляння незаконно отриманих коштів через 
заставу в цивільний обіг національної економіки (внесення застави членами 
злочинних груп, що залишилися на волі). Зважаючи на цю недосконалість 
законодавства, механізм застави стає привабливим в якості легалізації коштів. 
Результативний прокурорський нагляд за законністю обрання застави, в цілому, 
ускладнюється відсутністю процесуальних, адміністративно – технічних 
засобів запобігання й протидії такому явищу. 

Вказане, в дійсності є однією з основних проблем правового  реагування 
прокурора на інформацію про те, що кошти внесені в якості застави надані 
„кримінальним авторитетом”.  Приміром, Єворсуд також звернув увагу на те, 
що внесення платежу страховиком судновласника слугувало підтвердженням 
правоти іспанських судів, коли при визначені суми застави вони брали до 
уваги „професійне середовище” заявника (справа „Мангурас проти Іспанії”                    
Mangouras v. Spain) від 28 вересня 2010 року. 

Зрозуміло, що не виключається можливість внесення застави в певних 
частках обвинуваченим спільно з іншою фізичною чи юридичною особою; 
декількома фізичними або юридичними особами у визначених частках.  

8 РибалкоВ.Цит. праця.
9 Заходизабезпечення кримінального провадження : наук.-практ. посіб./ [Богатирьова О.І., 

Галай А.О., Гладун О.З. та ін.]; за заг. ред. В.Т. Маляренка. Київ: Національна академія 
прокуратури України, 2015. С.55. 
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Науковці стверджують, що як свідчить судова практика, застава вноситься 
особисто підозрюваним, обвинуваченим, засудженим у поодиноких випадках10.    

Враховуючи думки спеціалістів (науковців), які зійшлись, що  першочергово 
у правозастосовній діяльності  постає питання, чи потрібно прокурору 
вчиняти будь-які дії, приймати процесуальні рішення за наявності інформації 
про незаконність коштів? Якщо так, то які, яким правовими засобами діями?              
На наше переконання питанню джерела коштів застави необхідно приділити 
більше уваги на законодавчому рівні з метою уникнення легалізації коштів 
отриманих злочинним шляхом за допомогою апарату самої держави. 

Незважаючи на відсутність в КПК України норми призначеної на  
перевірку джерела застави, однак можливість протидії легалізації незаконно 
отриманих коштів, імовірно виходити з конституційного положення                                                                      
(ст. 131¹ Конституції України). Наразі юридичній практиці відомі два випадки 
(розведені у часі, у різних кримінальних провадженнях, стосуються двох різних 
високопоставлених осіб), коли внесені кошти в якості застави  на спеціальний 
рахунок були піддані перевірці Державною службою фінансового моніторингу  
на предмет наявності підозри в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних 
злочинним шляхом. В якості правової підстави служили положення Закону 
України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів”.                
У випадку виявлення ознак того, що кошти мають кримінальне походження, 
Держфінмоніторинг може зупинити фінансову операцію, заблокувавши 
подальший рух коштів. Після цього проводиться збір додаткової перевірки, 
внаслідок якої фінансова операція або продовжується, або зібрані матеріали 
передаються відповідним правоохоронним органам для ухвалення рішення 
щодо відкриття кримінального провадження.   

Важливість порушеного питання обґрунтовується  також намаганням на 
законодавчому рівні вирішити його. Так,   наявний проект закону, який містить 
механізм підтвердження легалізації походження коштів, які вносяться в якості 
застави й знаходиться у Верховній Раді (на розгляді в комітеті законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяльності).   

На завершення підкреслимо, що системний аналіз правозастосовної 
практики, позицій ЄСПЛ, наукових доктрин, переконливо засвідчує  доцільність 
перейняття позитивного іноземного досвіду з урахуванням національної вікової 
правової історії, ментальності. Як  позитивний приклад,  може послужити 
правова система європейських країн, США.  Так, в Австрії у випадку внесення 
застави підозрюваною особою, такі кошти підлягають перевірці австрійським 
управлінням по боротьбі з відмиванням коштів  Федеральної кримінальної 
служби на предмет свого законного походження. Важливо законодавчо 
врегулювати втілений в юридичну практику,   інститут „bail” (бейл),  а також 
питання з’ясування анкетних даних заставодавця.  Втілення наших  пропозицій 
потребує значної кількість наукових досліджень, що становить значний 
дослідницький інтерес, вартий подальшого вивчення.  

10 КараченцеваЄ.В.,МаксименкоО.Б.Цит. праця.
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Komarnizka Oksana.Prosecutor’s power at the stage of execution of a ruling on bail
The article deals with the fundamental function of the prosecutor’s office in general as well as 

function of the prosecutor. The function consists of the organization and procedural guidance of 
the pre-trial investigation, the resolution of other issues during the criminal proceedings in accor-
dance with the law (Article 131-1 of the Constitution of Ukraine). Attention is paid to the fact that 
the researchers do not give an clear answer to the constitutional idea of the prosecutor’s function 
when prosecutor deals with other issues in the criminal proceedings in accordance with the law 
particularly from the stand point of a certain complex of powers or a system of principles. Cur-
rently there is no thorough discussion of this idea in the legal area; the practice is not developed 
as well, it only begins to establish.

It is emphasized on the necessity to legislate the barrier in abuses (the principle of inspection) 
by increasing the level of the responsibility of the prosecutors for taken decisions / agreed one, 
conducted investigative actions not only on their own, but also by any of the members of the pros-
ecution party. It may be explain in a way that universal constitutional function is intended for the 
prosecutor, who occupies a leading place among the subjects of pre-trial investigation.

Because it is impossible to apply / choose any precautionary measure without the intentional 
(active) actions of the prosecutor (except for the choice of a precautionary measure by the pros-
ecutor’s consent). One of the complex and multifaceted components of the prosecutor’s algorithm 
in the application of precautionary measures in criminal proceedings, first of all bail, is the stage 
of ensuring the implementation of a preventive measure.

The article presents several investigation of criminal proceedings in which precautionary mea-
sure in form of a bail was chosen as an alternative to precautionary measure on form of keeping 
in custody or as an independent precautionary measure, or alternatively to another precautionary 
measure. It is shown a certain dynamic. Only in rare cases, the court (without active role of pros-
ecutor) finds out the details of the pledgor.

Considering different opinions of the specialists (scholars) who agreed that in enforcement 
activity practice a question arises whether the prosecutor is required to take any action, to take 
procedural decisions in the presence of information about the illegality of funds? If so, then what 
are these legal measures? In our opinion, more attention should be given to the issue of the source 
of funds for bail particularly at the legislative level in order to avoid legalization of funds taken 
from crime with help of the state apparatus.

Based on the system analysis of law practice, positions of the EHRC, scientific doctrines the 
author of the article illustrates the expediency of adopting a positive foreign experience, taking 
into account national age legal history, mentality, new circumstances. The legal system of Euro-
pean countries, the USA can serve as an example. In Austria, in the case of a lien by a suspect, 
such funds are subject to verification by the Austrian Federal Anti-Money Laundering Board of 
the Federal Criminal Service for its legal origin. In our opinion, it is important that implemented 
in legal practice institute of “bail” as well as the clarification of the personal data of the pledgor 
should be embodied in national legislation.

Keywords: public prosecutor, mortgage, money, legalization, source, questionnaire                                  
information.
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УДК  343.1                                                                 

Проблеми розмежування підслідності 
органів досудового розслідування 

за персональною ознакою

Є. В. Соломатін
аспірант відділу проблем кримінального права, 
кримінології та судоустрою Інституту держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН України

Проаналізовано систему персональної підслідності, передбачену законодавством.
Визначенопроблеми,пов’язанізперсональноюпідслідністю,щопотребуютьвирішення.

Ключові слова:слідство,підслідність,органидосудовогорозслідування,персональна
підслідність.

Соломатин Е.В. Проблемы размежевания подследственности органов досудебного 
расследования по персональному признаку

Проанализирована система персональной подследственности, предусмотренная
законодательством.Определеныпроблемы,связанныесперсональнойподследственностью,
нуждающиесяврешении.

Ключевые слова: следствие,подследственность,органыдосудебногорасследования,
персональнаяподследственность.

Solomatin Yevheniy. Selected issues of the pre - trial investigation bodies’ investigative 
jurisdiction in personam

Ananalysisofthesystemofinvestigativejurisdictioninpersonamstipulatedbythecurrent
legislationhasbeendone.Anumberofproblemsrelatedtoinvestigativejurisdictioninpersonam
whichneedtobesolvedhavebeenpointedout.

Keywords:investigation,investigativejurisdiction,pre-trailinvestigationbodies,investiga-
tivejurisdictioninpersonam.

Серед проблем, що стоять перед українським суспільством і державою, 
однією з найбільш актуальних є протидія злочинності й корупції. Для 
підвищення ефективності роботи в даному напрямі необхідне, в тому числі, 
відповідне науково-теоретичне забезпечення, зокрема, вирішення проблем, 
пов’язаних з інститутом підслідності в кримінальному процесі. Науковим 
підґрунтям дослідження стали праці таких науковців, як Ю.М. Грошевий, 
Ю.І. Кицан, О.П. Котляренко, М.М. Михеєнко,  В.Т. Нор, А.А.Омаров,                  
М.І. Сірий, Є.Д. Скулиш, В.Я. Тацій, М.С. Туркот, Г.І. Чангулі, В.П. Шибіко.      

©СоломатінЄвгенійВолодимирович – аспірант відділу проблем кримінального права, 
кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького                                                            
НАН України          
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У науковій літературі персональна підслідність визначається як вид 
підслідності, пов’язаний з особою, яка вчинила злочин. Так, Ю.М. Грошевий 
та В.Я. Тацій зазначають: “У силу персональної ознаки кримінального 
провадження (особливостей особи, яка вчинила кримінальне правопорушення) 
закон містить винятки із правил предметної (родової) підслідності”1. 
А.А. Омаров до чинників, що впливають на визначення підслідності, 
відносить, зокрема, “правовий статус особи, яка причетна (може бути 
причетна) до вчинення кримінального правопорушення, або щодо якої вчинено 
кримінальне правопорушення”2. На нашу думку, змішування даних двох 
категорій осіб є неприпустимим, оскільки правовий статус особи, щодо якої 
вчинено кримінальне правопорушення, належить до ознак, що застосовуються 
при розмежуванні підслідності за предметною ознакою. Частина науковців 
розглядає персональну підслідність як додатковий підвид стосовно предметної 
підслідності. Так, на думку І.Г. Башинської, персональна ознака підслідності 
є допоміжною для предметної ознаки і виступає в якості винятку з правил3.           
Як зазначають Ю.М. Грошевий та В.Я. Тацій, “норми, які закріплюють 
персональну ознаку кримінального провадження, є спеціальними щодо 
норм, які містять правила предметної підслідності, оскільки забезпечують 
процесуальний імунітет певних осіб і у зв’язку із цим мають пріоритет”4.

У законодавстві (ст. 216 КПК) персональний критерій застосовано при 
визначенні підслідності Національного антикорупційного бюро України 
(частково) і Державного бюро розслідувань (частково). Зокрема, до підслідності 
слідчих органів ДБР за персональною ознакою віднесено: 1) злочини, вчинені 
особами (наведено вичерпний перелік), що займають відповідальні посади 
(крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до 
підслідності НАБУ); 2) злочини, вчинені службовими особами Національного 
антикорупційного бюро України, заступником Генерального прокурора 
- керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими 
прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, 
коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів 
підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро 
України згідно з частиною п’ятою цієї статті. Окрім того, до підслідності ДБР 
віднесено злочини проти встановленого порядку несення військової служби 
(військові злочини), суб’єктами яких, відповідно ст. 401 Кримінального кодексу 
України, є військовослужбовці, а також військовозобов’язані та резервісти під 
час проходження зборів.    

1 ГрошевийЮ.М.,ТаційВ.Я.,ТуманянцА.Р. та ін. Кримінальний процес: підручник. Харків, 
2013. С. 348.

2 ОмаровА.А.Інститут підслідності в кримінальному провадженні: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2017. С.8.

3 БашинскаяИ.Г.Проблемы правовой регламентации института подследственности в 
российском уголовном судопроизводстве: автореф. дисс. … канд.. юрид. наук. Краснодар, 
2007. С.7.

4  ГрошевийЮ.М.,ТаційВ.Я.,ТуманянцА.Р.та ін. Цит. праця. С. 348.
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До підслідності детективів НАБУ віднесено злочини, передбачені ст.191, 
206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного 
права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України, 
вчинені: 1) особами (наведено вичерпний перелік), що займають вищі керівні 
посади в державі; 2) державним службовцем, посада якого належить до категорії 
“А”; 3) депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом 
обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою 
місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій 
посад; 4) суддею, суддею Конституційного Суду України, присяжним (під 
час виконання ним обов’язків у суді), Головою, заступником Голови, членом, 
інспектором Вищої ради правосуддя, Головою, заступником Голови, членом, 
інспектором Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 5) прокурорами 
органів прокуратури, зазначеними у пунктах 1-4, 5-11 частини першої статті 
15 Закону України “Про прокуратуру”; 6) особою вищого начальницького 
складу державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів 
цивільного захисту, вищого складу Національної поліції, посадовою особою 
митної служби або державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне 
звання державного радника податкової та митної справи III рангу і вище; 
7) військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил, СБУ, 
Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, 
Національної гвардії, інших військових формувань, утворених відповідно до 
законів України; 8) керівником суб’єкта великого підприємництва, у статутному 
капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 
50 відсотків. Отже, до підслідності НАБУ та ДБР за персональним критерієм 
віднесено злочини, вчинені високопоставленими посадовими та службовими 
особами, суддями, працівниками правоохоронних органів. Підслідність цих 
двох органів розмежовано за предметним критерієм (до підслідності НАБУ 
віднесено злочини, які є корупційними, до підслідності ДБР - решту злочинів). 
При цьому до підслідності ДБР віднесено злочини, вчинені службовими 
особами НАБУ, тобто ДБР виступає як противага НАБУ.

Для злочинів, вчинених особами, що займають відповідальні посади 
в державних органах і структурах, характерні: 1) дані особи наділені 
повноваженнями, спрямованими на реалізацію функцій держави, мають 
відповідні знання і досвід, що дає їм додаткові можливості щодо вчинення 
злочину та протидії правоохоронним органам під час досудового розслідування; 
2) вчинення злочинів такими особами може завдати значної шкоди основним 
інтересам суспільства та держави. Таким чином, щодо таких осіб необхідне 
особливо якісне проведення досудового розслідування, що передбачає підвищені 
вимоги до рівня кваліфікації працівників органів досудового розслідування, до 
рівня їх забезпечення. З такою позицією погоджуються українські науковці. 
Так, Є.Д. Скулиш зазначає: “Розслідуванню будь - яких злочинів, вчинених 
працівниками органів державної влади, суду і правоохоронних органів, майже 
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завжди протидіють як винні, так й інші зацікавлені особи”5. О.Є. Бойко так 
характеризує особливості досудового розслідування в таких кримінальних 
провадженнях: «Виявлення та документування злочинів серед службових 
осіб (у тому числі й суддів), які займають особливо відповідальне становище, 
і збір матеріалів, що можуть стати доказами цих злочинів, дуже ускладнене, 
оскільки дана категорія службових осіб має добру юридичну підготовку та 
навики, набуті в процесі правоохоронної та іншої професійної діяльності, 
які успішно використовуються при здійсненні протидії оперативно – 
розшуковим і слідчим заходам, що проводяться по відношенню до них. У свою 
чергу, судді, маючи достатню практику вирішення справ про хабарництво 
та інші злочини, знають, як уникати відповідальності за такі діяння»6. 
Є.Д. Скулиш, аргументуючи необхідність існування окремого органу досудового 
розслідування, до підслідності якого мають бути віднесені злочини, вчинені 
особами, що займають відповідальні посади в державних органах і структурах, 
дійшов такого висновку: “Неспроможність, за таких умов, існуючих органів 
досудового розслідування здійснювати провадження у кримінальних справах 
щодо високопосадовців, суддів та працівників правоохоронних органів 
сприяла прийняттю рішення щодо створення принципово нової і максимально 
незалежної у своїй діяльності правоохоронної структури”7. 

Вчинення злочинів суддями і працівниками правоохоронних органів 
несе в собі особливу небезпеку для суспільства та держави, оскільки: 
1) дані особи здійснюють реалізацію функцій держави і наділені відповідними 
повноваженнями, що дає їм можливість заподіяти більш серйозну шкоду 
інтересам суспільства та держави, у тому числі заподіяти шкоду правоохоронній 
системі; 2) вчинення правопорушень особами, покликаними бути еталоном 
у дотриманні законів та протидіяти порушенню законів іншими, сприяє 
виникненню і поширенню в суспільстві таких явищ, як правовий нігілізм, 
неповага до закону, схильність до незаконних методів досягнення поставленої 
мети. Як зазначає О.Є Бойко, «авторитет судової влади в суспільстві, її 
ефективність багато в чому визначаються існуванням дієвого механізму 
юридичної відповідальності судді за вчинені ним правопорушення, зокрема 
під час здійснення правосуддя»8. Проблема протидії вчиненню злочинів 
суддями та працівниками правоохоронних органів є, безумовно, актуальною та 
надзвичайно складною.  Так, О.Є. Бойко зазначає: «Останнім часом в Україні 
достатньо часто набирають широкого публічного розголосу випадки зловживань 
з боку суддів, такі, як хабарництво, винесення свідомо неправосудних рішень, 

5 Скулиш Є.Д. Проблемні питання створення державного бюро розслідувань // Вісник 
Національної академії правових наук України. 2013. Вип. 4 (75). С. 205 – 215.

6 БойкоО.Є.Окремі питання здійснення досудового розслідування щодо суддів // Боротьба з 
організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Київ, 2013. Вип. 1(29). С. 167 – 175.

7 СкулишЄ.Д. Цит. праця.
8 БойкоО.Є.Цит. праця.
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а також вчинення інших дій, несумісних з високим званням судді»9. Виходячи 
з вищевикладеного, ідея створення окремого, укомплектованого фахівцями 
високої кваліфікації та відповідним чином забезпеченого органу для здійснення 
досудового розслідування в кримінальних провадженнях щодо злочинів, 
вчинених високопосадовцями, суддями, працівниками правоохоронних 
органів, видається логічною. Як підкреслює О.Є. Бойко, «проблема так званої 
«суддівської злочинності» в Україні вже давно набула актуальності та вимагає 
ефективного механізму протидії»10.

Однак дана ідея і спосіб її реалізації та закріплення в законодавстві викликають 
низку питань. Так, не зовсім логічним, на нашу думку, є створення двох окремих 
органів (НАБУ та ДБР), до підслідності яких віднесено злочини, вчинені 
особами, що займають відповідальні посади в державних органах та структурах. 
Окрім того, у разі віднесення злочинів, вчинених військовослужбовцями, до 
підслідності окремого органу досудового розслідування, підслідність ДБР 
буде обмежена злочинами, вчиненими високопосадовцями, тобто матиме місце 
ситуація, коли в країні діятимуть два окремі органи досудового розслідування, 
до підслідності яких віднесені різні категорії злочинів, вчинених суб’єктами, 
що належать до однієї і тієї ж обмеженої групи. Така ситуація може призвести 
до виникнення спорів про підслідність між даними органами  і фактичного 
дублювання їх функцій. Окрім того, Кримінальним процесуальним кодексом 
України злочини, вчинені працівниками ДБР, не віднесено до підслідності 
жодного зі спеціалізованих органів досудового розслідування. Відповідно до 
ч.1 ст.216 КПК це означає, що такі злочини віднесено до підслідності органів 
Національної поліції. Враховуючи статус і можливості ДБР, вчинення його 
працівниками злочинів може завдати значної шкоди інтересам суспільства та 
держави. Відповідно віднесення таких злочинів до підслідності Національної 
поліції видається невиправданим і недоцільним.     

В українському науковому середовищі та політичній сфері існують 
погляди щодо необхідності віднесення злочинів, вчинених військовослужбовцями, 
до підслідності окремого органу досудового розслідування. Так, 
21.01.2015 р. до Верховної Ради України було внесено проект Закону України                                                  
“Про військову поліцію”, відповідно до якого одним із завдань органу, який 
передбачається створити, має бути досудове розслідування злочинів та 
кримінальних проступків, пов’язаних з проходженням військової служби, 
вчинених військовослужбовцями, а так само корупційних злочинів, вчинених 
працівниками та державними службовцями Міністерства оборони України і 
Збройних Сил України11. Необхідність створення такого органу (більшість 
науковців використовують термін “військова поліція” як загальноприйнятий) 

9 БойкоО.Є. Цит. праця.
10 Там само.
11 Провійськову поліцію:  проект Закону України від 21.01.2015 р. URL: w1.c1.rada.gov.ua/

pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=53648&pf35401=325831.
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прихильники його створення пов’язують з наступним: 
1) вчинення злочинів військовослужбовцями негативно впливає на рівень 

боєздатності Збройних Сил та інших військових формувань і відповідно завдає 
значну шкоду інтересам суспільства та держави, зокрема обороноздатності 
держави. Як зазначає М.С. Туркот, “будь - який злочин проти військової 
служби спричиняє шкоду військовій безпеці держави. У деяких випадках 
шкода військовій безпеці України може бути спричинена й у разі скоєння 
військовослужбовцем злочину, не передбаченого Розділом ХІХ Особливої 
частини Кримінального кодексу України”12. Дана проблема набуває особливого 
значення в умовах зовнішньої агресії та бойових дій на території України. 
Відповідно у таких кримінальних провадженнях має бути забезпечено 
проведення ретельного та ефективного досудового розслідування, оскільки, як 
підкреслює В.Ю. Щербатих, “організація об’єктивного, повного та усебічного 
досудового слідства по кримінальних справах відіграє особливо важливу роль 
в забезпеченні ефективного та неупередженого правосуддя”13;

2) для кримінальних проваджень стосовно злочинів, що стосуються Збройних 
Сил України та інших військових формувань, характерна низка специфічних 
вимог до проведення досудового розслідування (необхідність знання специфіки 
діяльності військових формувань, додержання режиму секретності тощо). Так, 
О.П. Котляренко зазначає: “… Правоохоронна діяльність у Збройних Силах 
України “дуже важлива наявність спеціальних органів (військової юстиції), 
адже цивільним слідчим, прокурорам і суддям досить складно здійснювати 
досудові розслідування та проводити судовий розгляд матеріалів кримінальних 
проваджень, які стосуються Збройних Сил України”14.

Наголошується на тому, що наявний спеціалізований орган (Військова 
служба правопорядку) в силу об’єктивних причин (зокрема, відсутності 
повноважень щодо проведення досудового розслідування) не в змозі 
ефективно протидіяти злочинності серед військовослужбовців. Як наголошує 
О.П. Котляренко, “службу правопорядку необхідно реформувати у військову 
поліцію, яка й буде головним, основним та єдиним суб’єктом правоохоронної 
діяльності у Збройних Силах України …з функціями досудового розслідування 
військових злочинів та повноваженнями на здійснення окремих оперативно-
розшукових заходів”15.  

12 Туркот М.С. Окремі аспекти підтримання державного обвинувачення у кримінальних 
провадженнях про злочини, вчинені військовослужбовцями військових формувань зі статусом 
правоохоронного органу // Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. Вип. 1 (34).           
С. 144 - 150.

13 ЩербатихВ.Ю.Слідство по кримінальних справах в органах воєнної організації України: 
шляхи удосконалення організації // Форум права. 2011. Вип. 4. С. 863 - 866.

14 КотляренкоО.П.Повноваження суб’єктів реалізації правоохоронної функції у Збройних 
Силах України (проблемні аспекти конституційного регулювання) // Юридична наука. 2014. 
Вип. 4. С. 90 - 101.

15 Там само.
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Ідея створення такого органу, на нашу думку, є виправданою. Водночас 
існує низка проблемних питань науково-теоретичного характеру, пов’язаних з 
визначеннях підслідності такого органу. Насамперед необхідно визначити, за 
якими критеріями буде визначено підслідність у конкретному випадку. Існують 
два можливі варіанти:

1) віднесення всіх злочинів, вчинених військовослужбовцями, до 
підслідності окремого спеціалізованого органу досудового розслідування 
(визначення підслідності даного органу винятково за персональним критерієм). 
Такий варіант передбачає значне підвищення ефективності досудового 
розслідування стосовно даних злочинів як наслідок вузької спеціалізації органу 
досудового розслідування. Водночас віднесення всіх злочинів, вчинених 
військовослужбовцями, до підслідності окремого органу, створеного в 
структурі Збройних Сил України, може призвести до фактичного перетворення 
військовослужбовців на привілейовану категорію осіб, поширення серед них 
неповаги до закону та вседозволеності. Слід враховувати те, що відповідно до 
ст. 24 Конституції всі громадяни мають рівні конституційні права і свободи та 
є рівними перед законом, не може бути привілеїв чи обмежень за будь - якими 
ознаками;  

2) обмеження підслідності такого органу за іншими критеріями, зокрема 
предметним і територіальним. Наслідком реалізації такого варіанту може 
бути те, що досудове розслідування в багатьох кримінальних провадженнях 
про злочини, вчинені військовослужбовцями, буде проводитись особами, 
незнайомими із специфікою діяльності військових формувань, що, в свою 
чергу, призведе до зниження ефективності досудового розслідування щодо 
даної категорії злочинів і відповідно заподіяння шкоди обороноздатності 
держави. 

Прикладом порушення правил як персональної, так і предметної підслідності 
є здійснення органами військової прокуратури досудового розслідування у 
кримінальному провадженні за підозрою помічника судді Дрогобицького 
міськрайонного суду Львівської області в одержанні неправомірної вигоди за 
вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій 
держави16. До підслідності органів військової прокуратури віднесено військові 
злочини, злочини, вчинені військовослужбовцями та деякими іншими особами. 
Таким чином, злочин, вчинений помічником судді, не належить до підслідності 
органів військової прокуратури. Окрім того, до підслідності військової 
прокуратури не віднесено злочин, передбачений ст. 369-2 Кримінального 
кодексу України (зловживання впливом).       

16 Військова прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні 
за підозрою в хабарництві помічника судді Дрогобицького міськрайсуду та його пособника. 
URL:  http://vpzhr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=188331&fp=330.
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Отже, для передбаченої законодавством системи персональної підслідності 
характерне наступні: 1) для розслідування злочинів, вчинених визначеною 
групою осіб (високопосадовці, судді, працівники правоохоронних органів), 
створено два органи, що на практиці може призвести до спорів про підслідність 
та зниження ефективності досудового розслідування; 2) не передбачено 
віднесення до підслідності органів досудового розслідування за персональною 
ознакою  злочинів, вчинених іншими групами осіб, для яких характерні свої 
специфічні риси (наприклад, військовослужбовці). Наслідком цього може бути 
розслідування злочинів без урахування специфіки суб’єктів, що негативно 
позначиться на якості слідчої роботи. Отже, наукові проблеми, пов’язані з 
досудовим розслідуванням злочинів, вчинених особами, що належать до 
окремих специфічних груп, потребують ґрунтовного дослідження, зокрема 
з метою точного і повного визначення критеріїв віднесення злочинів до 
підслідності окремих органів досудового розслідування за персональною 
ознакою. 

Solomatin Yevheniy. Selected issues of the pre - trial investigation bodies’ investigative 
jurisdiction in personam

The article is dedicated to the system of investigative jurisdiction in personam. The main pur-
pose of this paper is to study the system of investigative jurisdiction in personam stipulated by the 
current legislation and to define the structure of the aforementioned system. Considered here are 
the most important features of the system of investigative jurisdiction in personam, as well as the 
principles the said system is based on. A number of ways to improve the system of investigative 
jurisdiction in personam are proposed. The possibilities of the practical application of the said 
improvements are considered.

Defining an investigation agency which has an authority over a particular case is of great 
importance during the pre - trial investigation, as conducting an investigation by an agency which 
has no authority over the case is a serious violation of law and can lead to harmful consequences. 
Therefore, the institution of investigative jurisdiction, particularly the system of investigative 
jurisdiction in personam, must become a subject of extensive research. The current system of 
investigative jurisdiction in personam contains a number of flaws which have  a negative effect 
on the quality of the pre - trial investigations. As a result, the aforementioned system needs to be 
modernized, which is impossible without a research - based rationale.  

Keywords: investigation, investigative jurisdiction, pre - trail investigation bodies, investiga-
tive jurisdiction in personam, criminal justice, law enforcement.   

Соломатін Є. В. Проблеми розмежування підслідності органів досудового...
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Новий Цивільний процесуальний кодекс 
України: швидкий судовий розгляд чи 
ефективний захист прав громадян?

