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Шановні колеги! 

Вітаємо Вас із початком роботи 

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні»! 

 

Традиційно, в ці жовтневі дні Червона зала одного з найгарніших 

університетів Світу, пам’ятки ЮНЕСКО, Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича стала науковою Меккою для дискусій, 

присвячених судовій реформі, дослідженню проблематики судоустрою, 

статусу суддів, адвокатури та прокуратури, розвитку конституціоналізму в 

Україні, застосуванню процесуального законодавства.  

Проводячи цей захід, ми виходимо із того, що спільні зусилля сприяють 

плідній кооперації між ученими та практиками різних країн, надають 

можливості працювати над спільними проектами та дослідженнями. Про 

важливість заходу свідчить участь в Конференції представників 

суддівського корпусу та адвокатури Естонії, Німеччини, Польщі, Молдови, 

України. Це є показником того, що сучасна юридична наука не в змозі 

розвиватися без обміну досвідом між різними науковими школами та 

пошуку можливостей для апробації та впровадження результатів досліджень 

на практиці.  

Наукове життя не мислиме без молодих науковців, у тому числі 

студентів та аспірантів, які тільки починають свій шлях на науковій ниві. З 

одного боку, їх сучасне бачення проблем дозволить винайти оригінальні 

рішення завдань, які ставить перед собою наука, а з іншого, – формування 

професійної свідомості юриста-науковця або практика можливе лише за 

умови набуття навичок наукової діяльності.  

Цього року співорганізаторами Конференції виступили Німецько-

українське об’єднання юристів (м. Гамбург, Німеччина), кафедра 

судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна), кафедра 

адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого (м. Харків, Україна), Проект ЄС Pravo-Justice. 

Віримо, що Конференція пройде успішно, будуть знайдені нові 

ефективні шляхи вирішення проблем судової реформи, розширяться зв’язки 

між ученими й практиками різних країн, налагодиться тісніша співпраця між 

навчально-науковими закладами та судами.  

Впевнені, що Ви з теплом будете згадувати цю зустріч, наш 

Університет та гостинну Буковину.  
З повагою та надією на подальшу співпрацю,  

Організаційний комітет 
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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ, ГОСТІ ТА ОРГАНІЗАТОРИ! 

 

Від імені Національної академії правових наук України щиро вітаю 

учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні 

виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні», яка проводиться 

кафедрою процесуального права Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича разом з Німецько-українською асоціацією юристів за 

підтримки проекту ЄС «Право-Justice» та іншими партнерами. 

Проведення судової реформи в Україні є однією з ключових вимог, на 

яких наполягає як українське експертне середовище, так і міжнародні 

партнери України. Позицію щодо необхідності та нагальності перетворень у 

судовій системі поділяє і українське суспільство. Без сумніву, основним 

завданням судової реформи є утвердження справедливого суду та 

вдосконалення вітчизняної судової системи. Проблематика здійснення 

судової реформи та підвищення ефективності правосуддя завжди була й 

залишається актуальною серед науковців. 

Головна мета цього заходу – об’єднати зусилля науковців, 

європейських та світових експертів, інших осіб, зацікавлених у розв’язанні 

проблем проведення судової реформи в Україні, дослідження міжнародного 

досвіду в цій сфері для запровадження кращих практик та рішень в Україні. 

Бажаю всім учасникам конструктивного діалогу і плідної праці, 

всебічного обговорення проблем, які турбують не лише практичних 

працівників, а й науковців, пошуку шляхів їх вирішення. Переконаний, що 

дискусії будуть надзвичайно цікавими, а підсумковим документом роботи 

стануть відповіді на актуальні питання, які потребують вирішення. 

 

Президент Національної академії  

правових наук України, 

дійсний член (академік) НАПрН України, 

доктор юридичних наук, професор                                       О. В. Петришин 
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СЕКЦІЯ 1. 

Актуальні питання функціонування системи судоустрою та статусу суддів.  

 

Божик Валерій Іванович 

народний депутат України, 

заступник Голови Комітету Верховної Ради України  

з питань правової політики 

(м. Київ, Україна) 

ЕФЕКТИВНІСТЬ СУДОВОЇ РЕФОРМИ  

В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ НОВЕЛ ЩОДО СУДДІВСЬКОГО 

ВРЯДУВАННЯ 

Європейський курс України ґрунтується перш за все на принципах дієвості 

демократичних інституцій, верховенстві права та укріпленні інституцій усіх рівнів 

державного управління загалом та судових органів зокрема. Зміцнення судової влади, 

підвищення її ефективності, гарантування її незалежності та неупередженості, це ті 

стандарти внутрішньої політики, які мають бути забезпечені Україною відповідно до 

взятих на себе міжнародних зобов’язань. 

Повага до прав людини та основоположних свобод є визначальним фундаментом у 

діяльності органів юстиції та судової влади. 

Актуальність змін щодо суддівського врядування обумовлена забезпеченням 

ефективності та результативності судової реформи в контексті сучасних викликів щодо 

забезпечення конституційного права громадянина на судовий захист. Адже який рік 

поспіль ми живемо в процесі судової реформи, що викликає значний суспільний інтерес в 

необхідності рішучих дій та прийнятті не простих рішень.  

Низький рівень довіри до судової системи в Україні нівелює реалізацію 

закріпленого в Конституції України право громадян на судовий захист.  

Критеріями якісної реалізації судової реформи є забезпечення доступу громадян до 

правосуддя, їх права на справедливе судове рішення та гарантування реальної 

незалежності суддів.  

Діяльність прозорих, чесних судів відповідає очікуванням українського суспільства. 

Численні експертні висновки свідчать, що проблеми в судовій системі України 

пов’язані із діяльністю органів суддівського врядування.  

Необмежена дискреція членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України при 

проведенні конкурсних процедур добору суддів та їх кваліфікаційного оцінювання, 

затягування розгляду членами Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг на дії 

суддів, знижує ефективність діяльності судів усіх інстанцій. 

 Так, процедура кваліфікаційного оцінювання, що була розпочата Вищою 

кваліфікаційною комісією суддів України у 2016 році, досі не завершена і тільки 

половина суддів від усього суддівського корпусу вважаються такими, що пройшли 

кваліфікаційне оцінювання. Розпочата у 2017 році процедура добору суддів на вакантні 

посади досі триває. Вказане свідчить про необхідність перегляду порядку формування 

суддівського корпусу. 

Відповідно є потреба в уточненні повноважень органів суддівського врядування, 

конкретизації засад діяльності Вищої ради правосуддя, доцільності внесення змін в 

порядок формування складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також в 

удосконаленні процедури притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. 

Зміни щодо засад діяльності Вищої ради правосуддя, утворення складу Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, конкурсного відбору суддів та їх 

кваліфікаційного оцінювання, розгляду дисциплінарних скарг на дії суддів дозволить 
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перезапустити порядок формування суддівського корпусу та забезпечити довіру людей 

до судової системи.  

Серед правників обговорюється доцільність створення Вищою радою правосуддя 

комісії з питань доброчесності та етики, яка покликана забезпечити дотримання членами 

Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України високих 

критеріїв доброчесності та професійної етики. 

Нагальним питанням, яке потребує законодавчого врегулювання, є визначення 

суддівської винагороди за єдиними для всіх суддів критеріями, адже усі вони мають 

єдиний правовий статус. Суддя вважається компетентним, доброчесним і таким, що 

відповідає займаній посаді, доки інше не буде встановлено у визначеному законом 

порядку, а тому, нерівне становище суддів, які виконують однакову роботу, в частині 

розміру отримуваної ними суддівської винагороди, є неприпустимим. 

Крім того, посилення ролі міжнародних експертів у доборі та формуванні 

суддівського корпусу, дасть можливість зробити цей процес прозорим та неупередженим. 