С. О. Короєд,
доктор юридичних наук, доцент

Розкриваються завдання цивільного судочинства та його вплив на всю цивільну
процесуальну діяльність. Досліджуються повноваження суду збирати докази та
визначаєтьсярольсудувз’ясуваннівсіхобставинсправи.Розглядаютьсянаслідкипропуску
строку на подання сторонами доказів та відзиву на позов. Дається характеристика
дискреційнимповноваженнямсудузалишатипозовбезрозглядупринеподаннідоказівабо
допущеннізловживанняпроцесуальнимиправами.Аргументується,щоновийЦПКнаділив
суддівширокимидискреційнимиповноваженнямизможливістюширокоговикористання
суддівського розсуду, з одного боку, при виконанні завдання цивільного судочинства, а з
іншого – при застосуванні процесуальних норм, які дозволяють суддям як виконати це
завдання,такйсамоусунутисявідз’ясуваннявсіхобставинсправиабовзагалізалишати
позовибезрозглядузформальнихміркувань.

Ключові слова:цивільнесудочинство,завданняцивільногосудочинства,ефективність
судовогозахисту,дискреційніповноваження,залишенняпозовубезрозгляду,витребування
доказів,пропускстроку.

Короед С.А. Новый Гражданский процессуальный кодекс Украины: быстрое 
судебное разбирательство или эффективная защита прав граждан? 

Раскрываются задача гражданского судопроизводства и его влияние на всю
гражданскую процессуальную деятельность. Исследуются полномочия суда собирать
доказательства и определяется роль суда в выяснении всех обстоятельств дела.
Рассматриваются последствия пропуска срока на подачу сторонами доказательств и

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

© КороєдСергійОлександрович– доктор юридичних наук, доцент



57

№
 4

 (4
9

), 
2

0
1

7

отзыванаиск.Даетсяхарактеристикадискреционнымполномочиямсудаоставлятьиск
без рассмотренияпринепредставлениидоказательствилидопущении злоупотребления
процессуальными правами. Аргументируется, что новый ГПК наделил судейширокими
дискреционными полномочиями с возможностью широкого использования судейского
усмотрения,соднойстороны,привыполнениизадачигражданскогосудопроизводства,ас
другой–приприменениипроцессуальныхнорм,которыепозволяютсудьямкаквыполнить
этузадачу,такисамоустранитьсяотвыяснениявсехобстоятельствделаиливообще
оставлятьискибезрассмотренияпоформальнымсоображениям.

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, задачи гражданского
судопроизводства, эффективность судебной защиты, дискреционные полномочия,
оставлениеискабезрассмотрения,истребованиедоказательств,пропусксрока.

Koroied Sergii. New Civil Procedural Code of Ukraine: fast litigation or effective protec-
tion of citizens’ rights?

Itisrevealedtaskofciviljudicialproceedingsanditsinfluenceonallcivilproceduralactivity.
Itisexaminedpowersofthecourttocollectevidenceanddeterminetheroleofthecourtinclarify-
ingofallthecircumstancesofthecase.Itisconsideredtheconsequencesofthemissingdeadline
forthefilingofevidencebypartiesandforfilingobjectiononclaim.Itisgivencharacteristicof
thediscretionarypowersofthecourttoleavetheclaimwithoutconsiderationintheabsenceof
evidenceorincaseofabuseofproceduralrights.ItisarguedthatthenewCPCgavejudgeswide
discretionarypowerswiththepossibilityofwidespreaduseofjudge’sdiscretion,ontheonehand,
whenexecutingthetaskofciviljustice,andontheotherhand,whenapplyingproceduralrules
thatareallowingjudgestofulfillthistask;andtowithdrawfromclarificationofallthecircum-
stancesofthecaseortoleavethelawsuitwithoutconsiderationundertheformalreasons.

Keywords:civillegalproceedings,taskofcivilproceedings,effectivenessofjudicialprotec-
tion,discretionarypowers,leavingoftheclaimwithoutconsideration,claimingevidence,missing
thedeadline.

З дня початку роботи нового Верховного Суду України, 15 грудня 
2017 р., набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Господарського 
процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, 
Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» 
від 3 жовтня 2017 р. № 2147VІІІ, яким зазначені процесуальні кодекси 
викладено в новій редакції. 

«Сенс судової реформи – швидкий розгляд справ, які перебувають у судах. 
Кодекси були прийняті не для суддів, щоб вони мали час виробити стратегію і 
їх вивчити, а для сторін, щоб вони могли швидко та ефективно захистити свої 
права та свободи», – підкреслив суддя Касаційного цивільного суду О. Ткачук1.

Проблема швидкого судового розгляду та ефективного судового захисту 
прав стосується передусім саме цивільного судочинства, адже воно є 
найпоширенішою і пріоритетною формою судового захисту порушених прав 
фізичних та юридичних осіб. Адже саме у системі судів цивільної юрисдикції 

1 ДанішевськаВ.: «У моїй особі «віддзеркалюється» весь склад нинішнього ВС» // Веб-сайт 
газети «Закон і бізнес».  URL: http://zib.com.ua/ua/131040-golova_vs_valentina_danishevska_u_
moiy_osobi_viddzerkalyuets.html.

Короєд С. О. Новий Цивільний процесуальний кодекс України...
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розглядаються і вирішуються справи, які зачіпають інтереси мільйонів людей, 
яких держава визнає найвищою соціальною цінністю, а також підприємств, 
установ та організацій, що забезпечують існування і добробут всіх громадян.

Голова Касаційного цивільного суду Б. Гулько під час його обрання на цю 
посаду зауважував, що «…до ВССУ щодня надходить майже 800 касаційних 
скарг, люди хочуть захистити свої права. Саме для цього ми повинні 
організувати належний ефективний процес здійснення правосуддя Верховним 
Судом, душею та серцем бути вільними у прийнятті справедливих судових 
рішень»2.

Попередня редакція Цивільного процесуального кодексу України від                    
18 березня 2004 р. діяла 12 років, протягом яких вченими-процесуалістами 
було запропоновано низку якісно нових концептуальних змін, спрямованих на 
підвищення ефективності правосуддя в цивільних справах, зокрема в аспекті 
доступності правосуддя, його оперативності й ефективності судового захисту 
порушених прав (лише за останні роки в Україні вийшла низка монографічних 
праць, які стосуються проблем цивільного судочинства в цілому, наприклад,  
К.В. Гусаров «Інстанційний перегляд судових рішень у цивільному судочинстві» 
(2011), С.С. Бичкова «Цивільний процесуальний статус осіб, які беруть 
участь у справах позовного провадження» (2011), В.В. Комаров «Цивільне 
процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного 
Суду України» (2012), С.О. Короєд «Процесуальне забезпечення ефективності 
цивільного судочинства» (2013), І.О. Ізарова «Теоретичні засади цивільного 
процесу Європейського Союзу» (2015), О.С. Ткачук «Реалізація судової влади у 
цивільному судочинстві України: структурно-функціональний аспект» (2016). 
Однак новий Цивільний процесуальний кодекс України (в редакції Закону від  
3 жовтня 2017 р. № 2147VІІІ) (далі за текстом – ЦПК, Кодекс) поставив перед 
вченими-процесуалістами та практиками низку питань щодо справжньої мети 
реформи цивільного судочинства, зокрема її проведення не заради підвищення 
доступності правосуддя й ефективності судового захисту прав громадян, а саме 
для розвантаження судової системи від “непотрібних” справ та їх швидкого 
завершення без розгляду по суті (або взагалі нерозгляду) і передачі до архіву.

Здійснюючи пошук відповідей на ці питання, ми здійснили доктринальний 
аналіз окремих положень ЦПК (не вдаючись до детального аналізу нових 
процесуальних інститутів), за результатом якого можна побачити “дух” нового 
порядку цивільного судочинства, про що йтиметься нижче.

Так, оскільки нами раніше приділялася значна увага питанню стосовно 
завдання цивільного судочинства, то науковий інтерес становить ст. 2 
ЦПК, в якій завдання цивільного судочинства зводиться до справедливого, 
неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ зметою

2 ГоловоюКасаційного цивільного суду ВС обраний Борис Гулько // Веб-сайт газети «Закон 
і бізнес». URL:  http://zib.com.ua/ua/131100-golovoyu_kasaciynogo_civilnogo_sudu_vs_obraniy_
boris_gulko.html.

Цивільне право та цивільний процес 
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ефективногозахиступорушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. 
При цьому Кодексом встановлено, що суд та учасники судового процесу 
зобов’язані керуватися завданням цивільного судочинства, яке домінує над 
будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі. Отже, на законодавчому 
рівні завдання цивільного судочинства нарешті стало вектором для всієї 
цивільної процесуальної діяльності, на чому ми наполягали ще задовго до 
цього3. Щоправда, дещо не зрозуміло, які ще “інші міркування” можуть бути в 
судовому процесі, виходячи із загальновизнаного в цивільному процесуальному 
праві імперативно-диспозитивного методу правового регулювання. Таким 
чином, при тлумаченні й застосуванні цивільних процесуальних норм суд 
має керуватися передусім завданням цивільного судочинства. З цього ми й 
виходимо, аналізуючи інші положення ЦПК.

Після завдання цивільного судочинства в ЦПК одразу закріплено його 
основні засади (принципи), серед яких, окрім принципу пропорційності (якому 
ми вже приділяли увагу4), вирізняються принципи забезпечення права на
апеляційнийпереглядсправи та забезпечення права накасаційнеоскарження
судового рішення у випадках, встановлених законом (п. 8, 9 ч. 3 ст. 2).                                                                                                                              
Із цих принципів чітко вбачається, що ЦПК гарантує лише перегляд справи 
в апеляційному порядку, водночас “убезпечує” Касаційний цивільний суд 
від перегляду судових рішень у випадках, які не передбачені законом. Хоча 
ця норма відтворює п. 8 ч. ч. 2 ст. 129 Конституції України і є своєрідною 
гарантією на одноразовий повний перегляд справи в апеляційному суді.

Крім того, закріпивши серед засад (принципів) цивільного судочинства 
принцип верховенства права, законодавець не розкриває його змісту та 
зобов’язує лише керуватися цим принципом (ч. 1 ст. 10), а справи при цьому 
розглядати відповідно до Конституції України, законів України, міжнародних 
договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України                
(ч. 2 ст. 10) та застосовувати при конкуренції норм акт вищої юридичної сили 
(ч. 6-8 ст. 10). Скоріш за все законодавець мав на увазі використання принципу 
верховенства права саме при тлумаченні законодавства, на підставі якого суд 
розглядає справи, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Передбачаючи серед завдань цивільного судочинства захистправ,свобод
чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів
держави, у ч. 1 ст. 5 ЦПК йдеться про захист, крім наведених, суспільних
інтересів, водночас прямо не передбачаючи механізму пред’явлення позовів 
у інтересах невизначеного кола осіб чи групових позовів (хоча можливість 

3 КороєдС.О.Процесуальне забезпечення ефективності цивільного судочинства: монографія. 
Київ: «МП Леся», 2013.  509 с.

4 КороєдС.О.Принцип пропорційності як нова засада цивільного судочинства за проектом 
нової редакції ЦПК України // Держава і право: зб. наук. праць. Серія Юридичні науки. Вип. 76 
/ Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2017. 
С. 115–125.
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існування таких справ випливає з положень п. 6 ч. 1 ст. 161 ЦПК, згідно з 
яким судовий наказ може бути видано, якщо заявлено вимогу про повернення 
вартості товару неналежної якості, якщо є рішення суду, яке набрало законної 
сили, про встановлення факту продажу товару неналежної якості, ухвалене на 
користь невизначеного кола споживачів).

Заслуговують на увагу окремі нові правила у сфері доказування.                                    
Так, ч. 2 ст. 13 ЦПК надає суду правозбиратидокази, що стосуються предмета 
спору, з власної ініціативи лише у випадках, коли це необхідно для захисту 
малолітніх чи неповнолітніх осіб або осіб, які визнані судом недієздатними 
чи дієздатність яких обмежена, а також в інших випадках, передбачених цим 
Кодексом. Крім того, у суду також з’являється правовитребовуватидоказиу 
випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи 
їхніх процесуальних прав або виконанні обов’язків щодо доказів (ч. 7 ст. 81). 
А обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, 
якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або 
добровільності їх визнання (ч. 1 ст. 82).

Як зазначено вище, виходячи з імперативно-диспозитивного методу 
правового регулювання, стосовно наведених випадків варто говорити не 
про “право” суду, а про його “обов’язок”. Крім того, виконання судом такого 
повноваження прямо випливає з необхідності ефективного судового захисту, 
що є завданням цивільного судочинства, яким маєкеруватися суд. 

ЦПК при цьому зобов’язує учасників справи сприяти своєчасному, 
всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх обставин справи                
(п. 2 ч. 2 ст. 43). У підготовчому засіданні суд при цьому з’ясовує, чи 
повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі (п.  6 ч. 2 ст. 197), 
а у судовому засіданні головуючий спрямовує судовий розгляд на забезпечення 
повного,всебічноготаоб’єктивногоз’ясуванняобставинсправи (ч. 2 ст. 214). 
Така норма є дещо незрозумілою виходячи із змагальної моделі цивільного 
процесу (хоча й має правосудні цілі), адже за ЦПК суд не має встановлювати 
об’єктивну істину в справі, а повинен лише оцінювати наявні в справі докази 
(ст. 89), подані учасниками справи або витребувані судом у передбачених 
Кодексом випадках (ч. 1 ст. 13). До того ж, виходячи зі змісту ст. 83 ЦПК, 
фактично запроваджено процедурувідкриттядоказів(докази варто подавати 
разом із позовною заявою або відзивом, ч. 1-3, 9 ст. 83), а також передбачено, 
що докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду 
судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала 
неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї 
(ч. 8 ст. 83). Останнє положення знімає із суду завдання встановлювати всі
обставинисправи і перевіряти їх доказами.

Незрозумілими є й процесуальні наслідки пропуску строку, встановленого 
законом або судом учаснику справи для подання доказів, інших матеріалів чи 
вчинення певних дій. Адже згідно з ч. 5 ст. 127 ЦПК це не звільняє такого 

Цивільне право та цивільний процес 



61

№
 4

 (4
9

), 
2

0
1

7

учасника від обов’язку вчинити відповідну процесуальну дію.
У цьому випадку ЦПК не дає відповіді, які процесуальні наслідки подання 

доказів з пропуском строку без подання клопотання про поновлення строку як 
пропущеного з поважних причин. 

Незважаючи на те, що завданням розгляду справи по суті є розгляд та 
вирішення спорунапідставізібранихупідготовчомупровадженніматеріалів
(ч. 1 ст. 209), на стадії розгляду справи по суті ЦПК все ж допускає можливість 
витребування нових доказів у випадку, коли учасник справи обґрунтував 
неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого 
провадження (п. 4 ч. 2 ст. 223). Хоча це й суперечить вищенаведеному завданню 
розгляду справи по суті (ст. 209).

Незрозумілими також є наслідки ненадання відповідачем відзиву у 
встановлений судом строк без поважних причин. За ч. 8 ст. 178 ЦПК у цьому 
випадку судвирішуєсправузанаявнимиматеріалами. Водночас, враховуючи, 
що згідно з ч. 5 ст. 127 ЦПК учасник так чи інакше зобов’язаний подати такий 
відзив з пропуском строку (наприклад, на кілька днів), неврегульованими 
залишаються дії судді при отриманні цього відзиву та його врахування (або 
неврахування) при ухваленні рішення, навіть якщо такий відзив подано без 
клопотання про поновлення строку для його подання з наведенням поважності 
причин. 

Така ж ситуація із неврегульованістю дій судді (залишити без розгляду чи 
взяти до уваги при ухваленні рішення) із поданням відповіді на відзив (ст. 179), 
коли встановлений судом строк на подання відповіді на відзив пропущено 
(наприклад, на кілька днів), проте цей документ було подано пізніше, але до 
ухвалення судового рішення.

Водночас, якщо ч. 8 ст. 178 ЦПК прямо передбачає, що у разі ненадання 
відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд
вирішуєсправуза наявними матеріалами, то у ч. 2 ст. 191 ЦПК вже закріплено, 
що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без 
поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами 
справи. Як же суд має вчинити у випадку подання відповідачем відзиву, який 
не відповідає вимогам ч. 3-5 ст. 178 ЦПК, Кодекс взагалі не визначає.

Дискреційні повноваження суду прослідковуються й в інших положеннях 
ЦПК. Так, залежно від конкретних обставин судможевизнати зловживанням 
процесуальними правами дії, що суперечать завданню цивільного судочинства, 
зокрема: 1) подання скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню, не 
є чинним або дія якого закінчилася (вичерпана), подання клопотання (заяви) 
для вирішення питання, яке вже вирішено судом, за відсутності інших підстав 
або нових обставин, заявлення завідомо безпідставного відводу або вчинення 
інших аналогічних дій, що спрямовані на безпідставне затягування чи 
перешкоджання розгляду справи чи виконання судового рішення; 2) подання 
декількох позовів до одного й того ж відповідача (відповідачів) з тим самим 
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предметом та з тих самих підстав, або подання декількох позовів з аналогічним 
предметом і з аналогічних підстав, або вчинення інших дій, метою яких є 
маніпуляція автоматизованим розподілом справ між суддями; 3) подання 
завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у 
спорі, який має очевидно штучний характер; 4) необґрунтоване або штучне 
об’єднання позовних вимог з метою зміни підсудності справи або завідомо 
безпідставне залучення особи як відповідача (співвідповідача) з тією самою 
метою; 5) укладення мирової угоди, спрямованої на шкоду правам третіх осіб, 
умисне неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до участі у справі  
(ч. 2 ст. 44).

Якщо ж подання скарги, заяви, клопотання визнається зловживанням 
процесуальними правами, суд з урахуванням обставин справи має право
залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання (ч. 3 ст. 44).

Лише залишається здогадуватись, як суди застосовуватимуть цю норму. 
Адже це вимагатиме від суддів правильного використання цих дискреційних 
повноважень. Більше того, за змістом ч. 4 ст. 44 ЦПК суд зобов’язаний вживати 
заходів для запобігання зловживанню процесуальними правами та застосовує 
заходи, передбачені Кодексом. Тому, скоріш за все, використання суддівського 
розсуду, керуючись принципом верховенства права, тут може бути зведено до 
мінімуму, оскільки застосування цих заходів у вигляді залишення без розгляду 
або повернення заяви можна розцінювати як обов’язкове. 

Особливий інтерес являє собою таке зловживання процесуальними правами, 
як подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета 
спору або у спорі, який має очевидно штучний характер. У цьому випадку, 
залишаючи такий позов без розгляду з мотивів його “безпідставності”, суд 
фактично даватиме юридичну оцінку позовним вимогам (їх законності та 
обґрунтованості) без розгляду справи по суті, що буде порушенням завдання 
та принципів цивільного судочинства. З цього приводу ми раніше вже 
неодноразово висловлювалися, що для подібних позовів варто встановити 
спрощений (прискорений) порядок їх вирішення по суті, а не залишати без 
розгляду, що фактично означатиме відмову в правосудді та суперечитиме          
ст. 55 Конституції України і Рішенню Конституційного Суду України № 9-зп 
від 25.12.1997 (справа за зверненнями жителів міста Жовті Води).

Залишити позовну заяву без розгляду тепер суд матимеправо й у випадку 
неподання позивачем без поважних причин або без повідомлення причин 
доказів, витребуваних судом, необхідних для вирішення спору (ч. 10 ст. 84,                                                                
п. 9 ч. 1 ст. 257), а також за клопотанням відповідача у разі невнесення у 
визначений судом строк коштів для забезпечення витрат на професійну 
правничу допомогу (ч. 6 ст. 135).

Суд першої інстанції тепер позбавлений права за власною ініціативою 
(тобто без відповідного клопотання позивача) залучити до участі у справі 
співвідповідача (ст. 51), що призводитиме до формальної відмови в позові щодо 
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неналежного відповідача. Це нове положення суперечить завданню цивільного 
судочинства (ст. 2), ролі головуючого у судовому засіданні (ч. 2 ст. 214) та 
правилам обов’язкової співучасті на стороні відповідача, коли висновок про 
права та обов’язки одного відповідача суд не може зробити без встановлення 
прав та обов’язків іншого відповідача (тобто у випадку неможливості розгляду 
справи без участі співвідповідача чи співвідповідачів у зв’язку з характером 
спірних правовідносин (наприклад, при розгляді справ про захист гідності, 
честі та ділової репутації за участю засобів масової інформації), про що йдеться 
у п. 12 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування норм 
цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у 
справі до судового розгляду» від 12.06.2009 № 5.

Таким чином, проаналізовані окремі положення нового ЦПК свідчать 
про надання суддям дискреційних повноважень з можливістю широкого 
використання суддівського розсуду при виконанні, з одного боку, завдання 
цивільного судочинства, а з іншого –  застосуванні процесуальних норм, які 
дозволяють суддям як виконати це завдання, так і самоусунутися від з’ясування 
всіх обставин справи або взагалі залишати позовні заяви без розгляду, 
відмовляючи фактично в праві на правосуддя. 

Яким чином і на чию користь (громадян чи судової системи) 
застосовуватимуться вказані положення ЦПК, покаже час, хоча вже зараз ми 
бачимо, що новий ЦПК, через деякі колізії правових норм, дозволяє суддям, 
за наявності їх бажання, використовувати надані дискреційні повноваження 
(зокрема, приймати подані з порушенням строку докази; не залишати без 
розгляду позов внаслідок  неподання позивачем доказів чи зловживання ним 
процесуальними правами тощо) та належно виконувати правосудні завдання, 
забезпечуючи ефективний судовий захист порушених прав як позивача, так і 
відповідача, а не формально відмовляти в правосудді. Адже швидко завершити 
справу (шляхом залишення позову без розгляду з формальних міркувань) для 
судді набагато легше, ніж встановлювати дійсні права і взаємовідносини сторін 
і шукати ефективні способи захисту прав, а це без процесуальної активності і 
процесуальної заінтересованості конкретного судді буде неможливо.

Koroied Sergii. New Civil Procedural Code of Ukraine: fast litigation or effective protec-
tion of citizens’ rights?

Since the day the new Supreme Court began its work in Ukraine, on December 15th, 2017, 
new Civil Procedural Code of Ukraine came into force, which establishes the procedure for civil 
proceedings, which is the most widespread and most prioritized form of judicial protection of 
violated rights of citizens.

The new CPC has put a number of questions regarding the true purpose of reforming of civil 
justice, in particular its execution not for the purpose of improving the accessibility of justice and 
effectiveness of judicial protection of the rights of citizens, but namely to unload the judicial sys-
tem from “unnecessary” cases and to bring them to a rapid judgment and its transfer in the archive.

It has been established that at the legislative level, the task of civil justice has finally become 
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a vector for all civil procedural activities, on which we insisted long before. Thus, in interpreting 
and applying civil procedural rules, the court should be guided primarily by the task of civil pro-
ceedings. From this we proceed when analyzing other provisions of the CPC.

Certain new rules in the field of proof deserve attention. So, p. 2 of Art. 13 of CPC provides 
the court with the right to claim evidence relating to the subject matter of the dispute on its own 
initiative only in cases established by the Code (Part 2 of Article 13, Part 7 Article 81, Part 1 of 
Article 82). Proceeding from the imperative-dispositive method of legal regulation, in relation to 
the above cases, this should not be the “right” of the court, but his “duty”. In addition, the exercise 
by the court of such a power directly derives from the need for effective judicial protection, which 
is the task of civil justice, which the court should be guided with.

The CPC at the same time obliges the participants of the case to contribute to the timely, com-
prehensive, complete and objective establishment of all circumstances of the case (Clause 2, Part 
2, Article 43). At the preparatory court session, the court ascertains whether the parties informed 
on all the circumstances of the case known to them (paragraph 6 of Article 2, Article 197), and in 
the court session the chairman directs the trial to ensure full, complete and objective clarification 
of circumstances of the case (Part 2 of Article 214). Such a rule is somewhat unclear on the basis 
of the competitive model of the process (although it serves the purposes of justice), since the CPC 
does not have to establish the truth in the case, but should only assess the evidence available in 
the case (Article 89) filed by the parties of the case or demanded by the court in provided by the 
Code cases (Part 1 of Article 13).

It is also unclear what the procedural consequences of the missing term set by the law or the 
court to the party to file evidence, other materials or conducting certain actions. According to Part 
5 of Art. 127 of CPC it does not exempt such participant from the duty to perform the relevant 
procedural act. In this case, the CPC does not give an answer on what procedural consequences 
will occur in the case of filing of evidence with a missing term. It is also unclear on consequences 
of failure to provide the defendant of objection in the time limit established by the court without 
valid reasons. By Part 8 of Art. 178 CPC in this case the court decides the case on the available 
materials. However, given that, according to Part 5 of Art. 127 participant in one or another case 
is obliged to file objection with a missed deadline (for example, for a few days), therefore the 
actions of the judge remain unresolved upon receipt of this objection and its inclusion (or non-
consideration) in the decision, even if such a reference is filed without a petition about the renewal 
of the deadline for its filing, with indication of validity of the reasons.

At the same time, if Part 8 of Art. 178 of the CPC expressly provides that in case of failure by 
defendant to provide court with objection within the time limit established by the court without 
good reason, the court shall settle the case on the available materials, then in Part 2 of Art. 191 
CPC already provides that in case of failure to provide the defendant with an acknowledgment 
in the time established by the court without good reason, the court have the right to resolve the 
dispute on the available materials of the case.

How and for what benefit (citizens or judiciary system) these provisions of the CPC will be 
used only time can tell, since for a judge to quickly complete a case (by leaving the claim without 
consideration under formal reasons) it is much easier than establishing valid rights and relation-
ships between the parties and seeking effective ways of protection of rights, which is impossible 
without the procedural activity and procedural activity of a judge.

Keywords: civil legal proceedings, task of civil proceedings, effectiveness of judicial protec-
tion, discretionary powers, leaving of the claim without consideration, claiming evidence, missing 
the deadline.
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УДК 347.12:347.91:342.92

Нові способи тимчасового обмеження 
окремих цивільних прав: спеціальні заходи 

щодо протидії домашньому насильству і 
насильству за ознакою статі та спеціальний 

поліцейський і цивільний-процесуальний 
порядок видачі термінового заборонного 

та обмежувального приписів

М. В. Лошицький, 
доктор юридичних наук, професор
С. О. Короєд,
доктор юридичних наук, доцент

Аналізуються положення нового Закону України «Про запобігання та протидію
домашньому насильству». Розглядаються спеціальні заходи щодо протидії домашньому
насильству та насильству за ознакою статі як нові способи тимчасового обмеження
окремихмайновихтаособистихнемайновихцивільнихправособи,висвітлюютьсяпідстави
їх застосування. Досліджується поліцейський (адміністративний) порядок застосування
термінового заборонного припису та судовий цивільний процесуальний порядок видачі
обмежувального припису стосовно кривдника, розкриваються їх правова природа та
недоліки. Обґрунтовується, що об’єктом правової охорони при застосуванні термінового
заборонного та обмежувального приписів є особисте немайнове право постраждалої
особинажиттяіздоров’ятаправосвободу,аоб’єктомобмеження–правакривдникана
користуваннявідповіднимжилимприміщенням,свободупересування іспілкуваннязісвоєю
дитиною.Сформульованопропозиціїщодовдосконаленняправовогорегулюваннямеханізму
застосуваннявказанихобмежувальнихзаходівзізбереженнямбалансуінтересівобохсторін.

Ключові слова: цивільніправа,обмеженняправ,способизахисту,домашнєнасильство,
насильство за ознакою статі, заходи протидії, терміновий заборонний припис,
обмежувальний припис, поліція, суд, цивільний процес, кривдник, постраждала особа.

Лошицкий М.В., Короед С.А. Новые способы временного ограничения отдельных 
гражданских прав: специальные меры по противодействию домашнему насилию и 
насилию по признаку пола и специальный полицейский и гражданский процессуальный 
порядок выдачи срочного запретного и ограничительного предписаний

АнализируютсяположенияновогоЗаконаУкраины«Опредотвращенииипротиводействии
домашнемунасилию».Рассматриваютсяспециальныемерыпопротиводействиюдомашнему
насилиюинасилиюпопризнакуполакакновыеспособывременногоограниченияотдельных
имущественных и личных неимущественных гражданских прав личности, освещаются
основанияихприменения.Исследуетсяполицейский(административный)порядокприменения
срочногозапретногопредписанияисудебныйгражданскийпроцессуальныйпорядоквыдачи
ограничительногопредписанияотносительнообидчика,раскрываютсяихправоваяприрода
инедостатки.
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Обосновывается,чтообъектомправовойохраныприприменениисрочногозапретногои
ограничительногопредписанийявляетсяличноенеимущественноеправопострадавшего
лицанажизньиздоровьеиправонасвободу,аобъектомограничения–праваобидчика
напользованиесоответствующимжилымпомещением,свободупередвиженияиобщения
со своим ребенком. Сформулированы предложения по совершенствованию правового
регулирования механизма применения указанных ограничительных мер с сохранением
балансаинтересовобеихсторон.