Таким чином, прийняття законодавчих змін щодо принципів роботи Вищої ради 

правосуддя, створення та діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

проведення конкурсного відбору суддів та відповідного їх кваліфікаційного оцінювання, 

забезпечить ефективність суддівського врядування та відновить громадську довіру до 

судів. 

 

Борик Юлія Олексіївна 

головний спеціаліст з забезпечення договірної 

та позовної роботи територіального управління  

Державної судової адміністрації України 

 в Чернівецькій області 

(м. Чернівці, Україна) 

МИРОВІ СУДИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ В РАМКАХ СУДОВОЇ РЕФОРМИ 

Судова система України неодноразово реформувалася за роки незалежності. Проте 

в межах проведення змін та нововведень жодного разу не було запроваджено інститут 

мирових судів, який досить успішно зарекомендував себе на практиці в інших державах. 

Нині мировий суд під тією чи іншою назвою успішно функціонує в Англії, Ізраїлі, Італії, 

Швейцарії, США, Канаді та багатьох інших державах світу. В Україні, на превеликий 

жаль, про мирову юстицію як одну із форм участі народу у здійсненні судочинства, нині 

навіть не йдеться. 

Не викликає сумнівів той факт, що суди існують для того, щоб задовольняти 

потреби людини. Людина, яка приходить до суду, не є правником і не повинна ним бути, 

вона приходить не з розкошів чи нудьги і не на екскурсію. Людина шукає справедливості, 

вона хоче за допомогою державного судового механізму відновити своє порушене право. 

Як установа, яка надає судові послуги, судова система повинна бути простою та 

доступною для пересічного громадянина, а судові процедури – простими й зрозумілими 

навіть не для правників. Проте сьогодні судова влада в Україні не відповідає цим 

принципам [2, с. 8]. Водночас варто зазначити також і про перевантаження судів великою 

кількістю справ. 

Одним із варіантів вирішення може стати запровадження в Україні інституту 

мирових судів. На думку О. І. Автеньєвої, створення мирових судів в Україні є однією з 

ідей реформування сучасної системи судоустрою. Втім, ця ідея залишається 

нереалізованою і спрогнозувати, чи буде її втілено, важко. Тим не менш, для того, щоб 

зрозуміти, наскільки ефективним буде заснування мирових судів в Україні з точки зору 
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збалансування системи судоустрою та розвантаження судів першої інстанції, варто 

розібратись, які спори мають бути їм підсудні [1, с.184]. 

В. В. Крижанівський також вважає, що одним із альтернативних способів 

врегулювання спорів може стати інститут мирових суддів, який вже давно і успішно 

функціонує у багатьох зарубіжних країнах. Мирові суди там вирішують морально-

правові конфлікти і розглядають нескладні (малозначимі) цивільні та кримінальні справи, 

сприяючи зменшенню навантаження на місцеві суди й підвищенню швидкості та 

оперативності розгляду справ. Діяльність мирових судів направлена на забезпечення 

реалізації принципів доступності та справедливості судочинства і є важливим 

показником демократичності судових системи цих країн [3, с.141]. 

Родоначальницею мирового суду вважається Англія. Його походження відносять до 

королівської прокламації 1195 р., за якою у підмогу шерифам стали призначатися 

наділені адміністративними та поліцейськими функціями «рицарі миру». З відмиранням 

посади шерифа у XIV ст. «стражі миру», як їх тоді стали називати, набули й судових 

повноважень. Назва ж «мирові судді» (justice of the pace) з’явилась вперше біля 1327 р. і 

стала офіційною після 1361 р., коли народилась посада мирового судді у її сучасному 

значенні. Мирові судді призначалися (і призначаються дотепер) з почесних і таких, що 

поважали закон, місцевих жителів, часто, за традицією, без юридичної освіти. Посада 

мирового судді Англії почесна, а отже, неоплачувана. Тому вона вже з початку була 

розрахована на осіб достатньо заможних. Характерною особливістю англійського 

мирового суду було і залишається поєднання функцій адміністративних (видача наказів 

про арешт і виклик до суду, проведення попереднього розгляду про злочин, що 

переслідується на підставі обвинувального акту) і судових у формі сумарної юрисдикції 

(розгляд справ без присяжних). Мировий суд Англії протягом свого багатовікового 

існування заслужив велику довіру народу, користувався та користується в народі 

великою повагою [4, с. 1] . 

У сучасній Британії мирові судді переважно працюють у магістратських, тобто 

місцевих судах. Переважна більшість мирових суддів не є професійними юристами, хоча 

певна їх частина все ж має фах правознавців. Магістратські суди діють на підставі закону 

про них 1980 р. У Великій Британії діє понад 500 таких судів з понад 24 тис. Мирових 

суддів, з яких третина – жінки. Ці судді працюють на громадських засадах, але їм 

компенсують витрати, пов’язані з відрядженнями. Теперішня система магістратських 

судів, члени яких працюють на громадських засадах, є життєво важливою для 

ефективного здійснення карного судочинства. Вони розглядають одноособово або 

колегіально (двоє-троє суддів без присяжних) кримінальні справи та дуже обмежену 

кількість цивільних справ [3, с. 143]. 

Франція ввела у себе інститут мирових судів під час Великої буржуазної революції 

у 1790 р., запозичивши його в Англії з тієї підстави, що запровадження судочинства на 

зразок англійського було одним із завдань революційної філософії. Його становлення 

щодо порядку зайняття посади мирового судді, складу суду, функцій до наполеонівської 

кодифікації відбувалося складно. Утвердився цей суд під назвою «суду простої поліції» з 

прийняттям Кодексу кримінального розслідування (1808 р.) та Кримінального кодексу 

(1810 р.) Франції у вигляді двох гілок – мера общини і мирового судді. Мирового суддю, 

на якого покладалися функції судової поліції та судової влади, призначав уряд. Судова 

функція полягала у розгляді справ про менш тяжкі злочини – порушення (contraventions). 

А функція судової поліції – у розслідуванні вчинених на підвідомчій йому території 

більш тяжких злочинів (délits), підсудних вищестоящому суду (суду виправної поліції) 

[4, с. 2] . 

Первісно, мирова юстиція була спрямована на влагодження конфліктів та 

вирішення спорів мирним шляхом. Втім, поступово мирові суди як явище набули нового 
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значення, в обіг також увійшли такі терміни, як інститут мирових суддів і мирова 

юстиція, що мають тлумачитись дещо по-різному. Інститут мирових суддів включає в 

себе норми, що визначають статус і компетенцію мирових суддів, їх місце у судовій 

системі, порядок призначення (обрання) та інші питання організаційного характеру щодо 

діяльності мирових суддів [1, с. 185]. 

Узагальнюючи наукові пропозиції щодо віднесення тих чи інших категорій спорів 

до підвідомчості мирових судів, найпоширенішою позицією є передача до неї нескладних 

цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення. 

Такий підхід є надто узагальненим і вимагає деталізації. Починаючи із цивільних справ, 

що можуть бути передані до розгляду у мирових судах, то такими можуть бути нескладні 

справи з невеликою ціною позову; окремі категорії цивільних спорів, наприклад, майнові 

спори між подружжям; спори щодо добросусідства тощо [1, с. 185]. 

Стосовно віднесення до підвідомчості кримінальних справ за статтями із певними 

санкціями, то така практика існує у зарубіжних країнах. Наприклад, у Туреччині 

кримінальні мирові суди розглядають справи про злочини, що стосуються тюремного 

ув’язнення до двох років включно і судових штрафів, а також за запитом прокурора 

виносять рішення про застосування запобіжних заходів під час стадії розслідування. В 

Ізраїлі мировий суд уповноважений розглядати кримінальні справи, що передбачають 

покарання до семи років позбавлення волі. Втім, на нашу думку, все ж таки в основу 

розмежування підвідомчості мають бути закладені критерії тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення, а не санкцій, передбачених за їх вчинення [1, с. 187]. 