Ключевые слова:гражданскиеправа,ограниченияправ,способызащиты,домашнее
насилие, насилие по признаку пола, меры противодействия, срочное запрещающее
предписание,ограничительноепредписание,полиция,суд,гражданскийпроцесс,обидчик,
пострадавшеелицо.

Loshytskyi Mykhailo, Koroied Serhii. New ways of temporary restriction of individual 
civil rights: special measures to counter domestic violence and gender-based violence, and 
special police and civil procedural procedures for the issuance of urgent prohibited and 
restrictive regulations. 

The provisions of the newLawofUkraine“OnPrevention andCounteraction toDomes-
ticViolence”wereanalyzed.It isreviewedspecialmeasures tocounterdomesticviolenceand
gender-basedviolenceasnewwaysoftemporarilylimitingcertainpropertyandpersonalnon-
propertycivilrightsoftheindividualandthereasonsforitsapplicationarehighlighted.Thepo-
lice(administrative)procedurefortheapplicationofanurgentprohibitedorderandthejudicial
civilprocedureforissuingarestrictiveinjunctionagainsttheabuserareinvestigated,theirlegal
natureandshortcomingsaredisclosed.Itissubstantiatedthattheobjectoflegalprotectionin
theapplicationofurgentprohibitiveandrestrictiveordersisthepersonalnon-propertyrightof
theinjuredpersononlifeandhealthandtherightonfreedom,andtheobjectofrestrictionisthe
abuser’srighttousetheappropriateaccommodation,freedomofmovementandcommunication
withhischild.Proposalshavebeenformulatedtoimprovethelegalregulationofthemechanism
forapplyingtheserestrictivemeasureswhilepreservingthebalanceofinterestsofbothsides.

Keywords: civilrights,restrictionsofrights,meansofprotection,domesticviolence,gender-
based violence, countermeasures, urgent prohibitive regulation, restrictive injunction, police,
court,civilprocess,abuser,injuredperson.

2017 рік закінчився масштабною судовою реформою, передусім 
процесуального законодавства: 15 грудня набули чинності нові Цивільний 
процесуальний, Господарський процесуальний та Кодекс адміністративного 
судочинства України. Наприкінці року парламентом також був прийнятий 
закон, який запроваджує новий порядок обмеження окремих майнових та 
особистих немайнових цивільних прав однієї особи з метою захисту особистих 
немайнових цивільних прав іншої особи – Закон України «Про запобігання 
та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 р. № 2229-VIII (цим 
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Законом також вносяться відповідні зміни до КУпАП, ЦПК, Закону України 
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»), яким 
запроваджуються нові види спеціальних заходів щодо протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою статі, визначаються підстави і порядок їх 
застосування (далі – Закон).

Зокрема, до спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству 
Закон відносить: 1) терміновий заборонний припис стосовно кривдника; 
2) обмежувальний припис стосовно кривдника; 3) взяття (зняття) на 
профілактичний облік кривдника та проведення з ним профілактичної роботи; 
4) направлення кривдника на проходження програми для кривдників.

Останні два види заходів щодо протидії домашньому насильству в межах 
нашого дослідження безпосередньо не стосуються цивілістичного аспекта 
(захисту цивільних прав постраждалої особи), оскільки мають адміністративно-
правову природу: взяття на профілактичний облік кривдників та проведення 
з ними профілактичної роботи, а також зняття з профілактичного обліку 
здійснюються уповноваженим підрозділом органу Національної поліції України 
(може бути оскаржене в адміністративному порядку чи до суду в порядку КАС 
безпосередньо кривдником чи іншими заінтересованими особами, права яких 
порушено); направлення кривдника на проходження програми для кривдників  
здійснюється за рішенням суду, ухваленим в порядку адміністративно-
деліктного провадження (за нормами КУпАП), під час вирішення питання про 
накладення на особу-кривдника стягнення за вчинення домашнього насильства 
чи насильства за ознакою статі (як адміністративного правопорушення за                
ст. 1732 КУпАП), а оскарження застосування цього заходу має здійснюватися в 
порядку апеляційного оскарження постанови місцевого суду до апеляційного 
суду як постанови у справі про адміністративне правопорушення.

Водночас інтерес, як науковий, так і практичний, становлять такі види 
спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству та насильству 
за ознакою статі, як терміновий заборонний припис стосовно кривдника 
та обмежувальний припис стосовно кривдника, адже зазначені заходи є 
обмеженням окремих майнових та особистих немайнових цивільних прав 
(зокрема, права власності і права користування на відповідне жиле приміщення, 
права батьків на спілкування з дитиною, права на свободу пересування і 
свободу листування і телефонних розмов).

Оскільки зазначені обидва види спеціальних заходів щодо протидії 
домашньому насильству та насильству за ознакою статі є прямим втручанням 
у сферу майнових і особистих немайнових прав однієї особи (кривдника), але 
застосовуються водночас з метою захисту особистих немайнових та майнових 
прав іншої особи (постраждалої особи), тому науковий інтерес становить 
розкриття правової (цивілістичної) природи зазначених спеціальних заходів 
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обмеження цивільних прав особи-кривдника як способів їх обмеження, підстав 
та порядку їх застосування, а також можливість визнання цих обмежувальних 
заходів щодо особи-кривдника одночасно способами захисту особистих 
немайнових та майнових цивільних прав постраждалої особи, що й ставить за 
мету наша стаття. 

Першим видом нових спеціальних заходів щодо протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою статі є терміновий заборонний припис 
стосовно кривдника. Закон визначає терміновий заборонний припис стосовно 
кривдника як спеціальний захід протидії домашньому насильству, що 
замстосовується уповноваженими підрозділами органів Національної поліції 
України як реагування на факт домашнього насильства та спрямований на 
негайне припинення домашнього насильства, усунення небезпеки для життя 
і здоров’я постраждалих осіб та недопущення продовження чи повторного 
вчинення такого насильства. Терміновий заборонний припис виноситься 
кривднику уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України 
у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров’ю постраждалої 
особи з метою негайного припинення домашнього насильства, недопущення 
його продовження чи повторного вчинення. Терміновий заборонний припис 
може містити такі заходи: 1) зобов’язання залишити місце проживання 
(перебування) постраждалої особи (для цього можуть застосовуються 
поліцейські заходи примусу); 2) заборона на вхід та перебування в місці 
проживання (перебування) постраждалої особи (ці обидва заходи не можуть 
застосовуватися щодо кривдника, який не досяг вісімнадцятирічного віку 
та має спільне місце проживання з постраждалою особою); 3) заборона в 
будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. Під час вирішення 
питання про винесення термінового заборонного припису пріоритет надається 
безпеці постраждалої особи. Зазначена вимога поширюється також на місце 
спільного проживання (перебування) постраждалої особи та кривдника 
незалежно від їхніх майнових прав на відповідне житлове приміщення. 
Терміновий заборонний припис виноситься за заявою постраждалої особи, а 
також за власною ініціативою працівником уповноваженого підрозділу органів 
Національної поліції України за результатами оцінки ризиків. Терміновий 
заборонний припис виноситься строком до 10 діб.

Отже, об’єктом правової охорони при застосуванні термінового заборонного 
припису є особисте немайнове право постраждалої особи на життя і здоров’я 
(ст. 281 ЦК) та право на свободу (ст. 288 ЦК), а об’єктом обмеження – права 
особи-кривдника на користування відповідним жилим приміщення (ст. 383, 
405 ЦК), свободу пересування (ст. 313 ЦК) і спілкування зі своєю дитиною         
(ч. 3 ст. 157 СК).

Цивільне право та цивільний процес 
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Іншим видом нових спеціальних заходів щодо протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою статі, які обмежують майнові та особисті 
немайнові цивільні права особи, є обмежувальний припис стосовно кривдника 
як встановлений у судовому порядку захід тимчасового обмеження прав чи 
покладення обов’язків на особу, яка вчинила домашнє насильство, спрямований 
на забезпечення безпеки постраждалої особи.

Обмежувальним приписом визначаються один чи декілька таких заходів 
тимчасового обмеження прав кривдника або покладення на нього обов’язків: 
1) заборона перебувати в місці спільного проживання (перебування) з 
постраждалою особою (цей захід не може застосовуватися щодо кривдника, 
який не досяг вісімнадцятирічного віку та має спільне місце проживання з 
постраждалою особою); 2) усунення перешкод у користуванні майном, що є 
об’єктом права спільної сумісної власності або особистою приватною власністю 
постраждалої особи; 3) обмеження спілкування з постраждалою дитиною; 
4) заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання 
(перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування 
постраждалою особою; 5) заборона особисто і через третіх осіб розшукувати 
постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебуває у місці, 
невідомому кривднику, переслідувати її та в будь-який спосіб, спілкуватися 
з нею; 6) заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою 
особою або контактувати з нею через інші засоби зв’язку особисто і через 
третіх осіб. Рішення про видачу обмежувального припису або про відмову 
у видачі обмежувального припису приймається на підставі оцінки ризиків. 
Обмежувальний припис видається на строк від одного до шести місяців. 
Порядок видачі судом обмежувального припису визначається Цивільним 
процесуальним кодексом України.

У зв’язку з цим Законом внесено зміни до ЦПК, доповнивши розділ IV новою 
главою 13 «Розгляд судом справ про видачу і продовження обмежувального 
припису», положеннями якої встановлено: 

– заява про видачу (продовження) обмежувального припису подається до 
суду за місцем проживання (місцезнаходження служб підтримки постраждалих 
осіб) постраждалою особою (її представником, батьками та іншими законними 
представниками дитини, родичами дитини, мачухою або вітчимом дитини, а 
також органом опіки та піклування в інтересах дитини чи недієздатної особи, 
яка постраждала від домашнього насильства);

– заінтересованими особами у справах про видачу обмежувального припису 
є особи, стосовно яких подано заяву про видачу обмежувального припису, а 
також інші фізичні особи, прав та інтересів яких стосується заява про видачу 
обмежувального припису, а також органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування у межах їх компетенції;
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– справа про видачу обмежувального припису розглядається судом за участю 
заявника та заінтересованих осіб. У разі, якщо участь заявника становить загрозу 
подальшої дискримінації чи насильства для нього, справа може розглядатися 
без його участі. Неявка належним чином повідомлених заінтересованих 
осіб не перешкоджає розгляду справи про видачу обмежувального припису.                        
Суд розглядає справу про видачу обмежувального припису не пізніше 72 годин 
після надходження заяви про видачу обмежувального припису до суду;

– у разі задоволення заяви суд видає обмежувальний припис у вигляді 
одного чи декількох заходів тимчасового обмеження прав особи, яка вчинила 
домашнє насильство чи насильство за ознакою статі, передбачених Законом 
України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» або Законом 
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», на 
строк від одного до шести місяців;

– рішення суду про видачу обмежувального припису підлягає негайному 
виконанню, а його оскарження не зупиняє його виконання;

– про видачу або продовження обмежувального припису суд не пізніше 
наступного дня з дня ухвалення рішення повідомляє уповноважені підрозділи 
органів Національної поліції України за місцем проживання (перебування) 
заявника для взяття особи, стосовно якої видано або продовжено обмежувальний 
припис, на профілактичний облік, а також районні, районні у містах Києві і 
Севастополі державні адміністрації та виконавчі органи сільських, селищних, 
міських, районних у містах рад за місцем проживання (перебування) заявника.

Отже, об’єктом правової охорони при застосуванні обмежувального припису 
стосовно особи-кривдника, як і при застосуванні термінового заборонного 
припису, є особисте немайнове право постраждалої особи на життя і здоров’я 
(ст. 281 ЦК) та право на свободу (ст. 288 ЦК), а об’єктом обмеження – права 
особи-кривдника на користування відповідним жилим приміщення (ст. 383, 
405 ЦК), свободу пересування (ст. 313 ЦК) і спілкування зі своєю дитиною             
(ч. 3 ст. 157 СК).

Як відомо, зазвичай права людини (як особисті немайнові, так і майнові) 
можуть бути обмежені як захід кримінально-правового характеру, який 
встановлюється вироком суду. Водночас наведені вище положення нового 
Закону свідчать про запровадження нового  адміністративного (поліцейського) 
та цивільно-процесуального (судового) порядку тимчасового обмеження 
окремих майнових та особистих немайнових цивільних прав особи у спосіб, 
визначений цим Законом.

Аналіз наведених положень нового Закону дає підстави для висновку, 
що особливість нових способів обмеження окремих цивільних прав, 
які запроваджено цим Законом, полягає в тому, що вказані заходи є не 
«покаранням» особи-кривдника (оскільки це не є їх метою), хоча й можна 

Цивільне право та цивільний процес 



71

№
 4

 (4
9

), 
2

0
1

7

їх визнати заходом відповідальності, а є своєрідним способом захисту таких 
особистих немайнових прав постраждалої особи від домашнього насильства, 
як право на життя та здоров’я (ст. 281 ЦК – фізична особа має невід’ємне 
право на життя; фізична особа має право захищати своє життя та здоров’я від 
протиправних посягань) та право на свободу (ст. 288 ЦК – фізична особа має 
право на свободу; забороняються будь-які форми фізичного чи психічного 
тиску на фізичну особу).

На підтвердження цього висновку звернемося до визначення поняття 
способу захисту права, яким є визначені матеріальним правом (законом чи 
договором або випливають з їх положень) примусові заходи, спрямовані на 
відновлення порушених чи підтвердження оспорюваних чи невизнаних прав, 
припинення їх порушення, компенсацію заподіяної потерпілому шкоди, або 
ж інші заходи, що здатні ліквідувати несприятливі наслідки для потерпілого 
і впливати на порушника1. Як зазначає А.П. Вершинін, ці дії безпосередньо 
спрямовані на усунення перешкод на шляху здійснення прав суб’єктами.                  
Він поділяє способи захисту прав на заходи відповідальності й заходи захисту, 
що не пов’язані із застосуванням відповідальності2.

Отже, з аналізу наведених вище ознак випливає, що спеціальні заходи 
щодо протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, які 
застосовуються у вигляді термінового заборонного припису та обмежувального 
припису стосовно кривдника і які являють собою обмеження окремих майнових 
та особистих немайнових цивільних прав кривдника та є для нього заходами 
відповідальності, є одночасно способами захисту особистих немайнових 
цивільних прав постраждалої особи, оскільки в результаті їх примусового 
застосування відбувається припинення порушення особистих немайнових прав 
та ліквідація несприятливих наслідків для постраждалої особи, відновлення її 
права на свободу.

Так, ст. 275 ЦК України передбачено, що фізична особа має право на захист 
свого особистого немайнового права від протиправних посягань інших осіб. 
Захист особистого немайнового права здійснюється способами, встановленими 
главою 3 цього Кодексу. При цьому захист особистого немайнового права 
може здійснюватися також іншим способом відповідно до змісту цього права, 
способу його порушення та наслідків, спричинених цим порушенням.

Передбачені новим Законом примусові заходи щодо особи-кривдника 
зводяться до: зобов’язання залишити місце проживання постраждалої 
особи; заборони на вхід та перебування в місці проживання (перебування) 

1 Короєд С.О., ПрутЮ.А. Реалізація превентивного способу захисту права власності в 
цивільному судочинстві // Судова апеляція. 2017. № 1 (46). С. 96.

2ВершининА.П. Выбор способа защиты гражданских прав. Санкт-Петербург: Специальный 
юридический факультет по переподготовке кадров по юридическим наукам Санкт-
Петербургского государственного университета, 2000. С. 32-33.
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постраждалої особи; заборони в будь-який спосіб контактувати з постраждалою 
особою; заборони перебувати в місці спільного проживання (перебування) 
з постраждалою особою; усунення перешкод у користуванні майном, що 
є об’єктом права спільної сумісної власності або особистою приватною 
власністю постраждалої особи; обмеження спілкування з постраждалою 
дитиною; заборони наближатися на визначену відстань до місця проживання 
(перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування 
постраждалою особою; заборони особисто і через третіх осіб розшукувати 
постраждалу особу; заборони вести листування, телефонні переговори з 
постраждалою особою або контактувати з нею.

Зазначені обмежувальні заходи за своєю правовою природою є припиненням 
дій, які порушують особисті немайнові та майнові (право користування 
житлом) права постраждалої особи, та відновленням становища, яке існувало 
до порушення, а відтак відповідають способам захисту цивільних прав, 
передбачених п. 3 і 4 ч. 2 ст. 16 ЦК України. Адже в цьому випадку дії кривдника 
являють собою порушення меж здійснення його цивільних прав, хоча згідно 
із ч.ч. 2 і 3 ст. 13 ЦК України при здійсненні своїх прав особа зобов’язана 
утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб; не допускаються 
дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі.

При цьому Закон передбачає два самостійні порядки застосування цих заходів – 
поліцейський (адміністративний) та судовий (цивільно-процесуальний). 
Поліцейський (адміністративний) порядок є оперативним та практично 
виправданим (з точки зору необхідності негайного припинення протиправних 
дій особи-кривдника) способом тимчасового (до 10 діб) обмеження прав 
кривдника на користування відповідним жилим приміщення (ст. 383, 405 ЦК), свободу 
пересування (ст. 313 ЦК) і спілкування зі своєю дитиною (ч. 3 ст. 157 СК). І хоча 
такі обмеження цивільних прав мають застосовуватися за рішенням суду, 
проте встановлений поліцейський (адміністративний) порядок передбачає 
можливість судового контролю за застосуванням поліцією цих заходів шляхом 
оскарження особою-кривдником такого рішення поліції до адміністративного 
суду в порядку КАС, що є достатньою гарантією законності обмеження 
прав такої особи, і можливість перевірки правомірності такого обмеження в 
судовому порядку у випадку незгоди особи-кривдника із їх застосуванням.

Хоча таке оскарження доцільно було б здійснювати в порядку нової 
глави 13 розділу IV ЦПК «Розгляд судом справ про видачу і продовження 
обмежувального припису». Адже предметом оскарження (об’єктом судового 
контролю) в цьому випадку буде правомірність обмеження саме цивільних 
прав особи, а спір буде стосуватися не тільки законності застосованих поліцією 
обмежувальних заходів, а й цивільних прав та взаємовідносин особи-кривдника 
із постраждалою особою. Тому за предметним критерієм таке оскарження 
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мало б здійснюватися в порядку цивільного судочинства (в порядку нової  
глави 13 розділу IV ЦПК) у вигляді відповідного оперативного судового 
контролю за застосованими поліцією заходами та можливістю їх зміни 
(застосування            більш м’яких). 

У свою чергу, судовий порядок захисту прав постраждалої особи (нова 
глава 13 розділу IV ЦПК «Розгляд судом справ про видачу і продовження 
обмежувального припису») повністю узгоджується із ч. 2 ст. 276                                             
ЦК України, згідно з якою якщо дії, необхідні для негайного поновлення 
порушеного особистого немайнового права фізичної особи, не вчиняються, 
суд може постановити рішення щодо поновлення порушеного права, а також 
відшкодування моральної шкоди, завданої його порушенням.

Хоча й є зауваження стосовно застосування судом таких заходів: заборона 
перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою 
особою; усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єктом права 
спільної сумісної власності або особистою приватною власністю постраждалої 
особи; обмеження спілкування з постраждалою дитиною. Адже, застосовуючи 
щодо кривдника такі заходи обмеження майнових та особистих немайнових прав 
останнього у спеціальному позапозовному порядку (нова глава 13 розміщена 
в розділі «Окреме провадження») та видаючи обмежувальний припис на строк 
від 1 до 6 місяців, місцевий суд фактично розглядатиме вимоги постраждалої 
особи про захист її цивільних прав (які за Цивільним і Сімейним кодексами та 
ЦПК мають розглядатися в позовному порядку) і вирішуватиме питання щодо 
майнових та особистих немайнових прав особи-кривдника у позапозовному 
провадженні без розгляду справи по суті, що порушуватиме право такої особи 
на захист та гарантії цивільної процесуальної форми. Оскільки, наприклад, 
вимога про усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єктом права 
спільної сумісної власності, має реалізовуватися в позовному провадженні, 
як і обмеження права особи на спілкування з дитиною. А при застосуванні 
заборони перебувати в місці спільного проживання (перебування) з 
постраждалою особою суд взагалі зобов’язаний з’ясувати наявність у особи-
кривдника іншого житла чи фактичну можливість користуватися ним протягом 
дії заборони, адже в іншому випадку це буде порушенням конституційного 
права на житло. Можна припустити, що такий механізм (зокрема, видача 
судом обмежувального припису у вигляді заборони наближатися на визначену 
відстань до місця проживання чи роботи постраждалої особи) може 
“успішно” використовуватися постраждалими матерями (внаслідок штучно 
спровокованих ними сварок) щодо батьків-“кривдників” з метою позбавлення 
останніх можливості спілкуватися з дітьми, які проживають з матір’ю.

Незрозумілим також є включення законодавцем вказаної глави 13 до 
розділу IV ЦПК  «Окреме провадження». Адже в такому порядку розглядаються 

Лошицький М. В., Короєд С. О. Нові способи тимчасового обмеження окремих...



74

№
 4

 (4
9

), 
2

0
1

7

цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних 
фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або 
створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або 
підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав. Проте видача 
судом обмежувального припису виходить за межі ознак окремого провадження. 

Більше того, нова глава 13 розділу IV ЦПК передбачає можливість 
продовження судом строку обмежувального припису на строк не більше 
шести місяців після закінчення строку, встановленого раніше рішенням 
суду, але чомусь не передбачає можливості особи-кривдника звернутися до 
суду із заявою про дострокове припинення дії раніше застосованого судом 
обмежувального припису в зв’язку із зміною обставин.

При цьому не можна залишати поза увагою ту обставину, що заперечення 
особи-кривдника проти застосування щодо нього обмежувального заходу 
(або прохання застосувати більш м’який), на призначенні якого наполягає 
постраждала особа, або навпаки, при розгляді судом заяви особи-кривдника 
про дострокове припинення дії обмежувального припису (що, на жаль, прямо 
не передбачено) та наявність заперечень постраждалої особи проти цього, в 
розумінні ч. 6 ст. 294 ЦПК може свідчити про наявність “спору про право”, 
який має вирішуватися в порядку позовного провадження (а це, зокрема, може 
мати місце у випадку заявлення постраждалою особою вимоги про усунення 
перешкод у користуванні майном, що є об’єктом права спільної сумісної 
власності). В такому випадку суд має залишити заяву без розгляду і роз’яснити 
заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних 
підставах. А це не відповідатиме меті та чиннику оперативності застосування 
обмежувальних заходів.

Таким, що порушує конституційне право кожного на достатній життєвий 
рівень, що включає достатнє житло (ст. 48 Конституції України), варто визнати 
запровадження Законом таких примусових заходів, як заборона перебувати 
в місці спільного проживання та зобов’язання залишити місце проживання 
(перебування) постраждалої особи у випадку, якщо особа-кривдник має майнові 
права на таке жиле приміщення та не має іншого житла. Адже Закон дозволяє 
“скористатися” послугами служб підтримки (тимчасового притулку) виключно 
постраждалим особам, а не кривдникам, які, за логікою законодавця, мають 
самостійно шукати притулок (за власні кошти) та зобов’язані повідомити про 
місце свого тимчасового перебування уповноважений підрозділ поліції. 

Отже, можна визнати, що нові способи тимчасового обмеження окремих 
цивільних прав особи-кривдника як спеціальні заходи щодо протидії 
домашньому насильству і насильству за ознакою статі запроваджені Законом 
з легітимною метою та з дотриманням балансу між обмеженням окремих 
майнових (зокрема права на житло) прав та немайнових прав особи-
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кривдника та забезпеченням права на життя і здоров’я та право на свободу 
постраждалої особи. Проте порядок їх застосування (як адміністративний, 
так і цивільно-процесуальний), хоч і виправданий оперативністю вжиття 
невідкладних заходів з метою захисту прав постраждалої особи, проте створює 
реальну загрозу порушення державою прав особи-кривдника, що не можна 
виправдати вищевказаною метою. Тому, підтримуючи в цілому проаналізовані 
законодавчі новели, будемо сподіватися на помірковане застосування вказаних 
обмежувальних заходів співробітниками поліції та суддями. 

Loshytskyi Mykhailo, Koroied Serhii. New ways of temporary restriction of individual 
civil rights: special measures to counter domestic violence and gender-based violence, and 
special police and civil procedural procedures for the issuance of urgent prohibited and 
restrictive regulations 

The new procedure for limiting individual persons’ property and personal non-property rights 
in order to protect the personal non-property rights of another person, introduced by the Law of 
Ukraine “On Prevention and Counteraction to Domestic Violence” from December 7, 2017, has 
been reviewed here (this Law also introduces corresponding amendments to the Code of Admin-
istrative Offenses, Criminal Procedural Code, Law of Ukraine “On Ensuring Equal Rights and 
Opportunities for Women and Men”) by which it is determined new types of special measures 
to combat domestic violence and gender-based violence, the grounds and procedure for their ap-
plication.

As of a scientific and practical interest to us represent the following types of special measures 
for counteracting domestic violence and gender-based violence, as an urgent prohibition on a 
perpetrator, and a restrictive order regarding a abuser, since these measures are the limitation of 
certain property and personal non-property civil rights (in particular rights of ownership and rights 
of use on the corresponding living space, the rights of parents to communicate with the child, the 
right on freedom of movement and freedom of correspondence and telephone conversations).

Since these two types of special measures to combat domestic violence and gender-based 
violence are the direct interference in the sphere of property and personal non-property rights of 
one person (offender), they are applied simultaneously with the aim of protecting the personal 
rights of another person (the injured person), therefore the scientific interest is the disclosure of 
the legal (civil) nature of the specified special measures to restrict the civil rights of the offender 
as a means of restricting them, the grounds and procedure for their application, and also the pos-
sibility of recognizing of these restrictive measures on abuser, at the same time, ways of protecting 
of non property and property civil rights of the injured person, which is the purpose of our article.

Provided by the new Law coercive measures against the abuser are reduced to: obligation to 
leave the victim’s place of residence; a ban on entering and staying at the place of residence (stay) 
of the victim; prohibition in any way to contact the victim; a prohibition to stay in a place of joint 
residence (stay) with the victim; elimination of obstacles in the usage of property that is the object 
of the right of joint ownership or private personal property of the victim; restriction of communi-
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cation with the victim’s child; prohibition to approach a certain distance to the place of residence 
(stay), study, work, and other places frequently visited by the victim; the prohibition in person and 
through a third party to look out for the victim; bans on correspondence, telephone conversations 
with or contact with the victim.

It was established that the object of legal protection in the application of the urgent prohibi-
tive and restrictive orders is the personal non-property right of the victim to life and health and 
the right to liberty, and the object of restriction is the rights of the offender to use the appropriate 
living spaces, freedom of movement and communication with his/her child

The provisions of the new Law show the introduction of a new administrative (police) and 
civil procedural (court) order on the temporary limitation of certain property and personal non-
property civil rights of a person in the manner prescribed by this Law.

An analysis of the provisions of the new Law gives grounds for concluding that the peculiar-
ity of new ways of limiting certain civil rights introduced by this Law is that these measures are 
not “punishment” of the offender (since this is not their purpose), although it is possible they are 
recognized as a measure of responsibility and are a kind of way to protect personal non-property 
rights of the victim of domestic violence, such as the right to life and health (Article 281 of the 
CC - an individual has an inalienable right to life; an individual has the right to protect the life and 
health from unlawful encroachments) and freedom (Art. 288 CC - the individual has the right on 
freedom, it is prohibited in any form to physical or mental abuse the individual).

The law provides for two separate procedures for the application of these measures - the police 
(administrative) and the judicial (civil-procedural). The police (administrative) order is operative 
and practically justified (in terms of the necessity of the immediate cessation of the illegal actions 
of the abuser) in the way of a temporary (up to 10 days) restriction of the rights of the abuser on 
the use of the corresponding living space (Article 383, 405 of the CC), freedom of movement 
(Article 313 of the CC) and communication with his/her child (Part 3 of Article 157 CC).

In turn, the judicial procedure for the protection of the rights of the injured person (new chap-
ter 13, section IV, CPC “Review by the court of cases of extradition and extension of a restrictive 
order”) is fully consistent with Part 2 of Art. 276 of the Civil Code of Ukraine, according to which, 
if actions necessary for the immediate restoration of the violated personal non-property rights of a 
person are not committed, the court may decide on the restoration of the violated right.

Keywords: civil rights, restrictions of rights, means of protection, domestic violence, gender-
based violence, countermeasures, urgent prohibitive regulation, restrictive injunction, police, 
court, civil process, abuser, injured person.