Щодо можливості використання даного досвіду в Україні, то на думку 

В. В. Крижанівського у нормах чинного законодавства має бути чітко прописана 

процедура здійснення правосуддя мировими судами, положення якої повинні 

узгоджуватися як між собою, так і з іншими нормативними актами. Невизначеність 

юридичного статусу залишається суттєвою перешкодою для впровадження інституту 

мирових судів в Україні [3, с. 145]. 

О. І. Автеньєва висловлює позицію, що єдиним критерієм віднесення цивільних 

справ до підвідомчості мирових судів має слугувати ціна позову (для спорів майнового 

характеру). Щодо спорів немайнового характеру можна було б передбачити право 

позивача обирати мировий суд чи місцевий окружний суд на власний розсуд. Корисним 

також було б передбачити право позивачів за позовами майнового характеру, що 

перевищують встановлений мінімум, але не досягають певної суми, також обирати 

мировий суд чи місцевий окружний на власний розсуд. Наприклад, якщо спори, скажімо, 

на суму до 5 тис. грн розглядаються в імперативному порядку у мирових судах, то спори 

на суму від 5 до 10 тис. можуть розглядатись як в мирових, так і в окружних судах за 

вибором позивача [1, с. 186]. 

Отже, позитивний досвід функціонування інституту мирових судів свідчить на 

користь ідеї створення цього інституту і в нашій державі. Інститут мирових судів може 

внести свіжий струмінь в українську судову систему, виступивши за певних умов 

противагою до старого пострадянського суду, а його запровадження стало б 

прогресивним явищем у сфері правосуддя та сприяло її демократизації [3, с. 144]. 

Дослідження теорії мирової юстиції, відтворення цілісної картини її історичної 

еволюції, вивчення і узагальнення зарубіжного досвіду можуть бути корисними у процесі 

вибору оптимальної моделі мирового суду, яку слід впроваджувати в Україні, та 

розробки і подальшого вдосконалення законодавчої бази, направленої на регламентацію 

організації і функціонування мирових судів [3, с. 142]. 

Беззаперечно, створення окремого інституту мирових судів сприятиме розбудові 

громадянського суспільства, реалізації принципу змагальності, а також вельми вірогідно 

зменшить навантаження на суди загальної юрисдикції. Запровадження інституту мирових 
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судів стане продовженням української судової реформи та піднесе практику відправлення 

правосуддя на якісно новий рівень. 
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

У Львові 22–23 серпня 2019 року відбулося чергове засідання Міжрегіональної 

робочої групи з обговорення реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки та пріоритетів Стратегії 

реформування судоустрою на 2020–2025 роки. 

Засідання Міжрегіональної робочої групи було спрямоване на посилення ролі 

регіонів України в розробці та впровадженні державної політики, а також налагодження 

ефективного діалогу між центральними і регіональними органами влади та правничою 

спільнотою. 

Під час обговорення окрему увагу було приділено діяльності Вищої ради 

правосуддя, створеної у 2017 році. При цьому, зокрема, зауважено, що у межах судової 

реформи було значно змінено порядок формування Вищої ради правосуддя. Чинна 

правова база сприяє незалежності органів самоврядування, зокрема Вищої ради 

правосуддя, в частині призначення членів ВРП, терміну їхніх повноважень та гарантій 

протидії зовнішньому тиску. Судове самоврядування на сьогодні діє відповідно до 

закону, захищаючи професійні інтереси суддів і приймаючи рішення про їхню 

внутрішню діяльність. Чинна нормативно-правова база тим самим сприяє незалежності 

органів судового самоврядування. Дуже важливо, що обов’язковою для всіх кандидатів у 

члени Вищої ради правосуддя вимогою стала їх політична нейтральність. 

Отже, у передбачених чинним законодавством процедурах формування складу 

Вищої ради правосуддя була врахована абсолютна більшість пропозицій фізичних осіб та 

державних інституцій, міжнародних експертів, у тому числі Венеційської комісії, що дає 

підстави ствердити про їхню відповідність основним європейським стандартам. 

Вища рада правосуддя є конституційним органом. Відповідно до частини другої 

статті 131 Конституції України Вища рада правосуддя складається з двадцяти одного 

члена, з яких десятьох – обирає з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, 

двох – призначає Президент України, двох – обирає Верховна Рада України, двох – 

обирає з’їзд адвокатів України, двох – обирає всеукраїнська конференція прокурорів, 

двох – обирає з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових 

установ.  
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Законом України від 21 грудня 2016 року «Про Вищу раду правосуддя», а саме 

статтями 5–19, чітко визначений процедурний порядок реалізації положень статті 131 

Конституції України. 

Відповідно до наведених правових вимог 15 березня 2017 року XIV позачерговим 

з’їздом суддів України обрано 4 членів Вищої ради правосуддя; 6 березня 2018 року XV 

черговим з’їздом суддів України обрано 2 членів Вищої ради правосуддя; 19–20 грудня 

2018 року XVI позачерговим з’їздом суддів України обрано 4 членів Вищої ради 

правосуддя; 20 грудня 2018 року всеукраїнською конференцією прокурорів обрано 2 

членів Вищої ради правосуддя; 15 лютого 2019 року з’їздом адвокатів України обрано 2 

членів Вищої ради правосуддя; 14 березня 2019 року з’їздом представників юридичних 

вищих навчальних закладів та наукових установ обрано одного члена Вищої ради 

правосуддя; 1 жовтня 2019 року одного члена Вищої ради правосуддя призначив 

Президент України, а з 30 листопада 2017 року до складу Вищої ради правосуддя за 

посадою входить Голова Верховного Суду. 24 вересня 2019 року відповідно до статті 22 

Закону України «Про Вищу раду правосуддя» таємним голосуванням обрано нового 

Голову Вищої ради правосуддя строком на два роки. На сьогодні Вища рада правосуддя 

діє у повноважному складі.  

Під час реформування Вищої ради правосуддя було враховано рекомендації 

Консультативної ради європейських суддів – «щоб для забезпечення наступності в роботі 

ради члени судової ради не змінювалися всі одночасно». Таким чином, Вища рада 

правосуддя впродовж останніх років поступово оновлюється, чим, зокрема, 

забезпечується безперервність її діяльності, що гарантується відсутністю політичного 

впливу. 

Разом із тим формування складу Вищої ради правосуддя, відповідно до змін до 

Конституції України в частині правосуддя та чинної редакції Закону України «Про Вищу 

раду правосуддя», ще не завершено. Не вирішено питання про призначення одного члена 

Вищої ради правосуддя Президентом України, двох ще не обрала Верховна Рада України, 

одного ще не обрано з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та 

наукових установ. 

З 2021 року розпочнеться чергове поступове оновлення складу Вищої ради 

правосуддя. 

На цей час другий етап реформування судової системи, а саме оновлення судових 

інституцій, не завершений, а тому створення умов, за яких безперервність роботи Вищої 

ради правосуддя може буде під загрозою, унеможливить забезпечення комплексної 

побудови інституційних і функціональних спроможностей, визначених Стратегією 

реформування судоустрою, зокрема щодо безперервності процесу кваліфікаційного 

оцінювання, призначення та переведення суддів, що, в першу чергу, матиме наслідком 

порушення прав осіб на доступ до правосуддя. 

Слід наголосити, що згідно зі статтею 131 Конституції України строк повноважень 

обраних (призначених) членів Вищої ради правосуддя становить чотири роки, а чинним 

Законом України «Про Вищу раду правосуддя», а саме статтею 25, передбачені чіткі 

підстави припинення повноважень члена Вищої ради правосуддя, що є важливою 

гарантією його незалежності.  

Варто зазначити, що завдяки змінам до Конституції України зріс рівень довіри 

громадян до нового органу суддівського врядування, про що свідчить збільшення 

кількості звернень до Вищої ради правосуддя фізичних та юридичних осіб. Так, з 2017 

року до Вищої ради правосуддя надійшло  понад 40 тисяч скарг та звернень, більшість з 

яких розглянута. Зокрема, у 2018 році надійшло 20 546 скарг на дії суддів, повністю 

завершено розгляд 19 641 скарги. Загалом з 2018 року Вищої ради правосуддя розглянуто 

29183 скарги на дії чи бездіяльність суддів. Наразі триває розгляд 6557 скарг.  
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За вказаний період трьома Дисциплінарними палатами Вищої ради правосуддя 

ухвалено понад 630 рішень про відкриття дисциплінарної справи; 284 рішення про 

притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності; більше 1680 рішень про відмову 

у відкритті дисциплінарних справ або залишення їх без розгляду, майже 380 рішень про 

відмову у відкритті дисциплінарного провадження. Одноособово членами Вищої ради 

правосуддя постановлено 19192 ухвали про залишення дисциплінарних скарг без 

розгляду.  

За 9 місяців 2019 року до Вищої ради правосуддя, при загальному обсягові 71586 

надісланих документів, надійшло 7216 скарг щодо дисциплінарного проступку судді. 

З початку 2019 року Вищої ради правосуддя розглянуто 30 заяв про порушення 

суддями та прокурорами вимог несумісності, 90 скарг суддів та прокурорів на рішення 

про притягнення до дисциплінарної відповідальності, 466 матеріалів щодо забезпечення 

незалежності суддів, 117 матеріалів щодо звільнення суддів за загальними обставинами, 

293 справи про призначення суддів, 170 рекомендацій та подань Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України про переведення, відрядження або відсторонення судді. 

З початку 2019 року Вищої ради правосуддя звільнено з посад за вчинення 

істотного дисциплінарного проступку 57-х суддів.  

У вказаний період Вищої ради правосуддя активно сприяла вирішенню питання 

дефіциту суддівських кадрів, адже на сьогодні у деяких судах немає суддів взагалі, понад 

150 судів недоукомплектовані, майже половина суддів не пройшла кваліфікаційне 

оцінювання, а частина з них не здійснює повноваження, не отримує належну фінансову 

винагороду. Дефіцит суддівських кадрів впливає на тривалість і якість розгляду судових 

справ, створює додаткову напругу у суддівських колективах. Після тривалих 

консультацій очільників Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України, Державної судової адміністрації України, Верховного Суду, Національної 

школи суддів України Вища кваліфікаційна комісія суддів України прийняла рішення 

про оголошення конкурсів на зайняття 1147 посад суддів. 

В даний час Верховною Радою України розглядається законопроект №1008 щодо 

удосконалення діяльності суддівського врядування. Хочеться вірити, що новітні 

законодавчі конструкції сприятимуть подальшому поступові на шляху реформування 

системи судівництва в Україні. 

 

Івановська Алла Миколаївна, 

кандидат юридичних наук, доцент, 

професор кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права 

Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова, 

(м. Хмельницький, Україна) 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ ТА СУДИ ЗАГАЛЬНОЇ 

ЮРИСДИКЦІЇ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ 

ВІДМІННОСТІ 

У сучасних цивілізованих державах конституційний контроль поряд з іншими 

політико-правовими інститутами виступає одним із найважливіших засобів забезпечення 

реального існування конституціоналізму. Функціонування у державно-правовому 

механізмі України спеціалізованого органу конституційного контролю – 

Конституційного Суду України – ставить питання про його місце в системі органів 

державної влади та, зокрема, співвідношення з органами судової влади. Беззаперечним є 

факт, що Конституційний Суд України має багато спільного із судовою владою. Так, у 

статті 126 Конституції України вказується, що незалежність і недоторканність судді 
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гарантуються Конституцією і законами України. Вплив на суддю у будь-який спосіб 

забороняється. Аналогічні гарантії закріплені у статті 149 Основного Закону стосовно 

суддів Конституційного Суду України [1]. Законом «Про Конституційний Суд України» 

[2] закріплено принципи верховенства права, незалежності, колегіальності, гласності, 

відкритості, повного і всебічного розгляду справ, обґрунтованості та обов’язковості 

ухвалених ним рішень і висновків, якими керуються і суди загальної юрисдикції.  

Однак Конституційний Суд України володіє особливостями, зумовлених правовою 

природою цього органу, які відрізняють його від судів загальної юрисдикції. 

1. Особлива система законодавства, яке регулює діяльність Конституційного 

Суду. Конституція України закріплює правовий статус і повноваження Конституційного 

Суду України у спеціальному розділі XII «Конституційний Суд України», окремо від 

розділу восьмого «Правосуддя», що вказує на суттєві особливості конституційно-

правового статусу органу конституційного контролю в порівнянні з судами загальної 

юрисдикції. Різним є і поточне законодавство, що регулює діяльність Конституційного 

Суду та судів загальної юрисдикції (Закони «Про Конституційний Суд України» та «Про 

судоустрій і статус суддів»). 

2. Способи формування Конституційного Суду і судів загальної юрисдикції. 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суди загальної 

юрисдикції утворюються і ліквідовуються законом. Проект закону про утворення чи 

ліквідацію суду вносить до Верховної Ради України Президент України після 

консультацій з Вищою радою правосуддя [4]. Призначення на посаду судді здійснюється 

Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя [1; 4]. Що стосується органу 

конституційного контролю, то в Україні рівне право призначати суддів Конституційного 

Суду мають однаковою мірою три суб’єкти державно-правових відносин – Парламент, 

Президент України, З’їзд суддів [1]. 

3. Відмінності у повноваженнях. В Україні діє європейська модель конституційного 

контролю. За цією моделлю саме конституційні суди володіють виключними 

повноваженнями вирішувати питання про конституційність правових актів інших органів 

влади. В Україні, на відміну від країн з американської моделлю конституційного 

контролю, до предмета відання судів загальної юрисдикції не належить вирішення 

питань конституційності правових актів, а лише законності. Тобто суди загальної 

юрисдикції вирішують цивільні, кримінальні, адміністративні і господарські справи, а 

Конституційний Суд вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів 

Конституції України і здійснює офіційне тлумачення Конституції України. Там, де немає 

питання конституційного характеру, такий правовий спір належить до компетенції судів 

загальної юрисдикції [5, с. 50]. Конституційний Суд у своїй діяльності насамперед 

покликаний забезпечити єдність розуміння та застосування положень Конституції.  

4. Відмінності і у процесуальних формах здійснення повноважень. Є певна схожість 

провадження в Конституційному Суді України із судовим провадженням. Однак 

конституційне провадження має чимало особливостей, зумовлених природою 

конституційного контролю, зокрема, щодо предмету розгляду, кола суб’єктів звернення 

до Конституційного Суду України, кола учасників провадження, організаційно-правових 

форм конституційного провадження, процедури розгляду справ. Законом передбачено як 

загальний порядок провадження в справах у Конституційному Суді України, так і 

особливості конституційного провадження щодо розгляду окремих категорій справ 

(глави 11, 12 Закону). Окрім того, залежно від спеціалізації розглядуваних справ, суди 

загальної юрисдикції керуються відповідними процесуальними кодексами, тоді як 

процедура здійснення провадження у Конституційному Суді визначається лише 

Регламентом Конституційного Суду України [3, c. 142]. 
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5. Відмінності у юридичній природі актів. Дослідження особливостей актів 

Конституційного Суду України дає всі підстави стверджувати, що вони мають 

нормативно-правову природу, передбачають регулювання найважливіших суспільних 

відносин, розраховані на всіх учасників правовідносин або їх певну частину, а також на 

багаторазове застосування при правовому регулюванні відповідних суспільних відносин 

[3, с. 148]. Стаття 151 -2 Конституції визначає, що рішення та висновки, ухвалені 

Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути 

оскаржені. Чого не можна сказати про рішення судів загальної юрисдикції, і навіть 

вищого органу у цій системі. Відповідно до ч. 5 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах 

Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які 

застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму 

права. Крім того, висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах 

Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права. 