Цивільне право та цивільний процес 



77

№
 4

 (4
9

), 
2

0
1

7

УДК 347.941

Веб-сайт і веб-сторінка як докази у 
цивільному судочинстві

А. С. Штефан,
кандидат юридичних наук, завідувач відділу авторського права
і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності
НАПрН України

Аналізуютьсязаконодавчіположення,якірегулюютьпорядокподанняідослідження
веб-сайтів та веб-сторінок як доказів у цивільному судочинстві, та проблеми, які
виникаютьнапрактиціпридоказуваннізмістуінформації,отриманоїзмережіІнтернет.

Ключові слова: веб-сайт, сторінка, соціальна мережа, доказування інформації з
мережіІнтернет.

Штефан А. С. Веб-сайт и веб-страница как доказательства в гражданском 
судопроизводстве

Анализируются законодательные положения, регулирующие порядок представления
и исследования веб-сайтов и веб-страниц как доказательств в гражданском
судопроизводстве, и проблемы, возникающиена практикепридоказывании содержания
информации,полученнойизсетиИнтернет.

Ключевые слова: веб-сайт, страница, социальнаясеть,доказываниеинформациииз
сетиИнтернет.

Shtefan Anna. Website and web page as evidence in civil proceedings
Thearticle reviews the legislativeprovisions that regulate the submissionand researchof

websitesandwebpagesasevidenceincivillegalproceedings,andananalysisoftheproblems
encounteredinpracticeinprovingthecontentofinformationreceivedfromtheInternet.

Keywords:website,page,socialnetwork,proofofinformationfromtheInternet.

15 грудня 2017 р. набрала чинності нова редакція ЦПК, у статті 100 якої 
веб-сайти і сторінки віднесені до видів електронних доказів. Практика 
використання таких доказів почала формуватися значно раніше, при цьому 
спостерігається тенденція до зростання кількості справ, у яких виникає 
потреба встановлення змісту інформації, розміщеної на веб-сайтах та окремих 
сторінках. Одночасно аналіз судових рішень вказує на низку проблем, які 
мають місце при доказуванні факту поширення інформації в мережі Інтернет 
і змісту такої інформації. Це зумовлює актуальність розгляду норм цивільного 
процесуального законодавства, яким передбачається використання веб-сайтів 
і сторінок як доказів у цивільному судочинстві, та оцінки стану правового 
регулювання цієї сфери.  

©ШтефанАннаСергіївна – кандидат юридичних наук, завідувач відділу авторського 
права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Штефан А. С. Веб-сайт і веб-сторінка як докази у цивільному судочинстві



78

№
 4

 (4
9

), 
2

0
1

7

З огляду на те, що веб-сайт і сторінка набули правового статусу електронних 
доказів зовсім нещодавно, наукових праць, присвячених їх дослідженню в 
контексті нового процесуально-правового регулювання, поки що не було. 

Норми нової редакції ЦПК, присвячені веб-сайтам і сторінкам як 
електронним доказам, є необхідними законодавчими новелами. В сучасних 
умовах мережа Інтернет виступає невід’ємним елементом життєдіяльності 
багатьох людей і містить сліди цієї життєдіяльності у вигляді певної інформації, 
за допомогою якої можуть підтверджуватися чи спростовуватися обставини, що 
входять до предмета доказування у цивільній справі. Однак  положення ст. 100 
ЦПК України, якою регулюється порядок подання електронних доказів, 
змістовно дуже близькі до аналогічних норм, передбачених для письмових 
доказів, і не враховують специфіку природи веб-сайтів і сторінок.  

Відповідно до ч. 2 ст. 100 ЦПК електронні докази подаються в оригіналі або 
в електронній копії, засвідченій в порядку, передбаченому законом. З приводу 
подачі веб-сайту чи сторінки в оригіналі слід зазначити таке.

Веб-сайти та окремі сторінки зберігаються на серверах, котрі забезпечують 
обмін інформацією між користувачами мережі Інтернет. Коли йдеться про 
звичайний сайт, який має порівняно невеликий обсяг, такий сайт може 
міститися на одному сервері поряд з іншими сайтами. Великі сайти, зокрема 
сайти банків, які надають користувачам послуги інтернет-банкінгу, потребують 
роботи десятків серверів. Щоб подати до суду оригінал веб-сайту чи сторінки, 
необхідно вилучити з певного сервера жорсткий диск (чи декілька жорстких 
дисків) і доставити його до суду, при цьому доступ до всіх сайтів і сторінок, 
що містяться на цьому жорсткому диску (дисках), буде тимчасово втрачений. 
Тобто оригінал сайту чи сторінки неможливо подати до суду без припинення 
їх функціонування в мережі Інтернет. Якщо жорсткий диск сервера зберігає 
декілька різних сайтів чи сторінок, то їх функціонування також припиняється, 
що може завдати шкоди власникам цих сайтів (сторінок). Відповідно до ч. 2           
ст. 13 ЦК при здійсненні своїх прав особа зобов’язана утримуватися від дій, які 
могли б порушити права інших осіб. Це правило поширюється і на реалізацію 
права на судовий захист, яка не може супроводжуватися порушенням прав 
інших осіб.  Відтак вимога щодо подачі до суду оригіналу веб-сайту чи сторінки 
видається недоцільною, оскільки її виконання безпосередньо пов’язане з 
необґрунтованим обмеженням чи навіть порушенням прав власників веб-
сайтів або сторінок. 

Врешті у поданні до суду оригіналу веб-сайту чи окремої сторінки для 
ознайомлення з їх змістом немає практичної потреби. За винятком сайтів з 
різним рівнем доступу для різних груп користувачів, вся інформація, розміщена 
на сайті, може бути отримана будь-якою особою. Для того, щоб ознайомитися 
зі змістом сайту, необхідно знати його адресу і мати доступ до мережі Інтернет. 
Якщо особа, яка бере участь у справі, подала як доказ письмову роздруківку веб-
сайту чи окремої сторінки або знімок (знімки) екрана в електронному вигляді, 
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то суд може оглянути відповідний сайт (сторінку) з метою встановлення та 
фіксування змісту, що прямо передбачено ч. 7 ст. 85 ЦПК. Коли ж на сайті 
встановлена градація доступу до інформації залежно від того, до якої групи 
належить той чи інший користувач, до суду може бути викликаний як свідок чи 
як спеціаліст адміністратор цього сайту. Маючи повний доступ, адміністратор 
сайту може забезпечити отримання судом тієї інформації із сайту, яка необхідна 
для встановлення обставин справи і яку суддя, не будучи зареєстрованим 
користувачем сайту, не може одержати безпосередньо.

Жорсткий диск сервера з оригіналом веб-сайту чи сторінки може бути 
необхідним для проведення судової експертизи з метою встановлення змісту 
інформації, яка була змінена чи видалена із сайту (сторінки). Проте на стадії 
пред’явлення позову вимога щодо подачі оригіналу веб-сайту або сторінки як 
доказу в цивільній справі видається такою, для якої немає достатніх підстав і 
реальної потреби. 

Відповідно до ч. 3 ст. 100 ЦПК учасники справи мають право подавати 
електронні докази в паперових копіях, посвідчених у порядку, передбаченому 
законом. Це правило встановлює легітимний статус для роздрукованих на 
папері зображень веб-сайтів та сторінок, однак не уточнює, в який спосіб 
ці паперові копії мають засвідчуватися. Такий порядок передбачений для 
письмових доказів: відповідно до ч. 5 ст. 95 ЦПК учасник справи підтверджує 
відповідність копії письмового доказу оригіналу, який заходиться у нього, своїм 
підписом із зазначенням дати такого засвідчення. На мою думку, паперові копії 
електронних доказів, в тому числі веб-сайтів і сторінок, повинні засвідчуватися 
в такий же спосіб: особа підтверджує відповідність письмової копії оригіналу 
електронного доказу, який знаходиться в цієї особи або до якого вона має 
доступ, в тому числі з використанням мережі Інтернет.

У ч. 5 ст. 100 ЦПК передбачена можливість витребування оригіналу 
електронного доказу за клопотанням учасника справи або за ініціативою 
суду. Якщо оригінал електронного доказу не поданий, а учасник справи або 
суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (паперової копії) оригіналу, 
такий доказ не береться судом до уваги. Вважаю, що для веб-сайтів і сторінок 
з цього правила повинен бути встановлений виняток, потребу в чому можна 
обґрунтувати так.

Окрім наведених вище міркувань щодо подання оригіналу веб-сайту чи 
сторінки, слід мати на увазі, що масштабні соціальні мережі, такі як Facebook, 
використовують десятки і навіть сотні тисяч серверів, при цьому визначити, 
на якому саме сервері міститься персональна сторінка певного користувача, 
технічно досить складно. Проте навіть за умови такої ідентифікації навряд 
чи існують достатні підстави для того, щоб вимагати від власника веб-сайту 
(особливо від того, котрий не є резидентом України) вилучити із сервера 
жорсткий диск, на якому містяться сотні чи тисячі сторінок різних користувачів, 
і надати його суду для ознайомлення з однією сторінкою. Оскільки подання 
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оригіналу веб-сайту чи сторінки без шкоди для його функціонування в мережі 
Інтернет неможливе, для цих видів електронних доказів повинен існувати 
інший порядок порівняння наданої копії з оригіналом, а саме огляд веб-сайту чи 
сторінки судом. Якщо копія відрізняється від оригіналу, це може свідчити про 
зміну інформації на веб-сайті (сторінці) та потребу в проведенні експертного 
дослідження, що буде розглянуто далі.

Відповідно до ч. 7 ст. 85 ЦПК  суд за заявою учасника справи чи з власної 
ініціативи може оглянути веб-сайт (сторінку), інші місця збереження даних 
у мережі Інтернет з метою встановлення та фіксування їх змісту. В разі 
необхідності для проведення такого огляду суд може залучити спеціаліста.                
Ця норма є позитивним нововведенням, адже в умовах сьогодення мережа 
Інтернет є звичним явищем для значної кількості українських громадян. За 
даними дослідження, проведеного компанією KANTAR TNS на замовлення 
Google у 2017 р., 66% українців регулярно користуються Інтернетом для 
особистих цілей1. Переглянути сайт чи сторінку та описати, що саме у них 
міститься, здатен кожен користувач мережі. На сьогодні відомо чимало 
прикладів, коли при розгляді цивільної справи суди здійснювали огляд сайтів 
і сторінок та фіксували зміст розміщеної на них інформації. Реалізація цього 
завдання не створює великої складності для суду, тим більше, що у разі 
необхідності залучений спеціаліст надасть необхідну допомогу для огляду 
сайту. Коли встановлення та фіксування змісту веб-сайту (сторінки) потребує 
спеціальних знань і не може бути здійснено судом самостійно або із залученням 
спеціаліста, суд для досягнення цієї мети може призначити експертизу 
(ч. 8 ст. 85 ЦПК). 

Потреба у використанні спеціальних знань виникає у багатьох випадках, що 
пов’язано з особливістю функціонування веб-сайтів і сторінок.

Заінтересована особа здатна маніпулювати змістом сайту чи сторінки 
і запрограмувати його так, що залежно від браузера, часу відкриття і навіть 
провайдера Інтернет-послуг користувачі бачитимуть різний вміст однієї і тієї 
ж сторінки. Такі приклади поки що не поширені на практиці, однак не слід 
виключати можливість їх існування. З метою ілюстрації цієї можливості 
мій колега та я створили сайт www.fix.inf.ua. Він складається лише з однієї 
сторінки, однак при перегляді цього сайту в браузері Google Chrome та будь-
якому іншому браузері змістовне наповнення цієї єдиної сторінки з однією і 
тією ж адресою різне. 

При бажанні заінтересованої особи одна і та ж сторінка може мати різний 
зміст у кожному окремому браузері (Mozilla Firefox, Opera, Safari тощо), 
інформація на сторінці може змінюватися кожних 5 хвилин. Відомості про 
таке програмування іноді відображаються у вихідному коді сторінки, який 

1 Представляємо результати дослідження поведінки українського інтернет-користувача 
Google Connected Consumer Study 2017. URL: https://ukraine.googleblog.com/2017/10/google-
connected-consumer-study-2017.html (дата звернення: 11.12.2017 р.).
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доступний до перегляду будь-якому користувачу, і спеціаліст, залучений судом 
до огляду веб-сайту, здатний виявити ці відомості. Однак така можливість існує 
не завжди, зокрема, у коді сайту www.fix.inf.ua, наведеного у прикладі вище, 
інформація про різне відображення сторінки у різних браузерах не міститься. 
У таких випадках виникає потреба у проведенні експертизи, яка дозволить 
виявити всі альтернативні версії, запрограмовані для певної сторінки.

Інформація на веб-сторінці може змінюватися, доповнюватися і видалятися. 
URL (Uniform Resource Locator), адреса сторінки в мережі Інтернет, вказує лише 
на місцезнаходження сторінки, однак не ідентифікує інформацію, розміщену 
на ній. У разі зміни інформації на сторінці адреса сторінки залишиться тією ж, 
в адресі сторінки не буде автоматично відображено, що мали місце якісь зміни. 
Уявімо ситуацію, коли на сторінці відповідача була розміщена певна інформація, 
яка після пред’явлення позову була змінена відповідачем. Скріншот сторінки, 
зроблений позивачем до пред’явлення позову, та огляд сторінки судом після 
відкриття провадження у справі покаже різний зміст інформації на сторінці. 
Якщо інформація була змінена, повністю видалена із сайту або прихована 
від перегляду, позивач фактично позбавляється можливості доведення факту 
існування інформації та її змісту в силу припинення існування оригіналу 
інформації чи відсутності доступу до нього.

Так, позивач просив визнати недостовірною та такою, що принижує його 
ділову репутацію, інформацію, що міститься в статті у мережі Інтернет на 
веб-сайті «РБК-Україна». Суд дійшов висновку, що простий знімок з екрану, 
на якому у вікні браузера відкрито веб-сторінку, та роздруківка її вмісту не є 
належними та допустимими доказами у цій справі. Інформація, на яку вказує 
позивач у позовній заяві, відсутня на сторінці www.rbc.ua. З цих підстав у 
задоволенні позову було відмовлено2 . У цій справі потрібна була експертиза, 
яка могла б показати, чи існувала певна сторінка на зазначеному сайті і яким 
був зміст інформації, розміщеної на цій сторінці. 

Існує ще один спосіб встановлення змісту сторінки, відомості на якій 
зазнали змін чи були видалені: використання он-лайн сервісів, які дозволяють 
архівувати веб-сторінки і фіксувати в такий спосіб інформацію, розміщену на 
певній сторінці станом на дату архівації. Це створює можливість ознайомитися 
зі змістом збереженої в архіві сторінки, навіть якщо сама сторінка була змінена 
чи видалена. Залучений спеціаліст може продемонструвати суду принцип 
роботи веб-архіву, стабільність і незмінність збереженої архівної копії сторінки. 
Проте архівування персональних сторінок користувачів у соціальних мережах 
не завжди відображатиме повний зміст сторінки: якщо в налаштуваннях 
конфіденційності вибрано, що публікації користувача можуть бачити тільки 
друзі цього користувача, в архіві буде збережена лише та частина сторінки, яка 
містить публікації користувача, відкриті для всіх.

2 Рішення Печерського районного суду м. Києва від 24 травня 2017 р. Справа № 757/43218/16-
ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66859813 (дата звернення: 15.12.2017 р.).
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Коли пост чи коментар особи у соціальній мережі були змінені, деякі 
соціальні мережі дають можливість переглянути історію редагування і побачити 
всі зміни, внесені у пост чи коментар. Однак видалення фотографії, відео, посту 
чи коментаря із соціальної мережі часто має своїм наслідком неможливість 
відновлення видаленої інформації. Для проведення такої експертизи потрібен 
доступ до оригіналу сторінки, яка зберігається на сервері. Проте навіть у разі 
ідентифікації сервера, на якому знаходиться певна сторінка, може виявитися, 
що він знаходиться на території іншої держави, що практично унеможливлює 
доступ експерта до сервера. 

У деяких випадках докази існування інформації, яка пізніше була видалена 
користувачем соціальної мережі, можна отримувати з інших джерел. Так, 
позивач опублікував пост на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, а 
відповідач з власної сторінки розмістив до цієї публікації три коментаря, які, 
на думку позивача, містять недостовірну інформацію. На підтвердження цього 
факту позивач надав скріншот сторінки своєї електронної пошти. Заперечуючи 
проти позову, відповідач зазначив, що він не додавав коментарів до зазначеного 
посту позивача, окрім того, до вказаної публікації позивача немає жодних 
коментарів не лише від відповідача, а й від будь-яких інших осіб. Суд встановив, 
що надані позивачем докази є неналежними та недопустимими, адже не 
доводять факт розміщення саме відповідачем відповідної інформації саме на 
офіційній сторінці позивача в соціальній мережі Facebook, а також не дають 
можливості ідентифікувати особу, яка таку інформацію нібито розмістила. 
Додавання відповідачем коментарів до посту позивача не здійснювалося, що 
підтверджено відповідачем у судовому засіданні. У задоволенні позову було 
відмовлено3.

У цій справі необхідно було залучати спеціаліста, який міг би пояснити, 
що згідно зі стандартними налаштуваннями аккаунту користувача на його 
електронну пошту надходитимуть листи-повідомлення щодо кожної дії, 
вчиненої у соціальній мережі Facebook стосовно цього користувача: коли 
інша особа відмічає цього користувача у своїй публікації; коли чия-небудь 
публікація, до якої користувач додав коментар, була прокоментована будь-
яким з друзів користувача; коли пост користувача був прокоментований іншим 
користувачем тощо. Судячи з наявності такого листа, позивач не заборонив 
системі Facebook надсилати йому повідомлення. Відтак позивач мав отримати 
три електронних листи від системи Facebook, кожен з яких мав назву                                                                
«Особа __ прокоментувала вашу публікацію», а тіло листа містило речення 
«Особа __ прокоментувала вашу публікацію» (при цьому слово «публікацію» є 
активним гіперпосиланням, при натисканні на яке відбувається перехід на пост 
позивача у соціальній мережі Facebook), дату і час додавання коментаря та сам 
текст коментаря. Цими листами підтверджується факт додавання коментарів 

3 Рішення Святошинського районного суду м. Києва від 14 вересня 2017 р. Справа                         
№ 759/13029/16-ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/68970942 (дата звернення: 15.12.2017 р.).
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особою, зазначеною в листах, до публікації, вказаної у листах. Навіть якщо 
коментарі відповідача були видалені самим відповідачем, листи від системи 
Facebook підтверджують, що коментарі певного змісту до певної публікації 
існували. Позивачу потрібно було наполягати на залученні спеціаліста і 
надати суду доступ до скриньки своєї електронної пошти, що уможливило б 
встановлення обставин у цій справі.

Інша проблема доказування змісту сторінок у соціальних мережах пов’язана 
з можливістю зміни імені користувача відповідної сторінки. Коли така зміна 
відбувається, всі попередні публікації користувача стають доступними під 
новим іменем, а встановити, яким було попереднє ім’я, шляхом огляду сторінки 
неможливо. Наприклад, позивач надала знімки екрану, з яких випливає, що 
у соціальній мережі Facebook під іменем «Sandetska Natalia» була поширена 
інформація про позивача, яка має образливий характер та не відповідає дійсності. 
Суд встановив, що на час судового розгляду справи відповідач користується 
сторінкою в соціальній мережі Facebook під іменем «Natalyia Sandetska», а не 
«Sandetska Natalia», як зазначала позивач. Суд дійшов висновку, що доказів на 
підтвердження поширення інформації саме відповідачем не надано, що стало 
підставою для відмови у задоволенні позову4. 

У цій справі могла мати місце зміна імені користувача, не виключено й те, що 
один і той же користувач має дві сторінки з різними варіантами написання свого 
імені англійською транслітерацією. Також цілком вірогідно, що існують два 
незалежних один від одного користувачі з іменем «Наталія Саднецька», а спірна 
інформація була поширена на сторінці користувача, який не є відповідачем у 
справі. Єдиним виходом у таких ситуаціях, напевно, було б отримання довідки 
від адміністрації Facebook про те, чи відбулася зміна імені користувача і якщо 
так, то яким було попереднє ім’я користувача і коли була здійснена його зміна. 
В судовій практиці поки що не зустрічалося випадків витребування доказів від 
власника зарубіжного сайту, стосовно соціальної мережі Facebook у судових 
рішеннях зазвичай вказується, що цей сайт не адмініструється в Україні. Також 
у разі існування двох сторінок з подібним іменем користувача (чи різними 
іменами, адже при реєстрації аккаунту в соціальній мережі справжність імені 
користувача не перевіряється) можливе проведення експертизи на предмет 
встановлення того, чи є автором текстів публікацій, поширених від імені 
користувача на обох сторінках, одна і та ж особа, чи тексти таких публікацій 
написані різними особами. 

Також слід враховувати, що доступ до посту, опублікованого на персональній 
сторінці у соціальній мережі, може бути обмежений колом друзів користувача, 
поіменним списком окремих друзів. Це безпосередньо впливає на те, яку 
інформацію може отримати суд при огляді персональної сторінки у соціальній 
мережі: не будучи «другом» відповідного користувача, жодна особа не бачитиме 
публікацію, поширену виключно для друзів. 

4 Рішення Апеляційного суду Івано-Франківської області від 09 жовтня 2017 р. Справа                 
№ 346/5723/16-ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/69550614 (дата звернення: 15.12.2017 р.).
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Як свідчать розглянуті приклади, визнання веб-сайту і сторінки видами 
електронних доказів та законодавчо встановлена можливість їх огляду судом не 
гарантують їх ефективного використання для встановлення обставин справи. 
Необхідно уточнити положення ЦПК, які стосуються подання і дослідження 
веб-сайтів і сторінок як доказів у справі. Також необхідно на рівні постанови 
Пленуму Верховного Суду України вирішити питання щодо статусу інформації 
з веб-архівів, можливості використання як доказу відеозапису огляду сайту чи 
сторінки, належних і допустимих доказів для доказування змісту інформації, 
розміщеної на персональній сторінці у соціальній мережі. 

Shtefan Anna. Website and web page as evidence in civil proceedings
On December 15, 2017, a new version of the CPC came into force and Article 100 of which 

lists web sites and pages as electronic evidence. The analysis of the rules of the CPC shows that 
the problem of proving the content of a website or a separate page is not completely resolved 
and the provisions governing the submission and investigation of websites and pages need to be 
substantially revised.

Electronic evidence shall be submitted in the original or in an electronic copy certified in ac-
cordance with the procedure provided for by law. In order to file the original of a website or page, 
it is necessary to remove a hard disk (or several hard disks) from a certain server and bring it to 
court, while access to all sites and pages contained on this hard disk (disks) will be temporarily 
lost. That is, the original site or page can’t be sued without interrupting their operation on the 
Internet. If the server hard disk stores several different sites or pages, their operation also stops 
which may harm rights of the owners of those sites (pages). In accordance with Part 2 of Art. 13 
of Civil Code in the exercise of its rights the person is obliged to refrain from actions that could 
violate the rights of other persons. This rule applies to the exercise of the right to judicial protec-
tion, which can’t be accompanied by a violation of the rights of others. Therefore, the requirement 
to submit to the court the original of a website or a page does not seem appropriate since its execu-
tion is directly related to unreasonable restrictions or even violation of the rights of the owners of 
websites or pages. A server hard disk with the original of a website or a page may be necessary to 
conduct forensic examination in order to establish the content of information that has been modi-
fied or removed from the site (page). However, at the stage of filing a claim the requirement to 
file the original of a website or page as evidence in a civil case appears to be lacking in sufficient 
grounds and real needs.

In accordance with Part 7 of Art. 85 of the CPC court may, through a participant’s application 
or on its own initiative, inspect the website (page), other places of data storage on the Internet 
in order to establish and record their contents. If necessary, a court may involve a specialist to 
conduct such an examination. This norm is a positive innovation because in today’s conditions the 
Internet network is a common occurrence for a significant number of Ukrainian citizens. There are 
many examples when considering a civil case the courts reviewed the sites and pages and fixed the 
content of the information on them. When establishing and fixing the content of a website (page) 
requires special knowledge and can’t be performed by a court alone or with the involvement of a 
specialist the court may appoint an expert examination to achieve this purpose.

The need to use of the special knowledge may occur in many cases due to the peculiarity of 
the functioning of websites and pages:
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1. An interested person can manipulate the content of a site or page and program it so that de-
pending on the browser, the opening time and even the ISP users will see different contents of the 
same page. Such examples are not yet common in practice but the possibility of their existence
should not be ruled out. In order to illustrate this opportunity my colleague and I created the site 
www.fix.inf.ua. It consists of only one page but when browsing this site in Google Chrome and in 
any other browser, the content of this single page with the same address is different.

2. Information on the webpage may be changed, supplemented and removed. The URL (Uni-
form Resource Locator), the page address of the Internet, indicates only the location of the page but 
does not identify the information contained therein. If you change the information on the page, the 
page address will remain the same; the page address will not automatically reflect that any changes 
have taken place.

3. When a person’s post or comment on the social network has been changed, some social 
networks allow you to view the history of the edit and see all the changes made to the post or com-
ment. However, removing a photo, video, post, or comment from a social network often results in 
the inability to recover deleted information.

4. Another problem of proving the content of pages in social networks is the ability to change 
the user’s name of the page. When such a change occurs, all previous user publications become 
available under a new name, and it is not possible to determine what the previous name was when 
reviewing the page. 

5. Access to a post published on a personal page in the social network may be limited by a 
circle of user’s friends, a list of individual friends. This directly influences what information the 
court can get when reviewing a personal page in a social network: without being a ‘friend’ of the 
respective user, no person will see a publication distributed exclusively to friends.

These examples reviewed that the recognition of the website and the page by electronic evi-
dence and the legally established possibility of their review by the court do not guarantee their 
effective use to establish the circumstances of the case. It is necessary to clarify the provisions of 
the CPC relating to the submission and research of websites and pages as evidence in the case. 
It is also necessary at the level of the decision of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine 
to decide on the status of information from web archives, the possibility of using as evidence of 
a video review of a site or page, the appropriate and admissible evidence to prove the content of 
information posted on a personal page in the social network.

Keywords: website, page, social network, proof of information from the Internet.
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Правовий статус окремих учасників 
виконавчого провадження: 

перекладач, експерт, спеціаліст, 
суб’єкт оціночної діяльності

М. М. Мальський,
кандидат юридичних наук, адвокат

Проаналізовано особливості правового статусу окремих учасників
виконавчого провадження –  перекладача, експерта, спеціаліста, суб’єкта оціночної
діяльності.Дослідженопідставитапроцедуризалученнятакихсуб’єктівдовиконавчого
провадженнявідповіднодозаконодавстваУкраїни,здійсненопорівняннязособливостями
правовогостатусутакихосібвокремихіноземнихюрисдикціях(РеспублікаМолдовата
РеспублікаКазахстан).

Ключові слова: виконавче провадження, суб’єкти виконавчого процесу, учасники
виконавчогопровадження,транснаціональнийвиконавчийпроцес.

Мальский М. М. Правовой статус отдельных участников исполнительного 
производства: переводчик, эксперт, специалист, субъект оценочной деятельности

Проанализированы особенности правового статуса отдельных участников
исполнительногопроизводства–переводчика,эксперта,специалиста,субъектаоценочной
деятельности. Исследованы основания и процедуры привлечения таких субъектов к
процедуреисполнительногопроизводствавсоответствиисзаконодательствомУкраины,
осуществлено сравнение с особенностями правового статуса таких лиц в отдельных
иностранныхюрисдикциях(РеспубликаМолдоваиРеспубликаКазахстан).

Ключевые слова: исполнительноепроизводство,субъектыисполнительногопроцесса,
участникиисполнительногопроизводства,транснациональныйисполнительныйпроцесс

Malskyy Markian. Legal status of separate participants of enforcement proceedings: 
translator, expert, specialist, assessor of property

Thearticleanalyzesthepeculiaritiesofthelegalstatusofseparateparticipantsoftheenforce-
mentproceedings,namely,atranslator,anexpert,aspecialist,asubjectofassessmentactivity.
The research on the grounds and procedure of involvement of such subjects into enforcement
proceedingsinaccordancewiththelegislationofUkraine,aswellascomparisonswiththepecu-
liaritiesofthelegalstatusofsuchpersonsincertainforeignjurisdictions(RepublicofMoldova
andtheRepublicofKazakhstan)isconductedinthearticle.

Keywords: enforcementproceeding,subjectsofenforcementproceeding,participantsofen-
forcementproceeding,transnationalenforcementprocess.

Процес виконавчого провадження у багатьох випадках супроводжується 
залученням осіб, інших, аніж сам виконавець, стягувач чи боржник. Саме 
при залученні інших осіб до виконавчого провадження виникає необхідність 
у чіткому регулюванні правового статусу таких учасників, як і регулюванні 

© МальськийМаркіянМаркіянович–  кандидат юридичних наук, адвокат
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процедури їх залучення. Зважаючи на останні законодавчі зміни, що стосуються 
примусового виконання, доцільним є аналіз вищезазначених питань, як і 
дослідження зарубіжного досвіду щодо суб’єктів виконавчого процесу. 

Дослідженням суб’єктного складу виконавчого процесу, зокрема учасників 
виконавчого провадження, займалися такі вчені, як М. Авдюков, Ю. Гринько,            
П. Заворотько, М. Штефан, А. Треушников, І. Морозова, М. Асадуллин, Ю. Гепп, 
Д. Валеев, О. Хотинська, М. Викут, В. Худенко, Є. Ятченко та ін. Процесуальне 
становище суб’єктів виконавчого процесу та їх співвідношення із учасниками 
виконавчого провадження, а також роль окремих суб’єктів досліджували 
С. Фурса, С. Щербак, Д. Глушкова, М. Вінциславська, Р. Ігонін,                                                             
О. Верба-Сидор, С. Бочарова, Д. Малешин, Л. Ракітіна та ін. Проте значна 
кількість публікацій стосовно залучення таких учасників виконавчого 
провадження, як спеціаліст, експерт, перекладач та суб’єкт оціночної діяльності, 
мають характер коротких консультаційних матеріалів для відповідних органів 
державної виконавчої служби або державних виконавців. Питання залучення 
зазначених суб’єктів до транснаціонального виконавчого процесу, тобто такого, 
що ускладнений іноземним елементом, як і загалом питання суб’єктів такого 
процесу, залишається нерозкритим в науковій доктрині. 

Дослідження правового статусу учасників виконавчого провадження дасть 
змогу зробити кроки в напрямку подолання проблем та прогалин законодавчого 
регулювання, що виникають в ході залучення таких суб’єктів, а також 
напрацювати способи удосконалення відповідних правовідносин. Особливо 
доцільним таке дослідження видається з огляду на нещодавнє реформування 
законодавства, що регулює виконавче провадження та необхідність приведення 
підзаконних нормативних актів у відповідність до новоприйнятих норм та 
кращих міжнародних практик. Крім того, зважаючи на темпи глобалізації 
бізнес-процесів та відповідно виникнення більшої кількості спорів за 
участю іноземного елементу, важливим є удосконалення транснаціонального 
виконавчого процесу, тобто такого, що пов’язаний із примусовим виконанням 
актів, прийнятих за результатами таких спорів. 

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про виконавче провадження» 
від 02.06.2016 № 1404-VIII, (далі – Закон)1 учасниками виконавчого 
провадження є виконавець, сторони, представники сторін, прокурор, експерт, 
спеціаліст, перекладач, суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт господарювання, 
особи, права інтелектуальної власності яких порушені, - за виконавчими 
документами про конфіскацію та знищення майна на підставі ст. 176, 177 
і 229 Кримінального кодексу України, статті 51 2 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення. 

1 Провиконавчепровадження:  Закон України від 02.06.2016 № 1404-VIII. URL: http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/1404-19
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Зважаючи на відмінність правового статусу учасників виконавчого 
провадження, що полягає в обсязі прав, обов’язків та повноважень таких 
суб’єктів, їх ролі та обов’язковості залучення до виконавчих дій, особистого 
та професійного інтересу в результаті примусового виконання, зазначимо, що 
учасники виконавчого провадження умовно можуть бути розділені на групи: 

• сторони провадження (боржниктастягувач); 
• органи, уповноважені на виконання (приватнітадержавнівиконавці); 
• спеціально залучені особи (представники, прокурор, експерт,

спеціаліст,перекладач,суб’єктоціночноїдіяльності-суб’єктгосподарювання,
особи,праваінтелектуальноївласностіякихпорушені). 

У ході виконавчого провадження виконавець вправі, а в деяких випадках 
зобов’язаний залучати інших суб’єктів, що не визначені Законом як учасники 
виконавчого провадження. Так, для проведення виконавчих дій виконавець за 
потреби залучає понятих, працівників поліції, представників органів опіки 
і піклування, інших органів та установ. Також виконавець може передати 
майно боржника на зберігання іншим особам. Окрема увага повинна бути 
приділена правовому статусу суду в процесі виконання рішень та оскарження 
дій виконавців. Закон не відносить таких третіх осіб до учасників виконавчого 
провадження, однак, зважаючи на нормативне закріплення їх  допуску та 
залучення до процедури примусового виконання, доцільним видається 
використання поняття «суб’єкти виконавчого процесу» при визначенні 
правового статусу останніх. 

Так, у науковій думці вже сталою є позиція, що  поняття «суб’єкти виконавчого 
процесу» є ширшим, аніж поняття «учасники виконавчого провадження», та 
включає останніх. Доктринальне визначення суб’єктів виконавчого процесу 
було запропоновано М. Вінциславською, яка зазначає, що такими суб’єктами 
є всі можливі учасники виконавчих процесуальних правовідносин (фізичні, 
юридичні особи публічного або приватного права, фізичні особи-підприємці, 
органи та посадові чи службові особи органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування в межах їх компетенції, а також суб’єкти іноземного права),  
які  беруть участь  у виконанні рішень судів та інших юрисдикційних органів 
та наділяються певним обсягом  процесуальних прав та/або обов’язків згідно 
із Законом2. Як зазначає С. Щербак, коло суб’єктів виконавчого процесу значно 
ширше, ніж коло учасників виконавчого провадження3.  Є. Ятченко робить 
аналогічний висновок про те, що не слід ототожнювати поняття «суб’єкти 
виконавчих правовідносин» та «учасники виконавчого провадження», оскільки 
останні є лише однією із груп суб’єктів виконавчого провадження4.

2 ВінциславськаМ.В. Суб’єкти виконавчого процесу: автореф. дис. канд. юрид. наук. Київ, 
2014. С. 19.

3 Щербак С.В.Суб’єкти виконавчого процесу // Вісник Української академії банківської 
справи НБУ. 2012. № 1 (6).  С. 35-36.

4 Ятченко Є.О. Класифікація суб’єктів виконавчих правовідносин // Держава і право:                 
зб. наук .праць. Юридичні і політичні науки. 2012.  Вип. 56.  С. 234 – 240.
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У ході здійснення виконавчого провадження число та склад суб’єктів 
виконавчого процесу, залучених до виконання, як і їх роль, можуть змінюватися. 
При цьому дії,  в тому числі рішення, та бездіяльність таких суб’єктів можуть 
безпосередньо впливати на хід виконавчого провадження. Враховуючи 
необхідність дотримання процесуальних вимог, забезпечення реалізації прав 
сторін та суспільного інтересу при примусовому виконанні, вважаємо за 
необхідне детальніше вивчення правового статусу та процедури залучення 
окремих учасників виконавчого провадження.

Експерт і спеціаліст. Згідно з ч. 1 ст. 20 Закону експерт чи спеціаліст 
залучається до виконавчого провадження постановою виконавця для з’ясування 
та роз’яснення питань, що виникають під час здійснення виконавчого 
провадження і потребують спеціальних знань. Наприклад, згідно з Інструкцією 
з організації примусового виконання рішень, затвердженою наказом 
Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5 (далі – Інструкція), 
з метою належного визначення вартості окремих видів майна виконавець 
може залучати до процесу опису майна експертів чи спеціалістів.  Закон не 
містить чіткого розмежування випадків, коли необхідне є залучення експерта, 
а коли – спеціаліста. Інструкція також не містить такого розмежування, хоча 
низка її положень виокремлюють конкретні підстави залучення того чи іншого 
суб’єкта. Так, при зверненні стягнення на аграрні розписки, якщо сторони не 
досягнули згоди щодо якості предметів, що підлягають передачі, виконавець 
відкладає виконавчі дії та залучає для визначення якості предмета застави 
аграрної розписки експертну установу, зазначену в аграрній розписці. Якщо 
експертну установу не визначено або на день виникнення спору вона не має 
повноважень здійснювати необхідні експертизи, виконавець за заявою сторін 
або з власної ініціативи призначає своєю постановою експерта.

Д.Г. Глушкова виділяє такі обставини, за яких доцільне  залучення саме 
спеціаліста, зокрема: проведення фото- та відеозйомки під час проведення 
виконавчих дій; надання технічної допомоги при примусовому відкриті 
приміщень; оцінка майна, що ускладнена запереченням проти оцінки, 
проведеної виконавцем або стороною; оцінка предметів, яку складно провести 
виконавцю самостійно; консультації спеціаліста щодо зберігання описаного 
майна; залучення спеціаліста-кінолога, ветеринара при примусовому 
виселенні; залучення спеціаліста-педагога під час виконання рішення суду про 
відібрання дитини5.

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону експертом або спеціалістом може бути будь-
яка дієздатна особа, яка має необхідні знання, кваліфікацію та досвід роботи 
у відповідній галузі. З цього випливає, що експерт, на відміну від проведення 
експертизи при розгляді справи судом, не обов’язково повинен бути включеним 
до державного Реєстру атестованих судових експертів. 

5 ГлушковаД.Г.Участь спеціаліста при виконанні судових рішень // Форум Права.  2008. №3.  
С. 104–110. URL:  http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-3/08gdgvsr.pdf
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До прав та обов’язків експерта та спеціаліста належать:
– надати письмовий висновок з питань, що містяться в постанові, 

протягом 15 робочих днів з дня ознайомлення з постановою виконавця.                  
Цей строк може бути продовжений до 30 робочих днів за погодженням з 
виконавцем;

– надавати усні рекомендації щодо дій, які виконуються в його 
присутності;

– право на винагороду за надані послуги (якавідповіднодоч.4ст.20
Законуразомз  іншимивитратами,пов’язанимизпроведеннямекспертизи,
наданням висновку спеціаліста належать до витрат виконавчого
провадження).

Різниця між правовим статусом експерта і спеціаліста полягає у 
відповідальності. Згідно з ч. 4 ст. 20 Закону експерт несе кримінальну 
відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених 
на нього обов’язків (ст. 385 КК України) та/або надання завідомо неправдивого 
висновку (ст. 384 КК України) під час здійснення виконавчого провадження, 
про що він має бути попереджений виконавцем. Для спеціаліста не передбачено 
кримінальної відповідальності за відповідні дії.

Водночас у частині відповідальності спеціально залучених осіб – учасників 
виконавчого провадження Законом визначено, що збитки, завдані сторонам 
внаслідок видачі завідомо неправдивого висновку, підлягають відшкодуванню 
в порядку, встановленому законом. Однак не деталізовано, чи така 
відповідальність стосується лише експерта, чи також спеціаліста, дослідження 
якого також оформляється висновком. 

Необхідність законодавчого закріплення відповідальності експерта 
зумовлена наслідками, які можуть бути спричинені недобросовісними діями 
або недбалістю такого експерта. Наприклад, наявність письмового висновку 
експерта, як і суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання, щодо 
неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна боржника у 
зв’язку із значним ступенем його зношення, пошкодженням є підставою для 
зняття арешту з майна. Зазначене, очевидно, може бути використано на користь 
заінтересованої сторони виконавчого провадження у випадку необ’єктивності 
експерта. 

Відповідно до ст. 23 Закону експерт, спеціаліст не можуть брати участі 
у виконавчому провадженні і підлягають відводу, якщо вони є близькими 
родичами сторін, їхніми представниками або іншими особами, які беруть 
участь у виконавчому провадженні, або заінтересовані в результаті 
виконання рішення, або якщо є інші обставини, що викликають сумнів у їх 
неупередженості. Зазначена гарантія також є інструментом зниження ризику 
особистої заінтересованості відповідних учасників провадження та складення 
експертом чи спеціалістом необ’єктивного висновку. Водночас недостатня 
кваліфікація експерта чи спеціаліста не є підставою для відводу чи самовідводу.

Цивільне право та цивільний процес 
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Щодо транснаціонального виконавчого процесу, то видається доцільним 
залучення експерта або спеціаліста у разі необхідності оцінки майна у 
випадку, якщо ринкову вартість такого майна визначити в Україні складно або 
неможливо. Наприклад, якщо в Україні або немає аналогів такого предмета, 
або ж для визначення реальної вартості доцільно аналізувати вартість товару 
на міжнародних ринках. Це може стосуватися, наприклад, оцінки творів 
мистецтва, ювелірних виробів, антикваріату, рідкісних предметів, об’єктів 
інтелектуальної власності, техніки. Відповідний висновок експерта або 
спеціаліста також може бути передумовою проведення оцінки такого майна 
суб’єктом оціночної діяльності. Крім того, залучення експерта або відповідного 
спеціаліста можливе при необхідності отримання доступу, проведення опису та 
оцінки програмного забезпечення, комп’ютерної техніки  та цифрових носіїв, 
а що особливо актуально зараз – альтернативних засобів розрахунків та так 
званої електронної валюти, наприклад, Bitcoin. 

Республіка Молдова. Відповідно до ч. 1 ст. 56 Виконавчого кодексу 
Республіки Молдова (далі – ВК РМ)6 для роз’ясненняпитань,щовиникають
приздійсненнівиконавчихдій,  судовий виконавець з власної ініціативи або за 
заявою боржника або стягувача може розпорядитися про участь у виконавчому 
провадженні одного, а при необхідності – кількох спеціалістів. Відповідно 
до частини (2) ст. 56 ВК РМ в якості спеціаліста може брати участь особа, 
яка має необхідні знання у відповіднійобласті, не зацікавлена в результатах 
здійснюваних дій і не перебуває у родинних стосунках з учасниками 
виконавчого провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 57 ВК РМ спеціаліст має 
право на винагороду за рахунок боржника, якщо законом не передбачено інше. 
Спеціаліст дає висновок в усній або письмовій формі. Закон передбачає низку 
обов’язків спеціаліста, серед яких з’явитися за викликом;  брати участь у 
виконавчих діях, використовуючи свої знання за фахом для надання учасникам 
допомоги у вирішенні поставлених питань; давати пояснення з приводу 
виконуваних ним дій; робити заяви, які підлягають занесенню до протоколу 
судовому виконавцеві або ним власноруч. 

Відповідно до ч. 1 ст. 58 ВК РМ дляроз’ясненняпитань,щовиникають
у виконавчому провадженні і потребують спеціальних знань у галузі науки,
мистецтва,техніки,ремеслатаіншихсферах, судовий виконавець з власної 
ініціативи або за заявою боржника або стягувача може призначити експертизу. 
Відповідно до ч. 2 ст. 58 ВК РМ експертом може бути призначена особа, що 
володіє спеціальними знаннями, не зацікавлена в результатах здійснюваних дій 
і не перебуває у родинних стосунках зі сторонами виконавчого провадження.

Отже, Виконавчий кодекс Республіки Молдова, на відміну від українського 
законодавства розрізняє підстави залучення  експерта і спеціаліста.

6 ВиконавчийКодекс Республіки Молдова від 24.12.2004. URL:  http://lex.justice.md/viewdoc.
php?action=view&view=doc&id=336538&lang=2
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Республіка Казахстан. Відповідно до ст. 24 Закону Республіки Казахстан 
«Про виконавче провадження та статус судових виконавців»7 (далі – ЗРК) 
для роз’яснення питань, які виникають при вчиненні виконавчих дій,
що потребують спеціальних знань, а також надання оцінки, продажу,
транспортування,зберіганняарештованогомайнасудовий виконавець може 
за клопотанням сторін виконавчого провадження або за власною ініціативою 
призначити відповідною постановою спеціаліста або декілька спеціалістів. 
У якості спеціаліста може бути призначена не зацікавлена в справі особа, що 
володіє спеціальними знаннями, необхідними для дачі висновку або вчинення 
необхідних дій. Спеціалісти мають право на винагороду за виконання роботи, 
що проводиться в зв’язку з вчиненням виконавчих дій. Ця винагорода та 
інші витрати на залучення спеціаліста належать до витрат на проведення 
виконавчих дій. Законодавство Республіки Казахстан відносить спеціаліста 
до учасників виконавчого провадження, а саме до інших осіб, що сприяють 
виконанню вимог виконавчого документа. На відміну від законодавства 
України та Республіки Молдова ЗРК не виділяє експерта в окремого суб’єкта 
або учасника виконавчого провадження.

Суб’єкт оціночної діяльності. Згідно із ст. 57 Закону виконавець має 
право залучити суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання для 
проведення оцінки майна у разі, якщо визначити вартість майна (окремих 
предметів) складно. Суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання 
залучається обов’язково для проведення оцінки за регульованими цінами, 
оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та 
річкових суден. Відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні»8 суб’єктами оціночної
діяльності є суб’єкти господарювання – зареєстровані  в  установленому 
законодавством порядку фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, 
а також юридичні особи  незалежно від їх організаційно-правової форми та 
форми  власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких 
працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності відповідно до закону. Тобто статус суб’єкта оціночної діяльності 
повинен бути підтверджений відповідним сертифікатом.

Для проведення оцінки майна  суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом 
господарювання виконавець виносить постанову про його залучення.                              
Як зазначено у Роз’ясненнях Фонду державного майна України з оцінки майна 
під час виконавчого провадження9, якщо органи державної виконавчої служби, 
утворені Міністерством юстиції України, виступають замовником послуг з 

7 Провиконавче провадження і статус судових виконавців: Закон Республіки Казахстан. URL:  
http://www.krg.adilet.gov.kz/ru/pages/zakon-respubliki-kazahstan-ob-ispolnitelnom-proizvodstve-i-
statuse-sudebnyh-ispolniteley-1

8 Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон 
України від 12.07.2001 № 2658-III. URL:   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2658-14

9 Роз’яснення Фонду державного майна України з деяких питань надання послуг з оцінки 
майна під час виконавчого провадження. URL:  http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/roziasnenia-
nadania-poslug-ocinky-vukonavch-provadzhen-_3169.pdf

Цивільне право та цивільний процес 
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оцінки, законодавством передбачено обов’язкове проведення конкурентного 
відбору суб’єкта оціночної діяльності для надання послуг з незалежної оцінки 
майна з деяких питань надання послуг. З метою проведення оцінки майна 
боржника (зокрема, нерухомого майна) органи державної виконавчої служби, 
утворені Міністерством юстиції України, можуть самостійно вживати заходів 
щодо визначення суб’єкта оціночної діяльності на конкурентних засадах, 
зокрема, шляхом застосування електронної системи закупівель відповідно до 
вимог законодавства про публічні послуги, або звернутися до Фонду та його 
регіональних відділень і надати інформацію про об’єкт оцінки та сторони 
майбутнього договору про надання послуг з оцінки такого об’єкта.

 Виконавець повідомляє про результати визначення вартості чи оцінки 
майна сторонам не пізніше наступного робочого дня після дня визначення 
вартості чи отримання звіту про оцінку і у разі незгоди з результатами оцінки  
сторони мають право оскаржити їх у судовому порядку в 10-денний строк з дня 
отримання відповідного повідомлення. Суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт 
господарювання має право на винагороду за надані ним послуги. Винагорода 
та інші витрати, пов’язані з наданням звіту суб’єкта оціночної діяльності - 
суб’єкта господарювання, відповідно до ст. 20 Закону належать до витрат 
виконавчого провадження. 

Слід зазначити, що за недостовірну чи необ’єктивну оцінку майна суб’єкт 
оціночної діяльності – суб’єкт господарювання несе відповідальність у 
порядку, встановленому законом, а оцінювач – кримінальну відповідальність, 
про що він має бути попереджений виконавцем (згідно із ст. 384 КК  України). 
Закон також встановлює підстави для відводу суб’єкта оціночної діяльності, 
аналогічні до підстав відводу експерта та спеціаліста. 

Республіка Молдова. Відповідно до ст. 117 Виконавчого кодексу Республіки 
Молдова (далі – ВК РМ) оцінка майна, яке підлягає арешту, здійснюється 
судовим виконавцем за середніми ринковими цінами у відповідній місцевості. 
Судовий виконавець зобов’язаний повідомити в письмовому вигляді сторони 
про факт визначення вартості майна, на яке накладено арешт, і роз’яснити 
сторонам їх право звернутися до оцінювача в разі незгоди з вартістю, 
визначеною виконавцем. Якщо оцінку майна провести складно або якщо 
боржник чи стягувач оскаржують вартість майна, встановлену судовим 
виконавцем, судовий виконавець залучає оцінювача у відповідній сфері. У разі, 
якщо жодна зі сторін виконавчого провадження не заперечує в установлений 
термін встановлену судовим виконавцем вартість майна, оцінка вважається 
правильною і остаточною. У разі, якщо боржник або третя особа перешкоджає 
доступу оцінювача до оцінюваного майна, такий боржник позбавляється
права оскаржити встановлену вартість майна, а відшкодування збитків, 
завданих можливим зменшенням вартості майна, може бути витребувано 
з нього. Вважаємо, що зазначені правила навряд чи доцільно переймати, 
оскільки така процедура допускає надто широкі повноваження виконавця, 
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позбавляє власника майна права на судовий захист без чіткого розмежування 
того, які дії можуть вважатися недопуском оцінювача, а також допускає ризик 
реалізації майна за необ’єктивною вартістю у випадку формальної помилки 
щодо неотримання результатів експертизи або відповіді про незгоду з такою.

Республіка Казахстан. Відповідно до ст. 68 Закону Республіки Казахстан 
«Про виконавче провадження та статус судових виконавців» оцінка майна 
проводиться оцінювачем на підставі постанови судового виконавця, винесеної 
протягом 10 днів з моменту арешту та виявлення приналежності майна боржнику,  
шляхом: самостійного призначення оцінювача; призначення оцінювача за 
пропозицією однієї із сторін виконавчого провадження; доручення однієї зі 
сторін виконавчого провадження про проведення оцінки майна боржника. 
Оплата вартості оцінки майна покладається на сторони і в подальшому стягується 
з боржника. Аналогічно до українського законодавства ЗРК передбачає право 
сторін виконавчого провадження на оскарження результатів оцінки протягом 
10 днів з дати ознайомлення в порядку, передбаченому для оскарження дій 
судового виконавця. Також сторони вправі домовитися про вартість майна, і 
в такому разі оцінка не проводиться. В якості спеціаліста виступає юридична 
особа або індивідуальний підприємець, що володіють відповідно до Закону 
Республіки Казахстан «Про оціночну діяльність в Республіці Казахстан»10 
ліцензією на право оцінки відповідного виду майна. Вважаємо за доцільне 
звернутися до зарубіжного досвіду в частині нормативного врегулювання 
порядку залучення оцінювача в профільному законі.

Перекладач. Участь перекладача у виконавчому провадженні передбачена 
статтею 21 Закону, відповідно до якої виконавець або сторони у разі потреби 
можуть запросити перекладача. Особі, яка потребує послуг перекладача, 
виконавець надає строк для його запрошення, але не більш як 10 робочих днів. 
У разі, якщо зазначена особа не забезпечить участі перекладача у визначений 
строк, його може призначити постановою виконавець. Перекладачем може 
бути будь-яка дієздатна особа, яка володіє мовами, знання яких є необхідним 
для перекладу. Оскільки законом не встановлено протилежного, то 
перекладачем може бути будь-яка дієздатна особа незалежно від того, чи є вона 
громадянином України. Не встановлює закон і вимог щодо освіти перекладача. 
Належна якість та достовірність перекладу забезпечується кримінальною 
відповідальністю перекладача за здійснення завідомо неправильного 
перекладу під час виконавчого провадження, а також за відмову без поважних 
причин від виконання покладених на нього обов’язків. Перекладач має право 
на винагороду за виконану роботу, що належить до витрат виконавчого 
провадження. У випадках, передбачених ч. 4 ст. 23 Закону, перекладач підлягає 
відводу, однак недостатня кваліфікація не належить до таких. 

10 Про оціночну діяльність в Республіці Казахстан:  Закон Республіки Казахстан від 
30.11.2000 р. № 109 зі змінами, внесеними Законом РК від 09.11.2009 № 197-IV. URL: https://
online.zakon.kz/Document/?doc_id=1020914#pos=0;0
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 Перекладачем може бути особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється 
судочинство чи ведеться виконавче провадження, та іншою мовою, знання якої 
необхідне для усного чи письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також 
особа, яка володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими11.

Забезпечення участі перекладача у виконавчому провадженні є важливою 
гарантією дотримання прав сторін насамперед у транснаціональному 
виконавчому процесі, що покликана забезпечити дотримання принципу 
рівності та забезпечити національний режим для іноземців. Реалізація 
зазначеної гарантії, в числі іншого, здійснюється шляхом надання стороні права 
не лише клопотати про залучення  перекладача, але й самостійно обирати та 
запрошувати такого. 

Республіка Молдова. Згідно з ВК РМ перекладачем може бути особа, яка 
отримала дозвіл на здійснення даної діяльності в установленому законом 
порядку, тоді як в Україні достатньо, щоб особа вільно володіла відповідною 
мовою. Витрати на залучення перекладача несе учасник, який побажав його 
залучення. Судовий виконавець попереджає в письмовій формі перекладача 
про відповідальність, яку він несе відповідно до положень Кримінального 
кодексу.

Республіка Казахстан. Згідно ЗРК при вчиненні виконавчих дій учасники 
виконавчого провадження у разі, якщо вони не володіють мовою, на якому 
ведеться виконавче провадження, можуть за власною ініціативою або за 
пропозицією судового виконавця запросити перекладача. Перекладачем може 
бути будь-яка повнолітня дієздатна, не зацікавлена у справі особа, що володіє 
мовою, знання якої необхідне для здійснення виконавчих дій. Перекладач має 
право на винагороду за свою працю, яка відноситься до витрат на проведення 
виконавчих дій. У разі завідомо неправильного перекладу перекладач несе 
відповідальність відповідно до законів Республіки Казахстан, про що він 
попереджається судовим виконавцем.

Отже, законодавство, хоч і регулює можливість та обов’язок залучення 
тих чи інших осіб до виконавчого провадження, проте окремі аспекти 
залишаються або не врегульованими взагалі, або сформульовані недостатньо 
чітко. Вважаємо за доцільне розмежувати, за яких обставин залучається 
експерт, а за яких – спеціаліст. Враховуючи відмінний правовий статус цих 
суб’єктів з огляду на відповідальність, що може застосовуватися до них, 
невірним видається узагальнення підстав залучення зазначених учасників без 
розмежування функцій спеціаліста та  експерта у виконавчому провадженні. 
Порівняльний аналіз з нормами законодавства інших країн свідчить, зокрема, 
про необхідність додаткового врегулювання порядку залучення суб’єкта, що 
здійснює оцінку майна у галузевому законодавстві, яке регулює примусове 

11 Про оціночну діяльність в Республіці Казахстан:  Закон Республіки Казахстан від 
30.11.2000 р. № 109 зі змінами, внесеними Законом РК від 09.11.2009 № 197-IV. URL: https://
online.zakon.kz/Document/?doc_id=1020914#pos=0;0
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виконання. Такий порядок мав би передбачати швидкий та без зайвих 
бюрократичних процедур вибір суб’єкта, оцінку із числа дозволених, що 
здійснюватиме оцінку. Це сприятиме пришвидшенню проведення оцінки та 
приведення рішення до виконання. Також  варто чітко законодавчо визначити 
вимоги до кваліфікації осіб, яких може бути залучено в якості перекладача, 
особливо якщо такий визначається виконавцем, та розширити підстави для 
відводу такого перекладача, зокрема у зв’язку із недостатньою кваліфікацією 
або неможливістю порозумітися із суб’єктами, для яких такий переклад 
здійснюється. Загалом законодавство, що регулює примусове виконання, 
необхідно удосконалювати не лише шляхом запозичення зарубіжного досвіду, 
а й з урахуванням темпів глобалізації та комп’ютеризації, що призводить до 
виникнення правовідносин, що належать до транснаціонального виконавчого 
процесу.  

Malskyy Markian. Legal status of separate participants of enforcement proceeding: 
translator, expert, specialist, assessor of property

Extended summary. The article analyzes the peculiarities of the legal status of separate par-
ticipants of the enforcement proceedings, namely, a translator, an expert, a specialist, a subject of 
assessment activity/ assessor. The research is dedicated to the grounds and procedure of involving 
of such subjects into enforcement proceedings in accordance with Ukrainian legislation, as well as 
to comparisons with the peculiarities of the legal status of such persons in certain foreign jurisdic-
tions (Republic of Moldova and the Republic of Kazakhstan). 

As activity or inactivity of the mentioned subsidiary participants of the enforcement process 
might significantly influence the course of the proceedings and affect rights and obligations of the 
parties to such proceedings, it is necessary to research and detect legal gaps and problems arising 
in law applying practice involving mentioned subject. Analysis of the abovementioned issues is 
also expedient due to the recent amendment of the enforcement legislation and necessity to bring 
the law applying practice and bylaws in line with current tendencies of the markets’ globalization. 
Increased numbers of cross border disputes leads to increase of the transnational enforcement. 
Inadequately, transnational enforcement process as well as involvement of subsidiary participants 
of the enforcement into such proceedings significantly lacks legal regulations and its analysis in 
the legal doctrine.