Тобто суди загальної юрисдикції лише мають враховувати висновки Верховного Суду, 

викладені в його постановах, що не вказує на загальну обов’язковість [6, с. 100]. З іншого 

боку, у своїй діяльності суди загальної юрисдикції повинні керуватися, крім Конституції і 

законів України, також актами Конституційного Суду, в силу їх загальнообов’язковості. 

Що стосується питання остаточності, то тут варто зазначити, що рішення 

Верховного Суду можна оскаржити у Європейському Суді з прав людини. Крім того, 

донедавна Конституційний Суд України був наділений повноваженнями лише щодо 

здійснення абстрактного конституційного контролю, тобто перевірки конституційності 

нормативного акта поза зв’язком з якою-небудь справою. Однак змінами до Конституції 

України від 30 вересня 2016 року в конституційно-правову практику нашої держави 

впроваджено інститут конституційної скарги [3, с. 115]. Виходячи зі змісту ст. 55 Закону 

«Про Конституційний Суд України» конституційною скаргою є подане до Суду письмове 

клопотання фізичної особи або юридичної особи приватного права, яка вважає, що 

застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України (його окремі 

положення) суперечить Конституції України [2]. Таким чином, рішення Верховного Суду 

підлягає конституційному контролю з боку Конституційного Суду України в аспекті 

застосування у ньому неконституційного закону, що може мати наслідком перегляд 

негативного для заявника рішення Верховного Суду.  

6. Функціональні відмінності. Функції судів загальної юрисдикції розуміють як 

напрями, види і форми діяльності з вирішення правових конфліктів, спорів у сфері 

цивільного, господарського, адміністративного та кримінального судочинства, що 

здійснюється виключно судами на підставах, у межах та порядку, передбачених 

Конституцією і законами України. Що стосується визначення функцій Конституційного 

Суду України, їх видів і ознак, то це питання залишається дискусійним, попри значні 

здобутки вітчизняної та зарубіжної юридичної науки у вивченні цієї проблеми. В 

юридичній науці виділяють наступні його функції: функцію конституційного контролю, 

офіційного тлумачення, інтеграційну, охоронну, координаційну, правотворчу та 

політичну. 

Однак аналіз практики діяльності Конституційного Суду України дозволяє 

стверджувати, що основною його функцією є функція конституційного контролю. В 

процесі реалізації Конституційним Судом функції конституційного контролю 

виявляються конституційні правопорушення у вигляді прийняття нормативно-правових 

актів, що не відповідають Конституції, проводиться корегування, зміна правових норм. 

Найважливіше завдання конституційного контролю в зв’язку з цим –попередження 

небажаних наслідків, формування єдиного правового простору і, як наслідок, 
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забезпечення реалізації Конституції, встановленого нею державного і суспільного ладу, 

прав і свобод людини й громадянина. 

Таким чином, можна виділити наступні особливості, які відрізняють 

Конституційний Суд України від судів загальної юрисдикції: спеціальна система 

законодавства; відмінність у способах та порядку формування, відмінність суб’єктів і 

процесуальної форми здійснення провадження, різна предметна компетенція, відмінності 

у юридичній природі актів. Крім того, між судами загальної юрисдикції і 

Конституційним Судом існують суттєві відмінності функціонального характеру, оскільки 

Конституційний Суд здійснює особливі, лише йому притаманні функції, провідна роль 

серед яких належить функції конституційного контролю. Ця функція пронизує усі 

повноваження Конституційного Суду, визначає його правовий статус в системі органів 

державної влади як особливого контролюючого органу, метою якого є забезпечення 

верховенства і прямої дії Конституції України на всій території держави. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ В АСПЕКТІ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 

Запровадження судової реформи у 2016 році сприяло сподіванням суспільства, що 

через дію верховенства права у здійсненні правосуддя «людина, її життя і здоров’я, честь 

і гідність, недоторканність і безпека» дійсно визнаються в Україні «найвищою 

соціальною цінністю» й будуть надійно захищені. Проте на практиці реалізація 

прогресивних норм виявилася не завжди задовільною. 

Конституція України 1996 року, закріплюючи суверенну волю Українського 

народу, відразу була спрямована на визнання і дію принципу верховенства права. Так у 

ч. 2 ст. 8 визначено, що Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjou46Ygs7kAhXSlYsKHS8DCAoQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Fgo%2F1402-19&usg=AOvVaw2yMCiSWDRowx7M-1U7D1e8
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інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні 

відповідати їй. Частина 3 цієї ж статті передбачає пряму дію норм Конституції та 

гарантує право звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і 

громадянина безпосередньо на її підставі. 

У свою чергу положення ст. 55 Конституції підтверджують, що Права і свободи 

людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в 

суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб. 

Водночас до 30.09.2016 залишалася чинною редакція ст. 129 Конституції: «Судді 

при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються закону», що суперечило пріоритету 

дії принципу верховенства права, і надавала суддям інколи можливість віддавати 

перевагу правам і свободам людини, визначеним у законі, а не Конституції, незважаючи 

на те, що закон чи інший нормативно-правовий акт їй не відповідав. 

Зміни у розділі VIII «Правосуддя» Конституції, внесені законом від 2.06.2016 

№1401-VIII, визначили, що суддя, здійснюючи правосуддя, має керуватися 

верховенством права. Тим самим було завершено системні зміни у гарантуванні 

верховенства права кожній людині. 

Як відзначав свого часу С. Шевчук, історія ХХ ст. вчить, що без судового захисту 

конституційних прав і свобод, про що йдеться у згаданій ст. 8 Конституції, демократія 

стає дуже слабкою та швидко перетворюється в авторитарний або тоталітарний режим. 

Це й визначає вирішальну роль суду, в захисті Конституції, основоположних прав і 

свобод людини від їх порушень органами державної влади та умову існування 

конституційної демократії [1]. Тому, С. Шевчук закономірно підкреслює особливу роль 

Конституційного та Верховного судів як гарантів верховенства права. Таким чином, ця 

теза є вкрай актуальною для України й сьогодні в аспекті остаточного утвердження 

верховенства права. 

Принцип «верховенства закону» не слід плутати з «законністю» як складовою 

верховенства права. В науковій літературі виникає питання «Чи є доречним спір: 

принцип верховенства права проти законності?». Спочатку в пострадянській доктрині в 

багатьох публікаціях ці принципи ототожнювались. Однак далі відбулася трансформація, 

прийшло розуміння, що вони не дорівнюють один одному.  

У березні 2011 року Венеціанська комісія затвердила доповідь «Про верховенство 

права». ВК у своєму висновку називає складові верховенства права. На першому місці – 

законність, включно з прозорим демократичним процесом уведення в дію приписів 

права. Далі йдуть юридична визначеність, заборона свавілля держави, доступ до 

правосуддя, дотримання прав людини й заборона дискримінації та рівність перед 

законом [2]. 

Проте в Україні й досі існує певний конфлікт принципів «верховенства закону» та 

«верховенство права», адже закон як засіб правового регулювання передбачених у ст. 92 

Конституції правовідносин продовжує нівелювати фундаментальні цінності акта 

найвищої юридичної сили. Зростання питомої ваги законів у масиві нормативних актів 

цілком відповідає духу і букві ст. 92 Конституції, але при цьому спостерігається 

збільшення кількості нормативних актів, що суперечать їй за змістом. 

Законом №1401-VIII, законом «Про судоустрій і статус суддів» №1402-VIII 

конституційний орган – Верховний Суд України тільки перейменовано на «Верховний 

Суд». Адже цим законом визначено появу нового ВС, який не є конституційним органом. 