In the result of the research it is recommended to improve the procedure of involvement of 
a translator, an expert, a specialist, a subject of assessment activity. Inter alia, it is suggested: to 
specify demands to translator’s qualification; to expand the grounds of disqualification of the 
translator, expert, specialist, subject of valuation activity based on lack of their qualification; to 
distinguish the grounds of involvement of expert and specialist; to specify the procedure of deter-
mination of subjects of assessment activity.

Keywords: enforcement proceeding, subjects of enforcement proceeding, participants of en-
forcement proceeding, transnational enforcement process.
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Судовий захист основоположних прав у 
Європейському Союзі в аспекті застосування 
практики Європейського суду з прав людини 

Л. Г. Фалалєєва,
кандидат юридичних наук, доцент,
докторант Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України

Проаналізовано механізми судового захисту основоположних прав у ЄС, визначено
співвідношенняюрисдикційСудуЄСтаЄвропейськогосудузправлюдиниусправахпро
захистправлюдинизоглядуназобов’язанняЄСприєднатисядоКонвенціїпрозахистправ
людинитаосновоположнихсвобод1950р.,висвітленоособливостізастосуванняСудом
ЄСпрактикиЄвропейськогосудузправлюдини,атакожвзаємовпливуправозастосовної
практикисудовихорганівЄСтаРадиЄвропи.

Ключові слова: правопорядокЄС,системазахиступравлюдинивЄС,основоположні
права.

Фалалеева Л. Г. Судебная защита основополагающих прав в Европейском Союзе в 
аспекте применения практики Европейского суда по правам человека

Проанализированы механизмы судебной защиты основополагающих прав в ЕС,
определеносоотношениеюрисдикцийСудаЕСиЕвропейскогосудапоправамчеловекапо
деламозащитеправчеловека,учитываяобязательствоЕСприсоединитьсякКонвенции
о защите прав человека и основних свобод 1950 р., освещены особенности применения
СудомЕСпрактикиЕвропейскогосудапоправамчеловека,атакжевзаимноговлияния
правоприменительнойпрактикисудебныхоргановЕСиСоветаЕвропы.

Ключевые слова: правопорядок ЕС, система защиты прав человека в ЕС,
основополагающиеправа.
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Falalieieva Lyudmyla. Judicial protection of fundamental rights in the European Union 
in the context of the application of the European Court of Human Rights practice

Theauthorofthearticleanalyzesthemechanismsofjudicialprotectionoffundamentalrights
intheEuropeanUnion,definestherelationshipbetweenthejurisdictionoftheCourtofJustice
andtheEuropeanCourtofHumanRightsinhumanrightscasesinviewoftheEuropeanUnion’s
accession to theConvention for theProtection ofHumanRights andFundamentalFreedoms
1950,discloses theparticularitiesof theCourt’sapplicationof theEuropeanCourtofHuman
Rightspractice.

Keywords: EUlegalorder,EUhumanrightsprotectionsystem,fundamentalrights.

Розвиток інтеграційних процесів у Європі зумовив появу нових 
інституційно-правових моделей і форм співробітництва, здатних забезпечувати 
захист основоположних прав на рівні Європейського Союзу, що вплинуло на 
утвердження та еволюцію системи захисту прав людини в ЄС. Наявність систем 
захисту прав людини, у тому числі механізмів судового захисту, у рамках ЄС 
та Ради Європи спричинила колізії, пов’язані, зокрема, з різним тлумаченням 
правозахисних норм їхніми судовими органами, що актуалізує посилення 
взаємодії Суду ЄС та Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). У цьому 
контексті привертають увагу справи, в яких Суд обґрунтовує свою правову 
позицію положеннями підписаної у рамках Ради Європи 4 листопада 1950 р. 
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і Протоколів 
до неї (далі – Конвенція 1950; посилання на неї стосується і протоколів), а 
також застосовує практику ЄСПЛ, адже конвенційні норми наповнюються 
конкретним змістом саме завдяки останньому. Примітно, що Конвенція 1950 
є основою європейської системи захисту прав людини, характеризується 
дієвим та ефективним інституційним забезпеченням колективних гарантій – 
контрольним механізмом в особі ЄСПЛ, який не лише довів доцільність свого 
існування, а й здобув авторитет як гарант дотримання конвенційних норм та 
їх автентичний інтерпретатор. Норми Конвенції 1950 є обов’язковими для її 
договірних сторін у світлі тлумачення ЄСПЛ. “Лише ознайомлення з текстом 
положень Конвенції не дає змоги збагнути увесь її сенс”1, оскільки Конвенція 
1950 є живим інструментом, який має тлумачитися крізь призму сучасних 
реалій.

Ефективність механізмів судового захисту основоположних прав у ЄС 
є одним із визначальних чинників успішності європейської інтеграції і 
становить як науковий, так і практичний інтерес. У вітчизняній та зарубіжній 
юридичній науці здебільшого досліджувалися питання забезпечення і захисту 
основоположних прав у ЄС, юрисдикція Суду ЄС, практика ЄСПЛ щодо 
держав-членів ЄС стосовно застосування права ЄС на національному рівні, 
варіативність підходів до взаємодії судових органів ЄС і Ради Європи. Різні 
аспекти організаційно-правового забезпечення захисту основоположних 
прав у ЄС є проблематикою, що має велике практичне значення для 
сучасної науки міжнародного та європейського права, вирішенню якої 

1 МакБрайд Дж. Принципи, що визначають тлумачення та застосування Європейської 
конвенції з прав людини // Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика 
застосування, український контекст / за ред. О. Л. Жуковської. Київ: ЗАТ ВІПОЛ, 2004. С. 761.
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частково присвятили праці вітчизняні та зарубіжні вчені, серед яких                                                                                                                  
А. Арнулл, І. Батлер, М. Буроменський, В. Буткевич, В. Денисов, Т. Комарова,                                                                                 
Ф. Манчіні, К. Маргарітіс, О. Мережко, М. Микієвич, В. Мицик, В. Муравйов,                                                                                                                                   
П. Рабінович, Х. Расмуссен, А. Росас, О. Святун, К. Смирнова, В. Стеглік, 
Е. Стейн, Дж. Уейлер, А. Федорова, О. Хамуляк, Н. Шишкова. Водночас 
механізми судового захисту основоположних прав у ЄС, особливості 
застосування Судом практики ЄСПЛ є фактично новою сферою для 
вітчизняної науки міжнародного права, а її вивчення має практичний інтерес. 
Дослідження окреслених питань сприятиме розумінню еволюції інтеграційних 
процесів у ЄС, у тому числі в сфері захисту основоположних прав, що має 
прикладне значення для підвищення ефективності співробітництва України з 
ЄС, реалізації передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС 2014 р. 
політичної асоціації та економічної інтеграції.

Враховуючи досвід співробітництва держав-членів ЄС у рамках Ради 
Європи, у виданому в 1999 р. на саміті ЄС у Кельні мандаті на розробку 
Хартії ЄС про основоположні права, її джерелами було визначено, 
зокрема, конституційні традиції, спільні для держав-членів, Конвенцію 
1950, Європейську соціальну хартію (переглянуту) 1996 р. (далі – 
ЄСХ (п) 1996). Хартію ЄС про основоположні права 7 грудня 2000 р. (далі – Хартія 
2000) було проголошено у Ніцці як політичну декларацію з перспективою 
надання їй вищої юридичної сили у правовій системі ЄС. Зрештою адаптована 
редакція Хартії ЄС про основоположні права, прийнята 12 грудня 2007 р. (далі – 
Хартія 2007)2  у Страсбурзі, не була інкорпорована до тексту установчих договорів, 
але має з ними однакову юридичну силу. Вона є самостійним джерелом 
первинного права ЄС, що не має прямої дії у внутрішніх правопорядках 
держав-членів. Чеські вчені О. Хамуляк та В. Стеглік слушно наголошують, 
що “посилення ролі основоположних прав у наднаціональному правопорядку є 
непрямим інструментом захисту позиції Суду щодо природи правової системи 
ЄС. Визнання основоположних прав невід’ємною складовою наднаціонального 
права та створення складної системи їх захисту надало наднаціональній 
правовій системі рис конституційного правопорядку”3.

Хартія 2007 експліцитно підтвердила та систематизувала основоположні 
права і свободи, а також принципи правового статусу особи, які були визнані 
за громадянами ЄС Договором про Європейський Союз (далі – ДЄС) та 
Конвенцією 1950, хоча більшість прав, передбачених Хартією 2007, визнані 
за кожною особою, що перебуває на території ЄС, відтак і за громадянами 
України. Водночас текст Хартії 2007 поєднує ширший каталог гарантованих 
прав і свобод, порівняно з Конвенцією 1950, закріпивши деякі нові права, 
серед яких право на цілісність особистості (ст. 3), право на якісне управління  
(ст. 41), а також конкретизувавши порядок застосування (ст. 51) та сферу дії 
(ст. 52) її положень, порівняно з Хартією 2000. З огляду на це проглядається 
інклюзивний підхід до правового регулювання Хартією 2007, що вирізняється 

2 Charter of Fundamental Rights of the European Union // Official Journal of the European Union. 
C 303/01. Vol. 50. 14 December 2007. P. 1-16.

3 HamulakO.,StehlikV.European Union Constitutional Law: Revealing the Complex Constitutional 
System of the European Union. Olomouc : Palacky University Olomouc, 2013. Р. 139.
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максимально широкою концепцією прав людини, поєднаних у рамках одного 
всеохоплюючого документа, особливо коли йдеться про гарантування 
економічних і соціальних прав, реалізація яких вимагає значних фінансових 
ресурсів.

Змістова частина Хартії 2007 має субсидіарний характер щодо механізмів 
Ради Європи, оскільки Преамбулою Хартії 2007 визначено, що вона підтверджує 
права, які, з-поміж іншого, походять з Конвенції 1950, з ЄСХ (п) 1996, а також 
з практики ЄСПЛ. За влучним висловлюванням В. Євінтова, Конвенція 1950 
та юриспруденція ЄСПЛ є своєрідними “містками між системами захисту прав 
людини Європейського Союзу і Ради Європи”4. Вимогу однаковості розуміння 
прямо зафіксовано у “горизонтальних” статтях Хартії 2007, зокрема ч. 3 ст. 52 
встановлено: якщо основоположні права, закріплені в Хартії 2007, кореспондують 
правам людини, гарантованим Конвенцією 1950, то зміст і обсяг цих прав 
співпадають з тими, які надає їм остання, що не перешкоджає запровадженню 
ширшого захисту в праві ЄС5. Зрештою, “за жодних обставин рівень захисту за 
Хартією 2007 не може бути нижчим гарантованого Конвенцією 1950”6.

У Роз’ясненнях (Explanations) до Хартії 2007, враховуючи розвиток 
права ЄС, розкривається зміст кожної категорії основоположних прав, 
співвідноситься їх обсяг з відповідниками за міжнародно-правовими актами, 
interalia Конвенцією 1950, аналізується практика Суду та ЄСПЛ. Н. Шишкова 
(Чехія) підкреслює, що Роз’яснення розмежовують “…права та принципи. 
При цьому права можуть бути безпосередньо захищені у судовому порядку 
(наприклад, ст. 23 Хартії – рівність жінок і чоловіків), а принципи становлять 
виключно програмні положення, що містять визначення цілей, до досягнення 
яких прагнутиме ЄС. Їх захист у судовому порядку можливий тільки у випадку, 
якщо вони були згодом закріплені у вторинному праві ЄС (наприклад, ст. 25 
Хартії – права осіб похилого віку)”7. Таким чином, шляхом тлумачення частина 
положень Хартії 2007, віднесена до категорії принципів (ст. 25, 26, 37), може 
бути позбавлена можливості судового захисту, на відміну від суб’єктивних 
прав. У цьому контексті важливу роль у створенні умов для забезпечення 
дотримання основоположних прав відіграє прийнята 19 жовтня 2010 р. 
Європейською Комісією Стратегія ефективної імплементації Європейським 
Союзом Хартії про основоположні права8.

Примітно, що ч. 2 ст. 6 ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р.9   
(далі – ЛД 2007) підтвердила намір ЄС приєднатися до Конвенції 1950, що 

4 ЄвінтовВ. І.Імплементація рішень Європейського суду з прав людини: міжнародний та 
український досвід // Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України / за ред.                
В. Н. Денисова. Київ: Юстініан, 2006. С. 194.

5 Charterof Fundamental Rightsof the European Union // Official Journal of the European Union. 
C 303/01. Vol. 50. 14 December 2007. P. 15.

6 ExplanationsRelating to the Charter of Fundamental Rights // Official Journal of the European 
Union. C 303/02. Vol. 50. 14 December 2007. P. 33.

7 ШишковаН.Хартия основных прав Европейского Союза и проблемы ее применения // 
Пам’яті професора Павла Петровича Заворотька. Актуальні проблеми правової науки: зб. статей / 
за заг. ред. Н. П. Шишкової. Київ: Прецедент, 2014. С. 188.

8 Strategyfor the effective implementation of the Charter of Fundamental Rights by the European 
Union, 19.10.2010. 13 р. URL: http://ec.europa.eu/justice/news/intro/doc/com_2010_573_en.pdf

9 Consolidatedversions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the 
European Union // Official Journal of the European Union. C 326/01. Vol. 55. 26 October 2012.
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дозволить уникнути різного тлумачення Судом та ЄСПЛ однакових норм у 
сфері прав людини. Строки приєднання ЄС до Конвенції 1950 не встановлено, 
лише закріплено, що воно не змінить компетенції ЄС, визначеної в ДЄС 
у редакції ЛД 2007 та Договорі про функціонування ЄС (далі – ДФЄС). 
ЛД 2007 фактично формалізував рецепцію матеріальних норм Конвенції 1950 р. 
та прецедентного права ЄСПЛ у право ЄС. При викладенні у Хартії 2007 
прав, що кореспондують зафіксованим у Конвенції 1950, використовувалися 
формулювання, які не допускають їх різночитання. Якщо Хартія 2007 та 
Конвенція 1950 закріплюють однакове за змістом право, наприклад, право 
на життя (ст. 2 Хартії 2007 кореспондує ст. 2 Конвенції 1950); презумпція 
невинуватості та право на захист (ст. 48 Хартії 2007 кореспондує ч. 2-3                       
ст. 6 Конвенції 1950), то обидва джерела мають застосовуватися теж однаково 
відповідно до тлумачення ЄСПЛ, який, застосовуючи доктрину “меж свободи 
розсуду” (margin of appreciation), враховує умови розвитку, переоцінку 
цінностей, нові або особливі обставини. Джеремі МакБрайд (Великобританія) 
вказує на два досить складні для осягнення аспекти, що характеризують підхід 
Суду (ЄСПЛ – Л. Ф.) до тлумачення Конвенції, пов’язані з обстоюваною ним 
думкою про те, що її текст треба вважати “живим” документом і що важливою 
є основна мета положень, а не їх формальний текст. Ці міркування зумовлюють 
необхідність того, щоб підхід до інтерпретації був одночасно і динамічним, і 
чітко зорієнтованим10, телеологічним. 

Реалізація норм Хартії 2007, що кореспондують нормам Конвенції 1950, 
має здійснюватися згідно з їх офіційним тлумаченням у рішеннях ЄСПЛ, 
які “слугують не лише вирішенню справ, які надійшли йому на розгляд, а в 
ширшому розумінні уточнюють, захищають і розвивають норми Конвенції та 
сприяють таким чином дотриманню зобов’язань, які взяли на себе договірні 
сторони”11. Примітно, що рішення ЄСПЛ адресовані не лише сторонам спору, 
а всім договірним сторонам Конвенції 1950, положення якої як колективні 
гарантії є зобов’язаннями ergaomnespartes.

При розгляді справ національні суди пов’язані чинними нормами права 
ЄС, які мають примат щодо внутрішнього права держав-членів, а деякі з них – 
пряму дію в їх внутрішніх правопорядках, тобто норми права ЄС можуть 
застосовуватися у національних судах поряд з нормами внутрішнього права 
під час розгляду судових справ. Примітно, що переважно національні суди 
держав-членів, а також прирівняні до них органи адміністративної юстиції 
забезпечують захист встановлених у рамках ЄС основоположних прав від 
будь-яких порушень12. Національним судам підвідомчі всі категорії справ, за 
винятком тих, які віднесені до юрисдикції Суду ЄС, що ухвалює рішення: у 
справах за позовами держав-членів, інституцій, фізичних або юридичних осіб; 
у преюдиціальному порядку на запит національних юрисдикційних органів 
про тлумачення права ЄС або про дійсність актів, прийнятих інституціями 
тощо. Для забезпечення реалізації норм права ЄС велике значення має їх 

10 МакБрайдДж. Цит. праця. С. 762.
11 Справа5310/71, Irеland  v. United Kingdom [1978] ECHR.
12 Principles of  European  Constitutional  Law / Eds. A. von Bogdandy, J. Bast. Oxford : Hart 

Publishing, 2009. Р. 509.
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конкретизація та тлумачення, які здійснюються як у нормотворчому процесі, 
так і при застосуванні права ЄС13.

Суд є вищим судовим органом ЄС, уповноваженим забезпечувати 
дотримання права при тлумаченні та застосуванні положень установчих 
договорів (ч. 1 ст. 19 ДЄС у редакції ЛД 2007). Він може вирішувати лише 
питання права, передані йому на розгляд, не уповноважений вирішувати 
питання факту, а також застосовувати право до фактів, що належить до 
компетенції національних судів. У перших рішеннях у справах, що заторкували 
основоположні права, Суд, вдаючись до телеологічного тлумачення, визнав 
за основоположними правами людини значення загальних принципів права 
європейських співтовариств (рішення у справах 29/69 Stauder (§7), 11/70 In-
ternationaleHandelsgesellschaft (§3, 4), 4/73 Nold (§13)), але вони не містили 
посилань на конкретні статті Конвенції 1950 або практику ЄСПЛ. У рішенні у 
справі 4/73 Nold Суд вперше називає джерелами основоположних прав не лише 
конституційні традиції держав-членів, а й міжнародні договори, учасниками 
яких є останні, виокремивши з-поміж них Конвенцію 1950, втім не посилається 
на її конкретні положення. Аналіз практики Суду (справи 36/75 Rutili, 44/79 Hau-
er, 136/79 NationalPanasonic, 222/84 Johnston та ін.) свідчить, що він застосовує 
матеріальні норми Конвенції 1950 як загальні принципи права європейських 
співтовариств. У рішенні в справі 36/75 Rutili Суд вперше обґрунтував свою 
правову позицію у спосіб прямого посилання на ст. 8, 9, 10 та 11 Конвенції 
1950, а також ст. 2 Протоколу № 4 до неї як на “систему керівних принципів, 
яких необхідно дотримуватися у рамках правопорядку співтовариств”14, що 
сприяло переосмисленню місця і ролі Конвенції 1950 у правовому порядку ЄС, 
а згодом визнанню ЄСПЛ системи захисту прав людини в ЄС еквівалентною 
системі, сформованій на основі Конвенції 1950. При цьому ЄСПЛ розтлумачив 
термін “еквівалентність” як співставність, а не ідентичність систем захисту 
прав людини (п. 165 рішення у справіBosphorusAirwaysv.Ireland15 45036/98 від 
30.06.2005). Власне, рішенням у справі 4/73 Nold Суд започаткував звернення 
до Конвенції 1950, рішенням у справі 36/75 Rutili– до її конкретних положень, 
а у рішенні у справі 13/94 Pv.SandCornwallCountyCouncilвперше прямо 
послався на практику ЄСПЛ. 

З огляду на практику Суду ЄС можна зробити висновок, що до прийняття       
ЛД 2007, яким адаптованій редакції Хартії 2007 надано однакову юридичну 
силу з установчими договорами ЄС, Суд регулярно посилався на положення 
Конвенції 1950 та застосовував практику ЄСПЛ. Як правило, звернення 
Суду до практики ЄСПЛ обмежувалося посиланням на “загальні принципи 
права”, а звернення до тлумачення ЄСПЛ відповідного права визначалося 
як “роз’яснення” або як посилання “за аналогією”. Нині ситуація змінилася на 
користь Хартії 2007 (об’єднані справи C-92/09 та C-93/09 VolkerandMarkusSchecke
GbR(C-92/09)HarmutEifert(C-93/09)v.LandHessen; C-571/10Camberaiv.Insti-
tutoperl’EdiliziadellaProvinciaautonomadiBolsano; C-617/10 AklagarenHans

13 Муравйов В. Механізм реалізації норм права Європейського Союзу у правопорядках 
держав-членів // Український часопис міжнародного права. 2012. № 1. С. 89.

14Case36/75 Rutili [1975] ECR-1219.
15 Справа45036/98, Bosphorus Airways v. Ireland [2005] ECHR.
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AkerbergFransson). Суд тлумачить і застосовує Хартію 2007, а норми Конвенції 
1950 та практика ЄСПЛ здебільшого слугують “допоміжним інструментом” для 
тлумачення положень Хартії 2007, яка, interalia, є результатом систематизації 
та кодифікації усталеної правозастосовної практики Суду в сфері захисту 
основоположних прав.

З набуттям чинності 01.12.2009 ЛД 2007 та адаптованою редакцією Хартії 
2007 більшість справ, у рішеннях щодо яких Суд посилається на положення 
Конвенції 1950 та застосовує практику ЄСПЛ, стосуються можливих порушень 
ст. 6 та ст. 8, що передбачають право на справедливий судовий розгляд та 
право на повагу до приватного і сімейного життя. У справі С-400/10 McBv.
L.E. Суд на запит Верховного суду Ірландії ухвалив преюдиціальний висновок 
щодо тлумачення Регламенту Ради ЄС 2201/2003 “Про юрисдикцію, визнання 
і виконання судових рішень у сімейних справах та з обов’язків батьків” від 
27.11.2003. Привертає увагу, що Суд, пославшись на ст. 7 Хартії 2007, вказав, 
що вона відтворює положення ч. 1 ст. 8 Конвенції 1950, отже, тлумачення ст. 7 
Хартії 2007 має бути аналогічним тлумаченню ЄСПЛ ч. 1 ст. 8 Конвенції 1950. 
Суд застосував практику ЄСПЛ, згідно з якою національне законодавство, 
положення якого лише матір наділяють правом на спільне проживання 
з дитиною та її виховання, не суперечить ст. 8 Конвенції 1950, якщо ці 
положення передбачають можливість набуття такого права батьком, який не 
перебуває у шлюбі з матір’ю дитини, на підставі судового рішення. Зрештою, 
Суд постановив, що розглянуті ним положення національного законодавства 
Ірландії відповідають Регламенту Ради ЄС 2201/2003. 

У справі С-279/09 DEB німецька компанія звернулася по правову 
допомогу, але виявилася нездатною відшкодувати судові витрати та оплатити 
послуги адвоката, який представляв її інтереси в суді. Німецький суд дійшов 
висновку, що передбачені національним законодавством умови звільнення від 
відшкодування судових витрат і оплати послуг адвоката не дотримані, відтак, 
немає підстав для звільнення компанії від цих виплат. Німецький суд звернувся 
до Суду з преюдиціальним запитом, чи не суперечать встановлені національним 
законодавством умови принципу ефективності права ЄС, згідно з яким 
держави-члени ЄС не мають створювати неможливі або надмірно ускладнені 
умови реалізації прав, гарантованих ЄС. Проаналізувавши зміст ст. 47 Хартії 
2007 щодо права на ефективний судовий захист та на справедливий судовий 
розгляд, а також роз’яснення до неї, Суд визнав, що ця стаття відповідає ч. 1 
ст. 6 Конвенції 1950, яка передбачає право на справедливий судовий розгляд. 
Суд проаналізував практику ЄСПЛ у відповідних справах і констатував, що 
ст. 47 Хартії 2007 має тлумачитися як така, що гарантує включно право на 
безкоштовну правову допомогу в формі звільнення юридичної особи від сплати 
судових витрат і послуг адвоката. Суд підкреслив, що національний суд має 
оцінити, чи відповідають критерії, дотримання яких необхідне для звільнення 
компанії від зазначених виплат, передбачені законодавством Німеччини, 
принципу ефективності судового захисту, й, посилаючись на практику ЄСПЛ, 
вказав критерії, якими при цьому має керуватися національний суд.

Практика застосування Судом норм Конвенції 1950 засвідчує, що можна 
стверджувати порушення відповідної норми, якщо предметом спору є 
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питання, що підпадає під сферу дії права ЄС. Такий висновок Суд зробив у 
рішенні у справі 260/89EllinikiRadiophoniaTileorassi, визнавши у п. 42, що 
Суд “не має повноважень досліджувати відповідність Конвенції 1950 тих 
норм національного законодавства, які не пов’язані з правом ЄС. Якщо ж 
мають місце норми національного законодавства, що діють у рамках сфери 
застосування права ЄС, і до Суду направлено запит у преюдиціальному порядку, 
то він має надати тлумачення, якого потребує національний суд, для оцінки 
того, чи відповідають такі норми основоположним правам, дотримання яких 
забезпечує Суд і які випливають з Конвенції 1950”. Водночас Суд встановив, 
що “національні правила можуть бути розцінені як допустимі відхилення 
від вимог права ЄС лише якщо ці правила не порушують права людини”16.                              
У рішенні у справі 309/96 AnnibaldiСуд поширив свій контроль за дотриманням 
прав людини на всі дії держав-членів у сфері права ЄС, залишаючи за собою 
право щоразу визначати, чи підпадають вони під цей критерій. 

У справі 368/95 VereinigteFamiliapressZeitungsverlagsundvertriebsGmbH
v. Heinrich Bauer Verlag австрійське видавництво вимагало від німецького 
видавництва припинення розповсюдження на території Австрії періодичних 
видань, виданих у Німеччині, в яких читачам пропонувалася участь у конкурсах 
з можливістю отримання призів. Свою вимогу австрійське видавництво 
обґрунтувало тим, що, незважаючи на те, що такі періодичні видання дозволені 
в Німеччині, вони заборонені законодавством Австрії. Австрійський суд 
звернувся до Суду із преюдиціальним запитом. У рішенні останній вказав, 
що розмаїття друкованих засобів масової інформації є однією з гарантій 
дотримання ст. 10 Конвенції 1950, яка передбачає свободу вираження поглядів, 
що є одним з важливих принципів, у тому числі права ЄС, а також послався на 
практику ЄСПЛ, зокрема його рішення у справі InformationsvereinLentiaand
others v.Austria від 24.11.1993, в якому констатовано факт порушення ст. 10 
Конвенції 1950. 

Іноді Суду доводилося вирішувати питання, пов’язані з тлумаченням 
Конвенції 1950, за відсутності практики ЄСПЛ. У таких випадках Суд 
інтерпретував норми Конвенції 1950 самостійно. Примітно, що висловлена 
Судом позиція з окремих питань згодом не співпадала з позицією ЄСПЛ. Вперше 
така ситуація мала місце у 1980 р. під час розгляду справи 136/79 NationalPan-
asonic. На той час не було рішень ЄСПЛ, в яких містилося б тлумачення ст. 8 
Конвенції 1950, а саме відповідь на питання, чи поширюються її положення 
на юридичних осіб, відтак Суд самостійно її витлумачив, підтвердивши 
наявність повноважень у Комісії на проведення обшуків у офісах компаній у 
випадку, якщо є підстави вважати, що необхідні документи можуть зникнути, 
посилаючись на закріплений у ст. 8 Конвенції 1950 критерій “необхідності 
для демократичного суспільства”. З цього питання ЄСПЛ у 1989 р. висловив 
протилежну позицію у рішенні у справі 10461/83 Chappellv.UnitedKingdom. 
Визнавши факт порушення ст. 8 Конвенції 1950, ЄСПЛ встановив, що зв’язок 
обшуку з діловою активністю компанії не є підставою для незастосування 
ст. 8 Конвенції 1950, оскільки вести професійну діяльність особа може, 

16 Judgmentof the ECJ of 18 June 1991, [1991] ECR I-2925.

Міжнародне право



105

№
 4

 (4
9

), 
2

0
1

7

перебуваючи у своєму помешканні, а також може займатися іншою діяльністю, 
що не є професійною, перебуваючи в офісі або службовому приміщенні.

Невдовзі, під час розгляду справи HoechstAGv.Commission, знову поставши 
перед необхідністю тлумачення ст. 8, Суд не взяв до уваги рішення ЄСПЛ у 
справі Chappell, продовжуючи наполягати на висловленій раніше позиції, 
що сфера дії вказаної статті обмежується правом на недоторканність житла 
фізичної особи. Згодом ЄСПЛ неодноразово підтвердив свою правову позицію 
у рішеннях у справах Niemietz v.Germany та SocieteColasEst andОthers v.
France, однак у рішенні у справі LimburgseVinylMaatschappijNVandОthersv.
CommissionСуд постановив, що не вбачає підстав для відступу від усталеної 
практики з цього питання. Однак в окремих випадках, зокрема у рішенні у 
справі Familiapress, Суд обґрунтував правову позицію, посилаючись на 
практику ЄСПЛ, а не на власне рішення у справі EllinikiRadiophoniaTileorassi, 
у такий спосіб змінивши свою позицію на протилежну.

Непоодинокі ситуації, коли позиції Суду та ЄСПЛ щодо тлумачення 
Конвенції 1950 співпадали, при цьому Суд тлумачив її першим. Так, у рішенні 
у справі Orkem v.Commission Суд визнав відсутність практики ЄСПЛ щодо 
тлумачення ст. 6 Конвенції 1950 таким чином, що право на справедливий 
судовий розгляд включає право не свідчити проти самого себе, проте зробив 
висновок, що рішення Комісії не відповідає Конвенції 1950. Така правова 
позиція Суду стосовно тлумачення ст. 6 Конвенції 1950 була сприйнята ЄСПЛ 
у рішенні у справі Funke v. France, в обґрунтуванні якого ЄСПЛ послався, 
зокрема, на рішення Суду в справі Orkem. Ухвалюючи рішення у справі Dieter
Krombachv.AndreBamberski, Суд послався на ст. 6 Конвенції 1950 і встановив, 
що відвід адвоката, який представляє інтереси відсутнього на судовому 
засіданні громадянина Krombach, є явним порушенням вказаної статті й 
суперечить публічному порядку держав-членів ЄС. Згодом громадянин Krombach 
звернувся до ЄСПЛ зі скаргою на суд Франції, але ЄСПЛ погодився з доводами 
Суду в цій справі та констатував факт порушення ст. 6 Конвенції 1950. 

У рішенні щодо неприйнятності скарги німецької компанії, на яку Комісія 
наклала штраф за порушення норм конкуренційного права17, було вперше 
сформульовано концепцію “еквівалентного захисту” (справа M&Co.v.Ger-
many): передання державами прав на рівень міжнародної організації може 
виключати відповідальність цих держав за Конвенцією 1950, якщо у цій 
Організації захист прав людини здійснюється на еквівалентному рівні. Водночас 
наголошено, що передання державою своїх прав міжнародній організації не 
означає, що у такий спосіб держави звільняються від своїх зобов’язань за 
Конвенцією 1950 щодо переданих прав. У рішенні у справі BosphorusAirwaysv.
Ireland18 45036/98 від 30.06.2005 (турецька авіакомпанія звернулася до ЄСПЛ зі 
скаргою на порушення Ірландією ст. 1 Першого протоколу до Конвенції 1950) 
ЄСПЛ не визнав порушення вказаної статті, підкресливши, що звільнення 
держав від відповідальності у тих сферах, що були передані на рівень 
міжнародної організації, було б несумісним з цілями і предметом Конвенції 
1950, позбавляючи її у такий спосіб імперативного характеру та підриваючи 

17 Справа13258/87, M & Co. v. Germany [1990] ECHR.
18 Справа45036/98, Bosphorus Airways v. Ireland [2005] ECHR.
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ефективність закріплених нею гарантій (п. 154). ЄСПЛ також підтвердив, що 
така відповідальність може не настати, якщо захист основоположних прав як 
щодо обсягу наданих прав, так і механізмів контролю за їх дотриманням (за 
умови ефективного контролю Судом ЄС; п. 338 рішення ЄСПЛ у справі M.S.S.v.
BelgiumandGreece від 21.01.2011) здійснюється у цій міжнародній організації 
на рівні, що є як мінімум еквівалентним захисту, передбаченому Конвенцією 
1950 (п. 155-157 рішення у справі Bosphorus Airways v. Ireland). Зрештою 
ЄСПЛ визнав еквівалентність захисту основоположних прав у ЄС системі 
захисту прав людини, встановленій Конвенцією 1950 (п. 165), зауваживши, що 
презумпція еквівалентності не є усталеною і підлягатиме розгляду ЄСПЛ за 
будь-яких змін у системі захисту прав людини в ЄС. ЄСПЛ може відмовитися 
від застосування цієї презумпції, якщо, проаналізувавши фактичні обставини 
конкретної справи, вважатиме, що у ній захист основоположних прав на рівні 
ЄС був “явно недостатнім”, враховуючи при цьому особливості його правового 
порядку. Власне, практика застосування ЄСПЛ презумпції еквівалентності19 
є свідченням визнання ним дієвості системи захисту прав людини в ЄС, а 
також ефективності контролю Судом, який балансує між необхідністю захисту 
основоположних прав та прагненням зберегти інституційну незалежність (між 
Судом і ЄСПЛ немає підпорядкування). 

Суд ЄС наразі віддає переваги положенням Хартії 2007, значно менше 
застосовує практику ЄСПЛ та посилається, як правило, на ті статті Конвенції 
1950, які кореспондують відповідним статтям Хартії 2007, підкреслюючи, що 
їх тлумачення має співпадати. Водночас ЄСПЛ, обґрунтовуючи свою правову 
позицію, посилається на Хартію 2007, рішення Суду та інші джерела права 
ЄС, що є показовим прикладом взаємного впливу правозастосовної практики 
судових органів ЄС і Ради Європи, практичної реалізації взаємодії Суду ЄС та 
ЄСПЛ, яка вимагає правової регламентації.

Falalieieva Lyudmyla. Judicial protection of fundamental rights in the European Union 
in the context of the application of the European Court of Human Rights practice

The author of the article analyzes the mechanisms of judicial protection of fundamental rights 
in the European Union, defines the relationship between the jurisdiction of the Court of Justice 
and the European Court of Human Rights in human rights cases in view of the European Union’s 
accession to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
1950, discloses the particularities of the Court’s application of the European Court of Human 
Rights practice. The role of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms 1950 in the EU legal order, as well as the prospects of  the EU accession to it, are high-
lighted. The peculiarities of the functioning and evolution trends of the EU human rights protec-
tion system, doctrinal views and judicial practice on these issues are emphasized. 

The application of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Free-
doms (1950) and the practice of the European Court of Human Rights by the Court of Justice are 
investigated.  Court of Justice first referred directly to Articles 8, 9, 10 and 11 of the Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950, as well as to Article 2 
Protocol No. 4 in the judgment of  case 36/75 Rutili. The author stresses that the case law of the 

19 Справа 13645/05, Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij 
U.A. v.the Netherlands [2009] ECHR.

Міжнародне право



107

№
 4

 (4
9

), 
2

0
1

7

European Court of Human Rights is important for law enforcement practice, since it contributes 
to the consideration of contemporary realities.

Much attention is paid to cases in which the Court of Justice applies the practice of the Eu-
ropean Court of Human Rights, as well as decisions in which the position of the Court of Justice 
and the European Court of Human Rights not only differ, but also coincide. It is about cases when 
Court of Justice is the first to interpret the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms 1950.

The article notes that with the entry into force of the Lisbon Treaty, the European Union’s 
attention to the issue of the protection of fundamental rights is intensifying. The Lisbon Treaty 
contains the obligation of the European Union to accede to the Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms 1950, and the provision that the adapted version of the 
Charter of Fundamental Rights of the European Union 2007 is equated by its legal force to the 
founding treaties. At the same time, the Charter reproduces a number of provisions of the Conven-
tion for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950, which proved to be a 
valuable regulatory benchmark not only for states, but also for other subjects of international law, 
including the European Union.

Keywords: EU legal order, EU human rights protection system, fundamental rights.
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Місце і роль Католицької церкви у 
міжнародному правопорядку

М. В. Буроменський,
доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри міжнародного права
Інституту міжнародних відносин 
Київського  національного університету ім. Тараса Шевченка

У ґрунтовному  дослідженні Михайла Івановича Отроша  «Місце і роль 
Католицької церкви у міжнародному правопорядку»,  проаналізовано роль 
Католицької церкви у міжнародному правопорядку від перших століть 
християнства і до наших днів, а також висвітлено правову природу Католицької 
церкви та її міжнародно-правову доктрину, аналіз яких проведено переважно 
на основі офіційних документів Папи Римського та Римської курії. В основу 
монографії покладено також напрацювання світської і церковної науки про 
діяльність  Католицької церкви на міжнародній арені та її вплив на розвиток 
міжнародного права і міжнародних відносин. 

Актуальність теми монографічного дослідження викликана відсутністю у 
науці міжнародного права, в тому числі вітчизняній, комплексного дослідження 
міжнародно-правової природи Католицької церкви та її міжнародно-правової 
доктрини, яке б враховувало відповідні  документи Святого Престолу й 
останні публікації та праці з тих чи інших аспектів даної проблематики. 
Водночас нагальна потреба у такому дослідженні очевидна, особливо після 
встановлення  8 лютого 1992 року дипломатичних відносин між Україною 
і Ватиканом, оскільки для МЗС України та  інших органів виконавчої влади 
нашої держави  набуває особливої актуальності правильне розуміння місця і 
ролі Католицької церкви як у міжнародному правопорядку, так і в житті нашої 

РЕЦЕНЗІЇ
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країни, на території якої проживають понад 10 млн католиків латинського і 
східного обрядів.

Очолювана Папою Римським Католицька церква як спільнота віруючих 
християн є однією з найбільших християнських конфесій і відіграє важливу 
роль у системі міжнародно-правових відносин. Здійснюючи вселенську духовну 
місію, Католицька церква  як соціальна структура та особливий  правовий 
порядок, суверенний і зовні незалежний від будь-якої держави, не володіє, 
однак, як аргументовано доводить автор дослідження, якістю міжнародної 
правосуб’єктності. У взаємовідносинах з іншими учасниками міжнародних 
відносин Католицьку церкву  персоніфікує її керівний орган і одночасно 
особливий суб’єкт міжнародного права – Святий Престол, який є  органічною 
частиною цієї церкви. Не будучи суб’єктом міжнародного права, Католицька 
церква водночас є впливовим фактором міжнародно-правової дійсності. 
Адже на міжнародній арені репрезентується саме її міжнародно-правова 
доктрина, яка, маючи свої виняткові і притаманні лише їй риси, справляє 
помітний вплив на розвиток міжнародного права і міжнародних відносин.  

Автор монографії аргументовано показує, що інтереси Католицької церкви 
у відносинах з іншими церквами (окремими католицькими і некатолицькими) 
та суб’єктами міжнародного права (державами і міжнародними організаціями) 
забезпечуються як  Папою Римським особисто, так і системою підпорядкованих 
йому органів дипломатичного і недипломатичного характеру, які забезпечують 
виконання поставлених перед ними завдань церковного та політичного 
характеру з метою захисту прав і законних інтересів Католицької церкви 
у відповідній країні перебування чи  міжнародній організації. При цьому 
особлива увага у дослідженні акцентується на особливостях у правовій 
організації цих органів і переважаючій  ролі норм міжнародного права у 
регулюванні діяльності папських місій  дипломатичного характеру – нунціатур 
і представництв при міжнародних організаціях.

У монографічному дослідженні значна увага приділяється аналізу специфіки 
католицької концепції у сфері захисту прав людини. Відображено також позицію 
Католицької церкви щодо зміцнення миру і безпеки та її внесок в утвердження 
миру і врегулювання міжнародних спорів. Всебічно розкривається підхід 
Католицької церкви до розв’язання глобальних проблем та її бачення щодо 
реорганізації міжнародного співтовариства. У книзі докладно аналізується 
католицька концепція природного міжнародного права, що справляє, як слушно 
зауважує автор,  досить відчутний вплив на розвиток міжнародних відносин. 
При цьому автор монографії  переконливо показує, що Католицька церква, 
заснована на положеннях католицької концепції природного міжнародного 
права, бере дієву участь не лише у міжнародній  правотворчості, але й активно 
підтримує міжрелігійний та екуменічний діалог, чим робить вагомий внесок в 
утвердження миру та взаєморозуміння між релігіями і народами. 

Незважаючи на те, що порушена в монографічному дослідженні 
проблематика є надзвичайно складною і багатогранною, автору, як видається, 

Буроменський М. В. Місце і роль Католицької церкви у міжнародному...
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вдалося досягти поставленої мети. На високому теоретичному рівні здійснено 
науковий аналіз ключових питань предмета дослідження і обґрунтовано 
результати, які в сукупності розв’язують конкретну наукову  проблему – 
розроблено теоретичні й практичні засади статусу Католицької церкви у 
міжнародному праві, визначено її місце і роль у сучасному міжнародному 
правопорядку. Переважна більшість положень монографії містить елементи 
новизни і, поза всіляким сумнівом, є значним внеском у міжнародно-правову 
доктрину. Праця  М. І. Отроша є, таким чином, самостійним  завершеним 
науковим дослідженням, новаторським за своєю суттю, що заслуговує на 
увагу  науковців і викладачів, а також широкого кола  читачів, які цікавляться 
проблемами теорії міжнародного права загалом і питаннями релігійного 
фактора у міжнародно-правових  відносинах зокрема.

Рецензії
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Узагальнення практики розгляду судами
питань відводу та самовідводу 

у цивільному судочинстві

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

Забезпечення кожному громадянину права на справедливий та неупереджений 
суд - це одна із основних засад судочинства демократичної держави. А судова 
процедура вважається справедливою тільки тоді, коли вона спрямована на 
забезпечення верховенства права, законності, рівності учасників процесу 
перед законом і судом, змагальності, гласності та відкритості. Справедливий 
та неупереджений розгляд і вирішення цивільних справ віднесено до завдань 
цивільного судочинства (ст. 1 ЦПК України), а принцип незалежності судів є 
однією із основоположних засад організації та діяльності судових органів в 
Україні (ст. ст. 126, 129 Конституції України). Професіоналізм, незалежність 
та неупередженість суддів є неодмінною гарантією справедливого вирішення 
судових спорів. І, безумовно, найважливішими є питання пов’язані із відводом 
судді, оскільки відвід судді є одним з тих механізмів, що забезпечує законність 
та обґрунтованість рішень, а також покликаний гарантувати захист від впливу 
на суд різних зовнішніх факторів.

Важливу роль у розробці критеріїв неупередженості (безсторонності) 
як складової права на справедливий судовий розгляд відіграє практика 
Європейського суду з прав людини (надалі — ЄСПЛ), у контексті якої повинна 
формуватися національна судова практика. Стаття 6 Європейської Конвенції 
з прав людини відноситься до сфери цивільного судочинства. При цьому 
ключовим її положенням є право кожного при визначенні його цивільних прав 

СУДОВА ПРАКТИКА

© СоколоваВікторіяВячеславівна- суддя судової палати з розгляду цивільних справ 
Апеляційного суду міста Києва
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та обов’язків на справедливий публічний розгляд справи протягом розумного 
строку незалежним та безстороннім судом, створеним на підставі закону.

 Виходячи з практики ЄСПЛ, можна констатувати, що він в цілому визначив 
концептуальні підходи до тлумачення ст. 6 ЄКПЛ, представивши не лише 
змістовні характеристики неупередженості, але й її суб’єктивні та об’єктивні 
компоненти.

Відповідно до суб’єктивного критерію беруться до уваги особисті 
переконання та поведінка окремого судді, тобто те, чи виявляв суддя 
упередженість або безсторонність у конкретній справі. При цьому особиста 
безсторонність судді презюмується, поки не надано доказів протилежного.

Згідно з об’єктивним критерієм визначається, серед інших аспектів, чи 
забезпечував суд, як такий, та його склад умови, за яких були б неможливі будь-
які сумніви в його безсторонності. У кожній окремій справі слід вирішувати 
чи мають стосунки, що розглядаються, таку природу та ступінь, які свідчать 
про відсутність безсторонності суду. За об’єктивним критерієм слід визначати 
окремо, чи існували переконливі факти, які б давали підстави для сумнівів 
у його безсторонності. Це означає, що при вирішенні того, чи є у справі 
обґрунтовані причини сумніватися, що певний суддя був небезстороннім, 
позиція відповідного судді є важливою, але не вирішальною. Головним є те, чи 
можна вважати такі побоювання об’єктивно обґрунтованими.

Європейський Суд наголошує на тому, що правосуддя повинно не тільки 
здійснюватися, повинно бути також видно, що воно здійснюється (справа 
«Газета «Україна -центр» проти України»). 

Принцип безсторонності суду закладений і в національному законодавстві, 
а його трактування має відбуватися у відповідності до європейських норм та 
стандартів.

Так, положеннями ч. 7 ст. 56 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» визначений обов’язок судді справедливо, безсторонньо та своєчасно 
розглядати  і вирішувати судові справи відповідно до закону, з дотриманням 
засад і правил судочинства. 

Законом України  «Про запобігання корупції» введені в національне 
законодавство поняття реального та потенційного конфлікту інтересів.

Так, потенційний конфлікт інтересів – це наявність у особи приватного 
інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі 
повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість 
прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання 
зазначених повноважень.

Реальний конфлікт інтересів – це суперечність між приватним інтересом 
особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на 
об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не 
вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Судова практика
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При цьому приватний інтерес визначається як будь-який майновий чи 
немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, 
дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними 
особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в 
громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

Положеннями ст. 28 цього Закону визначений обов’язок осіб, зазначених у 
пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, зокрема, вживати заходів 
щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; 
повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася 
чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного 
конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи 
на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в 
колегіальному органі - Національне агентство чи інший визначений законом 
орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник 
конфлікт інтересів відповідно; не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах 
реального конфлікту інтересів; вжити заходів щодо врегулювання реального чи 
потенційного конфлікту інтересів.

Відповідно до ст. 133 Закону України  «Про судоустрій і статус суддів» 
контроль за додержанням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту 
інтересів у діяльності суддів, Голови чи членів Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України, Голови Державної судової адміністрації України чи його 
заступників покладений на Раду суддів України. Саме вона приймає рішення 
про врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності 
зазначених осіб.

Для реалізації вказаних законодавчих положень Радою суддів України 
розроблений «Порядок здійснення контролю за дотриманням законодавства 
щодо конфлікту інтересів в діяльності суддів та інших представників судової 
системи та його врегулювання».

Згідно з п. 2 ст. 3 цього Порядку Рада здійснює контроль за дотриманням 
законодавства про конфлікт інтересів у діяльності суб’єктів конфлікту 
інтересів, а також приймає рішення про врегулювання конфлікту інтересів у 
діяльності зазначених осіб (якщо конфлікт не було врегульовано самостійно 
або в порядку, передбаченому процесуальним законодавством).

Разом з тим, суб’єкти конфлікту інтересів повинні прагнути самостійно та 
своєчасно вживати заходи із запобігання виникненню конфлікту інтересів та 
його врегулювання (в тому числі, в порядку, передбаченому процесуальним 
законодавством)

Питання вирішення конфлікту інтересів у процесуальний спосіб 
визначається відповідним процесуальним законом і не потребує вирішення 
Радою суддів України. Тобто, в разі виникнення конфлікту інтересів, який 
може бути врегульований в процесуальний спосіб (відвід, самовідвід), суддя 
врегульовує його самостійно без повідомлення про таке Раду суддів України.
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У зв’язку з цим, питання відводу і самовідводу потребують  більшої уваги 
та дослідження. 

Відвід - це правовий інститут, тобто сукупність норм, які забезпечують 
об’єктивність та неупередженість осіб, які беруть участь у судовому розгляді 
справи, а також виконання інших вимог цивільно-процесуального та іншого 
законодавства, що визначає які особи і за яких обставин не можуть брати 
участь у цивільному процесі.

Відповідно до ст. 20 ЦПК України суддя не може брати участі в розгляді 
справи і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

1) під час попереднього вирішення цієї справи він брав участь у процесі 
як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, секретар судового 
засідання;

2) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;
3) він є членом сім’ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, 

вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, 
внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім’ї або 
близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі;

4) якщо є інші обставини, які викликають сумнів в об’єктивності та 
неупередженості судді;

5) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи, 
встановлений частиною третьою ст. 111 цього Кодексу.

2. До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім’ї або близькими 
родичами між собою.

Підстави зазначені у п.п. 1-3 цієї норми законодавства, на практиці не 
викликають сумнівів і інститут самовідводу застосовується самими суддями. 

Прикладів такого застування достатньо багато, серед них  найпоширенішим 
є наявність родинних або інших особистих відносин з одним із учасників 
судового розгляду або суддею, що розглядав справу в судів першої інстанції. 

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 17.01.2017 у справі                                                                     
№ 22-ц/796/1600/2017 суддею був заявлений самовідвід, оскільки рішення у 
справі було ухвалено суддею, з яким вона перебуває у родинних відносинах.             
З таких же підстав був заявлений самовідвід суддею апеляційного суду у справі                          
№ 760/5354/16-ц (ухвала від 10.03.2017).

Разом з тим, обставини щодо участі судді під час попереднього вирішення 
цієї справи, в тому числі після скасування, наявність певної заінтересованості у 
розгляді справи та наявність особистих зв’язків з учасником судового розгляду, 
як правило вбачаються з матеріалів справи ще до початку її розгляду. Проте, 
процедура самовідводу чітко не прописана в процесуальному законі.

Відповідно до ст. 23 ЦПК України  за наявності підстав, зазначених у 
статтях 20, 21 і 22 цього Кодексу, суддя, секретар судового засідання, експерт, 
спеціаліст, перекладач зобов’язані заявити самовідвід.

Судова практика
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На підставах, зазначених у статтях 20, 21 і 22 цього Кодексу, судді, секретарю 
судового засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу може бути заявлено 
відвід особами, які беруть участь у справі.

Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим до початку 
з’ясування обставин у справі та перевірки їх доказами. Заявляти відвід 
(самовідвід) після цього дозволяється лише у випадках, коли про підставу 
відводу (самовідводу) стало відомо після початку з’ясування обставин у справі 
та перевірки їх доказами

Стаття 24 цього Кодексу встановлює порядок вирішення заяви про відвід.  
А саме передбачає, що у разі заявлення відводу суд повинен вислухати особу, 
якій заявлено відвід, якщо вона бажає дати пояснення, а також думку осіб, 
які беруть участь у справі. Заява про відвід вирішується в нарадчій кімнаті 
ухвалою суду, що розглядає справу. Заява про відвід кільком суддям або всьому 
складу суду вирішується простою більшістю голосів.

А отже постає питання, якщо судді відомі обставини, які є підставою 
для самовідводу до відкриття провадження у справі або якщо такий відвід 
заявлений учасником судового розгляду до відкриття провадження справі, 
яким чином має бути це вирішено? Чи достатньо заяви судді про самовідвід 
без постановлення ухвали, так як це не передбачено ст. 23 ЦПК України? 
Чи керуючись положеннями ст. 24 ЦПК України, так як питання відводу і 
самовідводу мають вирішуватися в однакому порядку, суддя має вирішити 
питання відводу (самовідводу) заслухавши думку осіб та постановити 
ухвалу з виходом в нарадчу кімнату, тобто в ході судового засідання?  Однак 
судове засідання, як в суді першої інстанції, так і апеляційної, призначається 
ухвалою суду після відкриття провадження у справі. А чи вправі суддя, будучи 
обізнаним про обставини, які є підставами для відводу, або отримавши заяву 
учасника судового розгляду про відвід, вчиняти процесуальні дії, зокрема 
щодо відкриття провадження у справі та призначення справи до розгляду, до 
вирішення питання відводу чи самовідводу?  

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ  у листі № 10-72/0/4-13 від 16.01.2013, відповідаючи на питання голови 
Апеляційного суду Луганської області, вказав на те, що питання про самовідвід 
може бути вирішено суддею до відкриття апеляційного провадження у 
справі, якщо із матеріалів справи, що передана судді-доповідачу, убачається 
наявність підстав для самовідводу, передбачених статтями 20, 21 ЦПК.   Отже, 
з урахуванням принципу цивільного процесуального права – процесуальної 
економії (звільнення від невиправданих формальностей і процедур) – 
питання про самовідвід судді може бути вирішено до відкриття апеляційного 
провадження у справі як шляхом постановлення ухвали про самовідвід судді, 
якому розподілено справу для розгляду, так і шляхом подання відповідної 
заяви. Після цього справа підлягає повторному автоматичному розподілу без 
участі цього судді (стаття 25 ЦПК).
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Проведений аналіз свідчить, що в  Апеляційному суді м. Києва склалась 
практика розгляду питань відводу (самовідводу) суддів на стадії до відкриття 
провадження шляхом постановлення вмотивованої ухвали колегією суддів. 
Вказане зумовлено перш за все тим, що всі процесуальні питання, виходячи 
з положень ЦПК України, вирішуються судом шляхом постановлення 
вмотивованої ухвали. 

Проте, враховуючи встановлений ст. 23 ЦПК України обов’язок судді 
заявити вмотивований самовідвід, а також визначений процесуальним законом 
порядок процесуальних дій в судовому засіданні, слід дійти висновку, що 
суддя, будучи обізнаним про обставини, які є підставами для відводу, або 
отримавши заяву учасника судового розгляду про відвід, до вирішення цього 
питання вмотивованою ухвалою, не має вчиняти процесуальні дії, так як 
вони можуть вважатися такими, що вчинені неповноважним судом. Вказані 
обставини унеможливлюють призначення судового засідання, а тому вирішення 
питання відводу (самовідводу) на стадії до відкриття провадження у справі 
та/або до призначення справи шляхом постановлення вмотивованої ухвали 
суду без проведення судового засідання не суперечить вимогам цивільного 
процесуального законодавства.

В якості прикладів такої практики слід навести ухвали Апеляційного суду 
м. Києва від 23.05.2017 у справі № 752/11036/16-ц; від 21.04.2017 у справі                            
№ 761/9584/15-ц; від 21.06.2017 у справі № 761/23043/16-ц.

Оскільки справи в суді апеляційної інстанції розглядаються за правилами 
встановленими для суду першої інстанції, то застосування такої практики судами 
першої інстанції є обґрунтованим. Прикладом може слугувати ухвала Солом’янського 
районного суду м. Києва від 26.04.2016 у справі № 760/8871/15-ц, в якій суддя 
одноособово вирішила питання самовідводу до відкриття провадження у 
справі.

Якщо обставини, які є підставами для відводу (самовідводу) судді стали 
відомі після відкриття провадження у справі та призначення її до розгляду, то 
безумовно це питання має вирішуватись складом суду в судовому засіданні, 
заслухавши думку осіб, які беруть участь у справі, з постановленням ухвали 
суду після виходу в нарадчу кімнату, як то визначено положеннями ст. 24               
ЦПК України.

З точки зору необхідності постановлення вмотивованої ухвали про самовідвід 
судді в письмовій формі слід навести в якості прикладу ухвалу Святошинського 
районного суду м. Києва від 30.08.2016 у справі № 759/12914/13-ц. У вказаній 
справі  представник заявника вказував на порушення порядку автоматизованого 
розподілу справи, оскільки першочергово справа була визначена судді С., який 
задовольнив його заяву про відвід. При повторному автоматичному розподілі 
було визначено суддю К., що підтверджується витягом даних офіційного веб-
порталу «Судова влада «Святошинський районний суд». Інші дані про повторний 
авторозподіл справи після зазначеного за даними цього порталу відсутні. 

Судова практика
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В матеріалах справи відсутня ухвала судді К. про самовідвід, а тому здійснення 
повторного автоматичного розподілу справи, внаслідок якого визначено суддю 
М., вважає свідченням упередженості останнього при розгляді даної справи.

Перевіривши доводи заявника судом було встановлено, що згідно з витягом 
із списку призначених справ Святошинського районного суду м. Києва від 
21.06.2016 за даними офіційного веб-порталу «Судова влада «Святошинський 
районний суд», керівником апарату Святошинського районного суду м. Києва 
21.06.2016 було здійснено повторний авторозподіл справи, згідно якого було 
визначено суддю К. головуючим у справі. В матеріалах справи відсутня ухвала 
судді К. про самовідвід. Між тим, при передачі справи для розгляду судді 
М. після повторного автоматизованого розподілу судової справи, інформації 
про перерозподіл справи між суддями С. до К. у справі не було, натомість 
у протоколі від 29.06.2016 вказано, що справа розподілена судді М. після 
заміненого (вилученого) судді С. Розпорядження керівника апарату суду про 
призначення повторного автоматизованого розподілу справи, згідно якого 
визначено суддю М. в матеріалах не має.

На підставі викладених обставин, суд дійшов висновку, що вказаний розподіл 
справи між суддями у повторному автоматичному режимі від 29.06.2016, 
коли вже існував протокол повторного автоматичного розподілу справи від 
21.06.2016 не співвідноситься і не узгоджується з вимогами Положення про 
автоматизовану систему документообігу суду. При цьому суд вказав на те, що 
оперує лише тими даними, що є в матеріалах справи.