У п.7 розд. XII «Прикінцеві та перехідні положення» названого закону №1402-VIII 

передбачено ліквідацію ВСУ, що демонструє зазначений конфлікт принципів 

«верховенства права» і «верховенства закону». Таким чином, поки що перемагає закон, а 

не Конституція України. 
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Тому в підсумку судової реформи країна отримала два верховні суди. ВСУ як 

конституційний орган, перейменований на Верховний Суд, продовжує свою діяльність з 

30.09.2016 року, тобто з дня набрання чинності законом №1401-VIII. ВСУ позбавили 

права здійснювати правосуддя і заснували (а не утворили) інший Верховний Суд, 

неконституційність якого є очевидною. Крім того, початок роботи цієї установи 

додатково пов’язаний із кількома подіями, серед яких і набрання чинності відповідним 

процесуальним законом, зокрема нової редакції Кодексу Адміністративного судочинства 

від 03.10.2017 року. 

Тобто очевидним є не тільки неконституційне заснування (не утворення) ВС на 

підставі закону №1402-VIII, але й неконституційність процесуальних норм, на підставі 

яких цей суд розпочав і продовжує свою діяльність [3]. 

Більше того, неконституційною є й структура ВС, оскільки найвищий суд у системі 

судоустрою України відповідно до ч.3 ст. 125 Конституції не містить у визначенні назви і 

статусу ВС як єдиного судового органу структурних підрозділів з назвами «касаційний 

суд» і «Велика палата Верховного Суду». Хоча вони, за законом, є самостійними 

органами і одночасно з ВС діють від його імені, виконуючи касаційні повноваження. 

Одним з негативних проявів функціонування попередньої системи судоустрою 

України було те, що існувала так звана проміжна касаційна ланка – вищі спеціалізовані 

суди, які дублювали функції Верховного Суду України, вирішуючи питання допуску 

справи до найвищої інстанції. За таких умов ВСУ не міг виконувати функцію 

забезпечення єдності судової практики, тому нерідко схожі справи вирішувалися по-

різному. 

Проведенням реформи передбачалося усунення «подвійної касації» в системі 

судоустрою України та створення нового ВС. Проте в дійсності істотних змін в 

організації діяльності найвищого суду не відбулося. Адже касаційні суди у складі ВС 

фактично є аналогами попередніх вищих спецсудів, а Велика палата виконує ті ж 

функції, що свого часу виконував ВСУ. За великим рахунком, відбулося лише банальне 

перейменування суду касаційної інстанції та зміна його суддівського корпусу, суд 

розміщується за тією ж адресою, організація його діяльності є аналогічною, у той час як 

обсяг нерозглянутих справ зростає. Судової реформи як такої фактично не було [4]. 

Це підтверджується положеннями ч. 2 ст. 129 Конституції про те, що «судочинство 

провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних», здійснюється 

ВС як єдиним найвищим судом у системі судоустрою (ст. 125 Конституції), а не палатою, 

об’єднаною палатою касаційного суду чи Великою Палатою ВС. 

Перейменований ВСУ має налічувати 48 суддів, як це було встановлено законом 

«Про судоустрій і статус суддів» від 7.07.2010 №2453-VI (який у цій частині не 

скасовано), а не ту кількість, що, всупереч вимогам Конституції і цивілізованій світовій 

практиці, визначає голова Державної судової адміністрації. 

Відповідно до змін у ст. 129 Конституції перейменований ВСУ не повинен мати у 

своєму складі палат, об’єднаних палат касаційного суду чи Великої палати, крім колегій. 

Суддів формально об’єднуватиме лише належність до певної юрисдикції. Таким чином, 

залишається привести до найкращих світових стандартів процедуру звернення, розгляду і 

постановлення ним рішення на підставі верховенства права [3]. 

Конституційна процедура ліквідації ВСУ вимагає обґрунтування того, якому 

державному органу і чому передаються повноваження найвищої судової інстанції. Такої 

процедури, яка відповідала б вимогам ст. 156 Конституції, закон №1401-VIII не 

передбачав. Але не тільки питання ліквідації ВСУ вимагає конституційної процедури, а 

також і дія принципу верховенства права. Нівелювання цього принципу спричинить 

втрату сенсу положенням ст. 1 Конституції щодо визначення України як правової 

держави. 
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Таким чином слід виправити наслідки попередньої реформи та забезпечити дійсно 

ефективне виконання Верховним судом своїх функцій на підставі принципу верховенства 

права. 
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ  

В РОЗРІЗІ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

Теза 1. Щодо етапів судової реформи в Україні. 
Шлях побудови України як незалежної, демократичної, соціальної, правової 

держави, який підтримав Український народ на референдумі у грудні 1991 року, вимагав 

насамперед змінити в реальному житті принцип «демократичного централізму» на 

принцип «розподілу влади на законодавчу, виконавчу та судову». Отже, з моменту 

отримання Україною незалежності розпочато реформування судових та пов’язаних з 

ними органів. Так, в 1992 році внаслідок прийняття Декларації про державний 

суверенітет України і Акта проголошення незалежності України, з мотивів реального 

забезпечення прав і свобод громадян, затвердження верховенства закону, зумовлена 

необхідність проведення судово-правової реформи. 

В постанові Верховної Ради України обґрунтовувалася необхідність судово-

правової реформи і тим, що суди республіки, вся система юстиції і чинне законодавство, 

яке регулює діяльність правоохоронних органів, переживають глибоку кризу, викликану 

багатьма факторами, які негативно впливали на їх діяльність. Суди не завжди надійно 

охороняли права і свободи людини, являли собою важливий інструмент командно-

адміністративної системи і змушені були бути провідниками її волі. Суд не мав влади, а 

влада безконтрольно користувалась судом. Судово-правова реформа повинна привести 

судову систему, а також всі галузі права у відповідність із соціально-економічними та 

політичними змінами, що відбулись у суспільстві. В постанові були сформовані 

принципи побудови нової судової системи та етапи судової реформи. 

15 грудня 1992 року в межах діючої на той час судово-правової реформи був 

введений в дію Закон України «Про статус суддів», який регулював діяльність судової 

системи, вимоги, які надають право особі на зайняття посади судді, порядок добору та 

обрання (призначення) суддів. Законом також передбачалися порядок і строки чергових 

атестацій професійних суддів. 

28 червня 1996 року була прийнята Конституція України яка закріпила розділення 

державної влади в Україні на законодавчу, виконавчу і судову. Також закріпилися 

вимоги щодо права зайняття особою посади судді, гарантії незалежності судді. 

Визначений статус Вищої ради юстиції як головного органу який уповноважений 
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формувати суддівський корпус. Водночас, право призначення на п’ятирічний термін 

вперше суддів отримав Президент України, а безстроково обиралися судді Верховною 

Радою України. 

Указом Президента України «Про Стратегію реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки» було схвалено план дій 

щодо реформування системи судочинства. Даною Стратегією визначено пріоритети 

реформування системи судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів задля 

практичної реалізації принципу верховенства права та забезпечення функціонування 

судової влади, що відповідає суспільним очікуванням щодо незалежного та 

справедливого суду, а також європейським цінностям та стандартам захисту прав 

людини. Спровокувала судову реформу ситуація у якій система правосуддя не 

виконувала поставлені перед нею завдання на належному рівні. Основними чинниками 

такої ситуації стали, зокрема: розповсюдженість корупційних явищ у сфері правосуддя; 

недосконалість кадрового планування в системі судової влади; збереження факторів 

залежності суддів від виконавчої та законодавчої гілок влади, зокрема, наявність 

конституційних положень, які стримують посилення незалежності суддів; недостатній 

рівень єдності та послідовності судової практики; відсутність чи недостатній рівень 

використання можливостей сучасних інформаційних систем (електронне правосуддя); 

низький рівень публічності сфери правосуддя та довіри до судової системи взагалі і до 

суддів зокрема. 

Позитивними зрушеннями в реформуванні системи правосуддя, безперечно, слід 

вважати часткове позбавлення політичного впливу на формування судового корпусу. 