Такі висновки слід визнати обґрунтованим, оскільки при розгляді справи 
суд має виходити виключно з матеріалів справи. А отже, всі обставини і всі 
проведені процесуальні дії мають бути відображеними в матеріалах справи для 
забезпечення перш за все принципів гласності та відкритості, а також з метою 
усунення ймовірності виникнення сумнівів у учасників судового розгляду 
щодо допущення судом порушень норм чинного законодавства.

До речі порушення порядку визначення судді для розгляду справи, 
встановлений частиною третьою статті 111 цього Кодексу достатньо часто 
бувають підставами відводу (самовідводу) суддів.

Так, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 10.10.2016 у справі  
№ 757/46963/16-ц суддею був заявлений самовідвід з підстав порушення 
порядку визначення судді для розгляду справи, оскільки він не входить до 
колегії суддів, які розглядають справи про позбавлення батьківських прав, 
затвердженої рішенням зборів суддів.

Іншим аналогічним прикладом є ухвала Солом’янського районного суду              
м. Києва від 10.05.2016 у справі № 2609/10153/12. Суддею був заявлений 
самовідвід, оскільки вона не входить до переліку суддів для яких визначено 
спеціалізацію розгляду справ з інтелектуальної власності, затверджених 
рішенням зборів суддів №7/2015 від 04.09.2015.
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Відповідно до п. 2.3.10 Положення про автоматизовану систему 
документообігу збори суддів відповідного суду мають право запроваджувати 
спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій справ. Спеціалізація 
суддів визначається із розрахунку розподілу не менше двох суддів на одну 
спеціалізацію.

Отже, така практика судів не суперечить нормам чинного законодавства, 
а питання запровадження більш вузької спеціалізації залишено на вирішення 
зборів суддів з огляду на кількісний склад суддів, кількість надходження справ 
відповідної категорії, яка потребує додаткових знань чи має певну специфіку 
розгляду. 

Шляхом застосування положень п. 5 ч. 1 ст. 20 ЦПК України апеляційним 
судом була виправлена помилка, допущена працівниками апарату суду, яка в 
свою чергу призвела до порушення порядку розподілу справи.

З ухвали Апеляційного суду м. Києва від 18.05.2017  у справі № 759/11508/16-ц 
вбачається, що ухвалою апеляційного суду м. Києва від 23.03.2017 матеріали 
цивільної справи були направлені на дооформлення, у зв’язку з необхідністю 
виділення в окреме провадження матеріалів, необхідних для розгляду 
апеляційної скарги на ухвалу суду щодо забезпечення позову. Після повернення 
до апеляційного суду виділені матеріали справи були направлені для здійснення 
автоматизованого розподілу, в результаті якого був визначений інший склад 
суду, який відкрив апеляційне провадження у справі та призначив до розгляду. 
Проте, після виявлення вказаних обставин колегією суддів, яка була визначена 
повторно, в судовому засіданні був заявлений самовідвід.

Посилання на порушення порядку автоматизованого розподілу справи було 
вказано однією  з підстав відводу судді стороною у справі № 760/7894/15-ц, 
зокрема представник позивача вказував на незаконність здійснення повторного 
розподілу справи і визначення іншого члена колегії з підстав перебування судді у 
відпустці. Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 31.05.2017 вказані доводи заявника 
визнані необґрунтованими, так як Засадами використання автоматизованої системи 
документообігу Апеляційного суду м. Києва передбачено здійснення заміни судді - 
члена колегії у разі його відсутності у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, 
відпусткою або відрядженням. Результатом автоматизованої заміни члена колегії 
є протокол, а долучення до матеріалів справи інших документів на підтвердження 
таких обставинне передбачено ні нормативно-правовими актами, ні внутрішніми 
документами суду.

Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 05.08.2016 у справі          
№ 758/4223/16-ц також було відмовлено у задоволенні заяви про відвід 
судді, заявлений з підстав порушення автоматизованого розподілу справи. 
Як вбачається з описової частини ухвали заявник вказував на наявність 
сумнівів щодо додержання вимог ст. 111 ЦПК України, так як обидві справи 
за принципом «випадковості» потрапили до одного судді. Постановляючи 
ухвалу, суд вказав на недоведеність доводів заявника та додержання порядку 
здійснення авто розподілу, що підтверджується відповідним протоколом.

Судова практика
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З наведеного вбачається, що питання автоматизованого розподілу справ 
контролюються суддями і ними вчиняються всі необхідні дії для уникнення 
порушень положень ст. 111 ЦПК України.

Проведене узагальнення практики свідчить про те, що найпоширенішою 
підставою відводу суддів учасниками судового розгляду заявляється наявність 
обставин, що викликаються сумніви в об’єктивності та неупередженості. 
Такими обставинами зазначаються; незаконні дії судді під час розгляду справи, 
ігнорування законних вимог сторони, створення перешкод для реалізації 
процесуальних прав, нерівне ставлення до сторін, нетактовна поведінка 
судді тощо. Але для того, щоб такі обставини лягли в основу відводу, вони 
повинні бути доведеними і такої практики додержуються суди першої та 
апеляційної інстанцій м. Києва. В переважній більшості випадків, такі заяви є 
непідтвердженими, а тому відхиляються судом.

Так, ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 13.07.2016 у справі 
№753/16159/15 був заявлений відвід головуючому, у зв’язку з порушенням 
норм процесуального права, а саме прийняття заяви про збільшення розміру 
позовних вимог, оскільки вважає, що така заява повинна була бути подана, як 
новий окремий позов, а також порушення порядку судового процесу, у зв’язку з 
оголошенням перерви. Таким чином, у відповідача є сумніви в неупередженості 
головуючого. Заслухавши думку учасників процесу, суд дійшов до висновку, 
що доводи заяви є надуманими і не передбачені ст. 20 ЦПК України.

В ухвалі Оболонського районного суду м. Києва від 20.10.2016 у справі                       
№ 756/17385/14-ц суд дійшов висновку про те, що заява про відвід обґрунтована 
порушенням норм процесуального права, які можуть бути зазначені в 
апеляційній скарзі на рішення суду, та обставини на які посилаються особи, 
що заявили відвід, є недостатніми для того, щоб піддати сумніву об’єктивність 
і неупередженість судді.

Слід погодитися з висновками судів про те, що порушення норм процесуального 
права не можуть бути підставами для відводу суддів, проте якщо такі порушення 
мають систематичний характер і підтверджуються матеріалами справи, то такі 
обставини можуть викликати обґрунтовані сумніви у учасників судового розгляду 
в об’єктивності та неупередженості судді. 

У певних наукових публікаціях висловлюється думка, що така підстава 
як наявність сумнівів в об’єктивності та неупередженості судді, може бути 
підставою для відводу лише з ініціативи осіб, які беруть участь у справі. 
Самовідвід з цієї підстави суддя заявити не може, адже у нього не може бути 
сумнівів у власній об’єктивності чи неупередженості. 

Положення п. 4 ст. 20 ЦПК України визначають, що суддя не може 
брати участі в розгляді справі і підлягає відводу (самовідводу), якщо є інші 
обставини, які викликають сумніви в об’єктивності та неупередженості судді. 
Тобто вказана норма передбачає існування певних обставин, які викликають 
такі сумніви і які не визначені попередніми пунктами цієї статті. До того ж 
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вказана норма не містить виключення щодо права самовідводу, а отже, таке 
трактування даної норми законодавства не є обґрунтованим. В якості ще 
одного аргументу на спростування вказаної позиції слід вказати на те, що нові 
положення законодавства про конфлікт інтересів, до яких належить не лише 
перебування судді у родинних відносинах з кимось із учасників судового 
розгляду або пряма чи побічна заінтересованість у розгляді справи, а наявність 
у нього будь-якого приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої 
службові чи представницькі повноваження, потребують  застосування разом 
із нормами процесуального законодавства (п.1 ст. 15 Порядку здійснення 
контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності 
суддів та інших представників судової системи та його врегулювання). А отже 
виключення п.4 ст. 20 ЦПК України з переліку підстав для самовідводу судді 
унеможливить практичну реалізацію положень про конфлікт інтересів, які 
саме направлені на виключення ймовірності виникнення у учасників судового 
розгляду сумнівів у безсторонності суду.

Як приклад можна навести ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 23.05.2017 
у справі № 752/11036/16-ц, в якій суддя заявила самовідвід посилаючись на 
те, що позивач є чоловіком її одногрупниці. Постановляючи ухвалу, колегія 
суддів вказала, що розгляд справ за участю сторін, які є знайомими із суддями 
не є прямою забороною участі судді у розгляді такої справи, проте з метою 
запобігання конфлікту інтересів прийшла до висновку про задоволення заяви 
про самовідвід судді.

Іншим прикладом може слугувати ухвала Солом’янського районного 
суду м. Києва від 26.04.2016 у справі № 760/8871/15-ц, з якої вбачається, що 
головуючий у справі суддя заявила про самовідвід, зазначивши, що з одним 
із відповідачів тривалий час знайома особисто і відносини виходять за межі 
ділових.

Слід звернути увагу, що такий захід врегулювання конфлікту інтересів як 
відвід не є єдиним. Серед заходів, які можуть бути застосовані в ході судового 
розгляду справи може бути розкриття інформації про конфлікт інтересів. 
Вказаний спосіб визначений положеннями п. 2 ст. 15 Порядку здійснення 
контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності 
суддів та інших представників судової системи та його врегулювання, як 
один із заходів самостійного врегулювання  конфлікту інтересів, який може 
застосуватись як самостійно, так і разом з іншими способами.

А отже, у разі наявності у судді потенційного конфлікту інтересів, він має 
право здійснити розкриття інформації про такий конфлікт в судовому засіданні, 
шляхом повідомлення учасникам судового розгляду про конкретні обставини, 
які свідчать про  будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі 
зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими 
стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що 
виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, 
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релігійних чи інших організаціях. При цьому, є доцільним висловлення власної 
позиції судді щодо цього, також необхідним є, що б така дія була відображена 
в журналі судового засідання. І, якщо після такого розкриття сторонами 
процесу або іншими зацікавленими особами йому не було заявлено відвід, 
розглянути справу в порядку передбаченому ЦПК України. В такому випадку, 
виходячи з положень зазначеного Порядку вважається, що суддею вжиті заходи 
самостійного врегулювання конфлікту інтересів.

Наведений вище приклад та проведений аналіз судової практики свідчить, 
що має місце поширена практика застосування суддями формулювання «може 
викликати сумніви» або «з метою уникнення питань пов’язаних з об’єктивністю 
та неупередженістю розгляду справ», що є суперечливим. 

По-перше,  п. 4 ст. 20 ЦПК України вказує на те, що такі обставини мають 
викликати сумніви, що свідчить вже існуючу подію і лише наявність, якої дає 
підстави для відводу (самовідводу) судді. По-друге, рішення суду, в тому числі 
і ухвала щодо відводу (самовідводу) не можуть ґрунтуватись на припущеннях. 
По-третє, це призводить до наявності необґрунтованих відводів та самовідводів.

Так, згідно з ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 
08.11.2016 у справі № 759/10886/16-ц, суд вказав на те, що наведені заявником 
порушення, кожний окремо не можуть слугувати підставою для відводу судді, 
проте в своїй сукупності, на думку суду, можуть слугувати підставою для 
сумнівів відповідачів щодо неупередженості суду. Тому, не зважаючи на те, що 
інші доводи в обґрунтування заяви є надуманими, і вказані вище процесуальні 
порушення можуть бути усунуті під час судового розгляду справи, суд знаходить 
за необхідне прийняти відвід головуючому, щоб не піддавати сумніву кінцеве 
рішення суду. 

В ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва від  08.11.2016у справі 
№ 2-11/11 підставою для задоволення заяви про відвід судді стало те, що до 
розгляду справи по суті, суддею раніше була розглянута заява про забезпечення 
доказів, за результатами якої було повернуто вказану заяву заявнику. З метою 
запобігання у подальшому сумнівів у необ’єктивності та упередженості судді, 
а також звинувачень у заінтересованості в результаті розгляду справи, суддею 
було задоволено заяву про відвід.

Ухвалою апеляційного суду м. Києва від 25.01.2017 у справі № 755/19728 
колегією суддів був заявлений самовідвід, враховуючи, що заявник повідомив 
про своє неприязне ставлення до колегії суддів. Зазначена обставина 
унеможливила, на думку суду, забезпечення для представника позивача 
розгляду справи з дотриманням безсторонності суду.

Неприязне ставлення учасника судового розгляду інколи має вираз у 
його зверненнях до різних органів, уповноважених здійснювати контроль за 
додержанням норм чинного законодавства при здійснені правосуддя. Мала 
місце різна практика вирішення питань відводу (самовідводу) заявлених з 
таких підстав.



122

№
 4

 (4
9

), 
2

0
1

7

Ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва від 12.09.2016 у справі 
№760/8345 головуючим суддею було заявлено самовідвід з підстав наявності 
скарги поданої позивачем до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
щодо поведінки судді.

Проте, у справі № 760/8121/16-ц Солом’янським районним судом                                    
м. Києва постановлено ухвалу від 27.07.2016 про відмову у задоволенні заяви 
представника відповідача про відвід судді,  який був заявлений в тому числі і 
з підстав наявності скарги на його дії у Вищій кваліфікаційній комісії суддів 
України, що не підставою для відводу головуючого судді.

В ухвалі Святошинського районного суду м. Києва від 03.10.2016 у справі 
№ 759/103/16, суд відмовляючи у задоволенні заяви дійшов висновку, що факт 
звернення позивача до Вищої ради юстиції зі скаргою на дії судді не може 
впливати на ухвалення суддею справедливого рішення, оскільки за будь-
яких обставин, суд повинен мати об’єктивне та неупереджене відношення в 
емоційній, ментальній та духовних площинах не маючи таких переконань, які 
б могли зашкодити оцінці спірних правовідносин між сторонами у справі. 

З такими висновками суду не можливо не погодитись і така ж позиція була 
висловлена Радою суддів України  у рішенні № 34  від 08.06.2017, в якому  Рада 
суддів України вказала, що наявність скарги щодо судді у провадженні Вищої 
ради правосуддя, відкриття дисциплінарного провадження за такою скаргою 
не породжує конфлікту інтересів у діяльності судді щодо розгляду конкретної 
судової справи. Проте, подання учасником такого судового провадження 
скарги на дії судді до Вищої ради правосуддя до закінчення судового розгляду 
справи має ознаки впливу на суд, що передбачає кримінальну відповідальність 
за статтею 376 Кримінального кодексу України.

При цьому наявність правовідносин між суддею та органами суддівського 
врядування (Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України, Державна судова адміністрація України), якщо він розглядає справу 
про аналогічні правовідносини іншого судді з цими органами, не породжує 
конфлікту інтересів. 

Виходячи з викладеного, слід дійти висновку, що і наявність на розгляді 
суду цивільної справи, в якій суддя і один із учасників судового розгляду є 
протилежними сторонами у справі, не  дає достатніх підстав для задоволення 
відводу чи самовідводу судді. Однак, судова практика свідчить про протилежне. 

Для прикладу можна зазначити, ухвалу Дарницького районного суду                    
м. Києва від  29.08.2016у справі № 753/15642/16,якою задоволений самовідвід 
судді. Суддя послався на те, що Солом’янським районним судом м. Києва 
розглядається цивільна справа, у якій особою, яка бере участь у справі, 
пред’явлені вимоги до ряду суддів різних судових інстанцій, в тому числі і 
нього, про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок 
незаконних дій та бездіяльності органів, що здійснюють оперативно-розшукову 
діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури та суду. Відтак 
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наявність іншої цивільної справи, у якій особа позивається до судді викликало 
сумнів в її об’єктивності та неупередженості, що є підставою для відводу.

Неоднозначно вирішуються судами відводи з підстав участі судді у розгляді 
іншої справи.

Так, ухвалою Святошинського  районного суду м. Києва від 05.10.2016 у 
справі № 759/6805/16-ц відмовлено у задоволенні заяви про відвід головуючому 
судді. В мотивувальній частині ухвали суд вказав на те, що розгляд суддею 
інших справ не може бути підставою для відводу, оскільки це функція судді 
(суду), який зобов’язаний розглянути відповідні справи та прийняти рішення, 
а яке рішення приймати – це дискреційне повноваження суду. Незгода сторони 
у справі з прийнятим рішенням не може бути підставою для відводу.

У справі № 759/4224/17 Святошинський районний суд м. Києва ухвалою від 
10.04.2017 задовольнив самовідвід судді до початку розгляду справи, предметом 
якої було відшкодування збитків, оскільки суддя розглядала іншу цивільну 
справу між тими ж учасниками про визнання біржових угод недійсними. А тому 
з метою запобігання у подальшому нарікань на об’єктивність та упередженість 
головуючого, а також звинувачень у заінтересованості у результаті розгляду 
справи, суддя дійшов висновку про необхідність заявити самовідвід у 
відповідності до вимог п. 4 ст. 20 ЦПК України.

У справі № 2-3754/12 апеляційний суд м. Києва ухвалою від 30.01.2017 
задовольнив заяву судді про самовідвід з підстав, що нею уже висловлена 
думка у даній цивільній справі. Як вбачається суддя приймала участь у розгляді 
апеляційної скарги на ухвалу суду щодо оскарження дій державного виконавця, 
а предметом даного апеляційного розгляду була ухвала про скасування заходів 
забезпечення. Хоча ухвали постановлені в рамках розгляду однієї справи, 
проте мають різний предмет, а отже висловлена суддею думка не може бути 
спільною для них.

У справі № 3698/16-ц суддями Святошинського районного суду м. Києва 
було заявлено шість самовідводів з підстав  їх участі в інших справах, як в 
порядку цивільного, так і кримінального судочинства, за участю особи, яка 
бере учать у справі.

Враховуючи наведені приклади, вважаємо за необхідне акцентувати увагу 
суддів на тому, що дійсно має бути додержаний принцип забезпечення прав 
учасників на розгляд справи судом, безсторонність якого не викликає сумнівів, 
проте ухилення судді від розгляду справи є неприпустимим.

В якості інших позитивних прикладів слід навести ухвали апеляційного 
суду м. Києва від 16.01.2017 у справі № 756/8206/15-ц та від 21.06.2017 у справі   
№ 761/23043/16-ц. В обох справах колегія суддів дійшла висновку про наявність 
підстав для задоволення самовідводу судді, так як ним вже була висловлена 
думка щодо питань, які є предметом розгляду. 

Зокрема, у справі № 756/8206/15-ц суддя приймала участь у розгляді 
апеляційної скарги на ухвалу суду про забезпечення позову, за результатами 
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якої ухвала суду першої інстанції була скасована, а питання передано на 
новий розгляд до суду першої інстанції.  Після нового розгляду, судом першої  
постановлена ухвала, яка і була предметом апеляційної оскарження, в рамках 
якого і був заявлений самовідвід.

У справі № 761/23043/16-ц предметом апеляційного розгляду було рішення 
суду щодо припинення дії свідоцтв на знак для товарів і послуг в частині 
співвласника. Як вбачалось з матеріалів справи, суддя приймала участь у 
розгляді двох інших справ, між тими ж сторонами про дострокове припинення  
дії свідоцтва на знак для товарів і послуг в частині одного із співвласників.

Оскільки у цих справах дійсно суддями була висловлена позиція щодо 
предмету спору, яка відома учасникам судового розгляду, а тому задля 
забезпечення об’єктивності та безсторонності розгляду справ були заявлені та 
задоволені судом самовідводи суддів.

Наведені приклади свідчать про те, що участь судді у розгляді іншої справи 
між тими ж сторонами не може вважатися підставою для відводу (самовідводу) 
судді, виключення може становити лише наявність висловленої думки судді 
щодо саме предмету судового розгляду. Вказане правило має бути застосовано 
навіть у разі скасування судового рішення в іншій справи, так виходячи з 
положень ч. 4 ст. 21 ЦПК України не допускається лише повторна участь судді 
в одній справі.

Застосування положень ч.ч. 1, 2 ст. 21 ЦПК України, щодо участі судді у 
вирішенні справи в суді попередньої інстанції не викликає запитань.

Постає проблема, коли відвід судді чи іншого учасника процесу 
застосовується як один із способів затягування судового процесу, і таким 
чином може бути одним із тих прав, зловживання яким, можуть скористатися 
учасники процесу.

В ухвалі від 18.10.2016 у справі № 758/4012/14-ц Подільський районний 
суд м.Києва вказав на те, що заява відповідача свідчить про небажання 
дотримуватись норм чинного законодавства, зловживанні наданими йому 
процесуальними правами, оскільки останній посилаючись на пряму чи побічну 
заінтересованість судді в розгляді справи, бажає будь-яким чином вплинути на 
суд та прийняти рішення на його користь, що свідчить про його недобросовісне 
користування процесуальними правами.

Так з ухвал Святошинського районного суду м. Києва від 24.04.2017 у справі 
№ 759/1579/17 убачається, що представником сторони в судовому засіданні 
головуючому було заявлено чотири відводи з підстав наявності сумнівів в 
об’єктивності та неупередженості суді. Усі відводи були розглянуті судом в 
порядку, визначеному ст. 24 ЦПК України, і за відсутність в процесуальних 
діях судді порушень законодавства, відмовлено у  їх задоволенні.

Вказаний приклад порушує одразу декілька проблемних питань. Перш за 
все, це проблема зловживання сторонами наданими процесуальними правами 
і які дії має вчинити суд задля запобігання цьому? Чи підлягає розгляду заява 

Судова практика



125

№
 4

 (4
9

), 
2

0
1

7

Соколова В. В. Узагальнення практики розгляду судами питань відводу та...

про відвід, заявлена повторно з тих самих підстав? У якій формі має бути 
заявлений відвід, чи є обов’язковою письмова його форма, чи він може бути 
заявлений усно?

Цивільний процесуальний кодекс України не містить положень щодо 
визначення форми заяви про відвід, а отже така заява може бути подана як в 
усній, так і в письмовій формі. До того ж, навіть у разі усної заяви, її фіксація 
здійснюється технічними засобами, а основні її доводи мають бути відображені 
в журналі судового засідання. Наводиться виклад обставин, що заявлені 
стороною в якості підстав відводу і в мотивувальній частині ухвали. Таким 
чином, відсутність письмової форми заяви про відвід, не може бути підставою 
для відмови у її розгляді.

Також відсутнє в процесуальному законі обмеження щодо повторного 
звернення із заявою про відвід, а отже,  кожна заява підлягає розгляду в порядку 
встановленому ст. 24 ЦПК України. 

Разом з тим, в порядку ч. 3 ст. 23 цього Кодексу відвід (самовідвід) має бути 
заявленим до початку з’ясування обставин у справі та перевірки їх доказами. 
Заявляти відвід (самовідвід) після цього дозволяється лише у випадках, коли про 
підставу відводу (самовідводу) стало відомо після початку з’ясування обставин 
у справі та перевірки їх доказами. Однак, процесуальний закон не визначає 
наслідків порушення такого порядку, тому постає питання як має діяти суд? 
Аналіз судової практики свідчить, що, як правило, судом розглядається заява 
про відвід  по суті, в тому числі зазначається і про обставини щодо порушення 
порядку заявлення відводу.

Так, згідно з ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 
13.07.2016 у справі № 758/1259/16-ц суд встановив, що у порушення вимог ст. 23 
ЦПК України відвід заявлено на стадії розгляду справи по суті,  упередженості 
судді у розгляді справи не має, а обставини, на які посилався відповідач щодо 
відхилення заявлених ним клопотань, не можуть бути підставами для відводу 
судді, передбачених ст. 20 ЦПК України, у зв’язку чим заява залишена без 
задоволення.

Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 01.11.2016 у справі                  
№ 758/8337/16-ц також було встановлено, що у порушення зазначених вимог 
закону відвід заявлено на стадії розгляду справи по суті, однак вказано і на 
відсутність у заяві підстав для відводу судді. 

Проте, залишаються поза увагою положення ч. 2 ст. 72 ЦПК України, 
згідно яких документи, подані після закінчення процесуальних їх строків, 
залишаються без розгляду, якщо суд за клопотанням особи, що їх подала,  
не знайде підстав для поновлення або продовження строку. Положеннями 
ч. 3 ст. 23 ЦПК України процесуальний строк визначений подією - початок 
з’ясування обставин у справі та перевірки їх доказами. Таким чином, заява 
про відвід подана після початку з’ясування обставин у справі та перевірки їх 
доказами, може бути залишена без розгляду, що в свою чергу буде економити 
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процесуальний час та дисциплінувати учасників судового розгляду.
Право на відвід, яке регламентоване ст. 27 ЦПК України, є елементом 

правового статусу осіб, які беруть участь в розгляді цивільної справи.
Для осіб, що належать до інших учасників процесу, коло яких визначено 

положеннями ст. 47 ЦПК України, не характерна юридична зацікавленість - 
матеріально-правова чи процесуальна - саме тому вони не можу реалізувати 
право на відвід. Це логічно, оскільки вони ні яким чином не повинні проявляти 
зацікавленість у результатах вирішення цивільної справи.

Проте, судовому розгляду, в порядку ст. 22 ЦПК України,  підлягають  також 
питання відводу деяких  інших учасників процесу, а саме секретаря судового 
засідання, експерта, спеціаліста, перекладача. Перелік підстав для їх відводу є 
розширеним і окрім підстав визначених ст. 20 ЦПК України передбачають ще 
дві підстави: він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від 
осіб, які беруть участь у справі; з’ясування обставин, які мають значення для 
справи, виходить за межі сфери його спеціальних знань. Проте, проблемних 
питань з цього приводу не виникає.

Так, ухвалою Апеляційного суд м. Києва від 11.05.2017 у справі 
№ 753/6914/15 була задоволена заява про відвід експерта,оскільки за 
інформацією оприлюдненою на сайті інформаційного агентства УНІАН, 
судовий експерт є активістом, а представник відповідача є юрисконсультом 
однієї і тієї ж громадської організації, що унеможливлює дотримання експертом 
заборони, встановленої ч. 5 ст. 53 ЦПК України щодо спілкування судового 
експерта з особами, які беруть участь у справі. Також судом зазначено, що 
вказані обставини викликають сумніви в об’єктивності та неупередженості 
експерта.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 04.02.2016 у справі 
№ 759/2079/15 відмовлено у задоволенні заяви про відвід експерта.                                      
Як встановлено в судом, проведення експертизи було доручено експерту 
керівником експертної установи у встановленому законом порядку, а також 
підстави визначені ст. 20 ЦПК України судом не встановлені.

Питання відводу і самовідводу вбачаються актуальними, на них звернута 
увага розробників  проекту змін до ЦПК України зареєстрованому у Верховній 
Раді України  10.04.2017за № 6232-1. Серед позитивних змін не можна не 
відмітити визначення права вирішення питання відводу (самовідводу) судді до 
відкриття провадження у справі ухвалою суду постановленою в нарадчій кімнаті. 
Встановлюються конкретні  строки, протягом яких може бути заявлений відвід 
та самовідвід і наслідків пропуску такого строку. Також надається суду право 
залишити без розгляду відвід, заявляється повторно з підстав, розглянутих 
раніше. Вказується на те, що незгода сторони з процесуальними рішеннями 
судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно 
думка судді щодо того чи іншого питання права не може бути підставою для 
відводу.

Судова практика
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Новелою цього проекту є встановлення іншого порядку розгляду заяви про 
відвід. Так, питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу. Суд 
задовольняє відвід, якщо приходить до висновку про його обґрунтованість. 
Якщо суд приходить до висновку про необґрунтованість заявленого відводу, 
він вирішує питання про зупинення провадження у справі. В такому випадку 
вирішення питання про відвід здійснюється суддею, який не входить до складу 
суду, що розглядає справу, і визначається Єдиною судовою інформаційно-
телекомунікаційною системою під час реєстрації документів. Розгляд питання 
проводить протягом двох днів без обов’язкового виклику осіб, які беруть 
участь у справі.

Такий підхід здається обґрунтованим з огляду на наявність нарікань на 
упередженість судді у питаннях щодо його відводу. Разом з тим, такий порядок 
розгляду необґрунтованих заяв про відвід може стати дієвим способом 
затягування розгляду справи внаслідок численних таких заяв і обов’язку суду 
зупинити провадження у справі. А отже, особливо суперечливим вбачається 
обов’язок суду зупинити провадження у справі у разі надходження заяви 
про відвід, яка вбачається необґрунтованою. Чи доречним є зупинення 
провадження у справі, якщо строк розгляду такої заяви визначений два дні? 
До того ж ухвала про зупинення провадження, на відміну від ухвали про 
відвід, підлягає оскарженню як в апеляційному, так і касаційному порядку.                                        
Але вказане питання залишається на вирішення законодавця.

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що хоча діюче 
законодавство мітить певні прогалини в регулюванні процесуальних питань 
відводу та самовідводу судді, проте в переважній більшості цивільних справ 
вони вірно вирішувались суддями м. Києва. 
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