Проте, проблемними питаннями залишається сьогодні «церемоніальна функція 

Президента щодо призначення на посаду суддів», оскільки є факти безпідставного не 

видання указів Президентом протягом значного терміну, безпідставного та без 

відповідних пояснень повернення з Адміністрації Президента України матеріалів подань 

Вищої ради правосуддя щодо призначення суддів. Президент України конкретно 

декларував у своїй передвиборчій програмі 2019 року про недопущення таких фактів і 

швидкого заповнення вакантних посад суддів. Також, невиправданим з позиції 

незалежності суддів, є формування складу Вищої ради правосуддя за участі політичних 

сил та представників прокуратури і адвокатури. За діючим законом двох членів ВРП 

призначає Президент України, двох – обирає Верховна Рада України, двох – обирає з’їзд 

адвокатів України, двох – обирає всеукраїнська конференція прокурорів. На наш погляд 

це питання теж потребує відповідного реформування. 

Теза 2. Щодо кадрового наповнення судів. 
В українських судах першої інстанції приблизно не вистачає 1400-1500 суддів. Це 

призводить до перевантаження діючих суддів, погіршення якості розгляду справ, 

затягування строків розгляду справ, і як наслідок – обмеження доступу громадян до 

правосуддя. Станом на жовтень 2019 року на Буковині в судах загальної юрисдикції, де 

передбачено 100 посад суддів, з повноваженнями працюють 68 суддів, у 10 суддів 

закінчилися повноваження, не заповнено 22 посади судді. Тобто, фактично щодо 32 % від 

наявних за штатом посад суддів не прийнято рішення. У Новодністровському міському 

суді немає суддів і правосуддя вже понад два роки не здійснюється. Донедавна в 

Путильському районному суді три роки не здійснювалося правосуддя. Крім цього, у 

Путильському та Сокирянському районних судах працюють по одному судді. Це 

призводить до збільшення навантаження на сусідні суди щодо розгляду кримінальних та 

адміністративних правопорушень. Механізму змінити підсудність щодо розгляду 

цивільних справи немає, оскільки це не передбачено законодавством. Тобто, справи про 

стягнення аліментів, поновлення на роботі, тощо, які потребують негайного відновлення 

порушених прав, роками не розглядаються і накопичуються в судах. 
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Нестача кадрів у судах, дійсно, створює катастрофічну ситуацію у сфері 

правосуддя. Разом з тим викликає подив те, що ці вакансії могли б швидко заповнитися 

за рахунок вже відібраних за непростою процедурою осіб, – проте вони не заповнюються. 

Йде мова про кандидатів, які почали брати участь в доборі ще 2017 року. Таких 

кандидатів можна розділити на дві категорії. Перша, з числа помічників суддів, вже 

пройшла етап відбору і отримала відповідні рекомендації ВККС. Вища рада правосуддя 

мала б їх розглянути, однак наразі процедура їх призначення заблокована через позов 

однієї судді, яка очікувала на переведення. 

Друга категорія – це звичайні юристи, які пройшли всі етапи та очікують на 

результати перевірки їх практичних завдань ВККС. Проте, коли члени ВККС перевірять 

ці завдання – невідомо. 

З урахуванням того, що законопроект Президента № 1008 передбачає повний 

перезапуск ВККС, тобто чинна Комісія розпускається до останнього члена та обирається 

за новою процедурою, будь-яке затягування процедури може призвести до того, що ці 

кандидати залишаться у невизначеному стані. Так вже було з добором 2012 та 2013 років, 

які припали на чергову судову реформу. 

Це призведе до поглиблення кадрової кризи, яка склалася в судах першої інстанції, 

та матиме вкрай негативні наслідки не тільки для кандидатів на посаду судді, а й для 

держави та усього українського народу, оскільки суспільство неодноразово наполягало 

на проведенні ефективної кадрової політики та якісного наповнення судів першої 

інстанції. 

Теза 3. Щодо відновлення довіри суспільства до суду. 
Напередодні Революції Гідності (кін. 2013 – поч. 2014) рівень довіри до судів в 

Україні був одним з найнижчих у світі і найнижчим у країнах колишнього Радянського 

Союзу. За індексом сприйняття корупції у 2014 році Україна була 142-ою зі 175 держав, 

де проводилися дослідження. У суспільстві домінували й продовжують домінувати 

переконання щодо корумпованості більшості суддів, залежності від політиків та 

олігархів, кругової поруки в судовій системі. 

Низький рівень довіри до суду в Україні можна пояснити як недовірою до влади 

загалом, так і особливими причинами. Адже суди в Україні здебільшого користуються 

меншою довірою, ніж політичні органи. Цим Україна відрізняється від країн Західної 

Європи, де суди здебільшого мають вищу довіру, ніж інші гілки влади. Великий 

потенціал для зміцнення довіри до суду в Україні несе той факт, що користувачі судових 

послуг більше довіряють судам, ніж ті, хто не був учасником. Власний досвід може 

руйнувати стереотипи. Важливо, щоб досвід спілкування з судами був позитивним.  

На наш погляд, реанімувати довіру суспільства до системи правосуддя в Україні 

можливо провівши прозорий добір суддів та заповнивши всі вакантні місця. Крім того, на 

наш погляд, необхідно залучати народ до відправлення правосуддя, наприклад, 

введенням реального інституту суду присяжних. Присяжні є «честю й совістю громади» і 

судові рішення, ухвалені з їхньою участю будуть вважатися суспільством найбільш 

правомірними та справедливими. До такої системи правосуддя буде непохитна довіра від 

громадськості. 

Суд присяжних – це один з інститутів судової системи та всієї системи органів 

державної влади, що втілює принцип безпосередньої участі народу у здійсненні 

правосуддя. Зв’язок між правами людини і судом присяжних підкреслює переваги цієї 

форми судочинства перед традиційним порядком розгляду кримінальних проваджень, а 

також вказує на гуманістичний і правозахисний характер даної форми судочинства. 

Інститут присяжних в Україні – це форма здійснення народовладдя. Тобто, це 

означає, що народ має право брати участь в управлінні державними справами, в тому 
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числі чинити правосуддя, що апріорі означає існування механізму взаємодії судової 

влади та суспільства через інститут суду присяжних. 
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ЗВІЛЬНЕННЯ СУДДІ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ’Я ЯК САМОСТІЙНА ПІДСТАВА 

ПРИПИНЕННЯ СТАТУСУ СУДДІ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ 

Стан здоров’я суддів має величезну соціальну значущість, оскільки внаслідок 

перевтоми і психічного перенапруження зростає ймовірність судової помилки. Так, в 

Україні, як і в багатьох інших країнах, хвороба судді є самостійною підставою для 

звільнення з посади. Нажаль, в Україні досі відсутні, як перелік хвороб, що дають 

підстави для висновку про «неспроможність виконувати функції зі здійснення 

правосуддя» і, відповідно, механізм встановлення наявності чи відсутності у судді 

захворювання, несумісного із заміщенням суддівської посади, так і гарантії повернення 

на посаду особи, стан здоров’я якої відновився.  

На даний час в Україні є лише формальні підстави для реалізації підстави 

звільнення судді за станом здоров’я (п. 5 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України). 

Однак специфіка суддівської роботи (зокрема, принципи незмінюванності складу суду; 

розумності строків судового розгляду; розрахунок штатних суддівських посад, зокрема, 

за критерієм середнього навантаження; значної економічної цінності роботи судді) 

вимагає вироблення більш конкретних критеріїв оцінки справедливості звільнення судді 

саме за станом здоров’я. Особливої актуальності це питання набуває у випадку, коли 

суддя не визнає своєї неспроможності здійснювати правосуддя саме за станом здоров’я. 

Отже, основними проблемними аспектами звільнення судді за станом здоров’я є, 

по-перше, те, що воно може бути примусовим, тобто застосовуватися у випадку, коли 

особа не звільняється за власним бажанням. Причини можуть бути різні, зокрема, (а) 

особа не розуміє (зокрема, в тому числі через вплив хвороби на свідомість), що стан її 

здоров’я не дозволяє належнім чином здійснювати судочинство; (б) особа самовпевнена 

або має знижений поріг соціальної відповідальності; (в) особа сподівається, що стан її 

здоров’я з часом поліпшиться. По-друге, особа може і визнає, що стан її здоров’я не 

дозволяє здійснювати правосуддя на належному рівні, але бажає звільнитися не за 

власним бажанням (чи у зв’язку із виходом у відставку або досягненням граничного віку 

перебування на посаді), а саме за станом здоров’я, погіршення якого на її думку 

відбулося саме у зв’язку з виконанням професійних функцій, а отже вона повинна мати 

підвищенні соціальні гарантії та матеріальні компенсації. 

Викладене актуалізує питання забезпечення справедливої процедури звільнення 

судді з посади за станом здоров’я, що забезпечує розумний баланс права людини на 

працю та інтересів держави щодо належного виконання її функцій (правосуддя), адже 

суддя за класифікацією державних посад належить до особи, «уповноваженої на 

https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/276/2015
https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/276/2015
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виконання державної функції».  

Вочевидь, перелік захворювань, наявність яких перешкоджає перебуванню особи на 

посаді судді, має бути таким самим, як і при допуску до професії. Але на відміну від 

кандидатів на посаду судді, які проходять хоча б якусь оцінку стану здоров’я 

(заключення нарколога, психіатра, психолога), щодо осіб, які займають посаду судді, 

жодних заходів контролю стану здоров’я не передбачено (принаймні доти, поки вони не 

вирішать прийняти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади в іншому суді). В 

Україні діяльність судді не входить до переліку професій, працівники яких підлягають 

періодичним медичним оглядам. Крім того, інформація про стан здоров’я людини є 

конфіденційною і охороняється законом, зокрема, щодо судді отримати її можна на 

вимогу Вищої ради правосуддя за судовим рішенням у порядку та на підставах, 

визначених законом. Проте через відсутність переліку захворювань, які віднесені до 

таких, «що перешкоджають виконанню функцій правосуддя», ефекту від отриманої 

інформації не буде жодного. Також слід зазначити, що стан здоров’я судді може 

негативно вплинути не лише на якість виконання професійних функцій, але й сприяти 

погіршенню стану здоров’я самого судді.  

Вищевикладене актуалізує питання запровадження, зокрема, в Україні системи 

контролю за станом здоров’я судді, яке, в першу чергу, передбачатиме перелік 

захворювань, що негативно впливають (або можуть вплинути) на якість виконання 

професійних функцій судді. 

Може бути декілька шляхів. По-перше, періодичний медичний огляд суддів. 

Зокрема, передбачити, що періодично суддя має проходити медичне обстеження та 

надавати довідку про стан свого здоров’я до Вищої ради правосуддя як органу, який 

уповноважений приймати рішення про звільнення судді саме за станом здоров’я. Інший 

шлях, при вступі на посаду, суддя надає інформацію про свого лікаря та підписує згоду 

на розкриття ним (лікарем) інформації про стан здоров’я його пацієнта на запит Вищої 

ради правосуддя (цей шлях, на наш погляд, є більш перспективним, оскільки усуває 

ризики формального підходу та може бути задіяний ситуативно, коли у відповідального 

за кадровий склад суду органу виникатиме обґрунтовано підозра, що стан здоров’я судді 

перешкоджає виконанню функцій правосуддя). Але і в першому, і в другому випадку має 

бути формальний перелік захворювань, затверджений міністерством охорони здоров’я, 

наявність яких свідчить про неможливість виконання особою функцій із здійснення 

правосуддя.  

Ще однією проблемою, як зазначалося вище, є ситуація, за якої погіршення стану 

здоров’я відбулося саме внаслідок виконання професійних функцій або, наприклад, 

неналежних умов праці.  
Судді в Україні сьогодні не забезпечені належними гарантіями захисту, 

почастішали випадки нападу на суддів, спричинення їм фізичних та психічних травм, 
навіть смерті. Законом передбачено, що життя та здоров’я суддів підлягають 
обов’язковому державному страхуванню, що здійснюється за рахунок коштів Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування». Настання страхового випадку передбачає певні матеріальні 
виплати та соціальні послуги. Тому, звісно, суддя, який має хронічні хвороби і має 
бажання звільнитися, зацікавлений, щоб його хвороба була визнана саме професійною 
або отримана травма (фізична чи психічна) професійно зумовленою. Але у зв’язку з 
відсутністю чітких критеріїв розуміння професійно зумовлених травм або професійної 
хвороби судді можемо прогнозувати труднощі у правозастосуванні. Вочевидь, 
прийняттю рішенню про звільнення з підстав неможливості виконувати професійні 
функції за станом здоров’я має передувати комплекс заходів із захисту права людини на 
працю, зокрема пошуку оптимального балансу між інтересами працівника, який має 
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певні проблеми із здоров’ям та роботодавцем.  
На наш погляд, процедура звільнення судді за станом здоров’я буде відповідати 

критерію справедливості, якщо, по-перше, буде ґрунтуватися на фактах, а не на 
презумпціях. Це означає, що кваліфікованою (медичною) комісією встановлено, що 
(а) хвороба судді не дозволяє йому виконувати професійні функції ефективно; (б) не 
можна спрогнозувати, коли суддя вилікується (чи взагалі можливо це).  

По-друге, відповідати критерію правової визначеності. Зокрема, визначено перелік 
хвороб/вад/травм, наявність яких свідчить про професійну непридатність особи до 
суддівської діяльності. При цьому ці перепони не мають містити ризику дискримінації за 
інвалідністю. Іншими словами, має враховуватись характер хвороби, перспектива 
одужання та повернення професійно важливих якостей (фізичних та психічних 
можливостей) судді.  

Також, доцільно визначити критичну кількість днів відсутності на робочому місці 
для ініціювання процедури звільнення за станом здоров’я. Це повноваження повністю 
належить до дискреції держави як роботодавця судді. Вважаємо, що у випадках, коли 
перспективу одужання судді важко визначити, має застосовуватись альтернатива: або 
звільнення за станом здоров’я, або призупинення повноважень на певний строк, але не 
більше ніж на 1 рік. Право обрання рішення має надаватися судді. Якщо ж суддя після 
тривалої хвороби отримає висновок медичної комісії про відповідність стану його 
здоров’я вимогам професії, його повноваження судді мають поновитися.  

Крім того, сама процедура встановлення наявності підстави для звільнення судді за 
станом здоров’я має бути чіткою, зрозумілою, визначеною. Тобто, визначено 
повноважного суб’єкта, на якого покладено прийняття такого рішення, спосіб отримання 
інформації про стан здоров’я судді та суб’єкта, компетентного у визначенні придатності 
судді до здійснення правосуддя за станом здоров’я; порядок ініціювання (суб’єкта 
звернення до Вищої ради правосуддя) та порядок розгляду питання по суті; забезпечення 
гарантій права на працю та захисту від дискримінації за інвалідністю.  

По-третє, гарантії матеріальної компенсації. Тобто має бути запроваджено 
механізм оцінки причини виникнення у судді хвороби/вади/травми, що перешкоджає 
його можливості подальшого перебування на посаді, внаслідок чого буде підтверджено 
(спростовано) характер саме професійної обумовленості хвороби чи травми (фізичної чи 
психічної). У випадку встановлення характеру хвороби чи травми саме як професійно 
обумовленої, мають включатися додаткові гарантії матеріального забезпечення та 
соціального захисту. Крім того, на державу мають покладатися додаткові зобов’язання 
щодо прийняття заходів з попередження виникнення професійних хвороб та травм, тобто 
профілактики психотравматичного впливу факторів професійного стресу. 

У даному контексті заслуговує на увагу питання щодо можливості Вищої ради 
правосуддя вимагати від судді пройти огляд у нарколога та психіатра. Робота судді 
відноситься до високостресових, боротьбою із наслідками якого деякі обирають саме 
алкоголь та наркотики. Вважаємо справедливою практикою стане закріплення в законі 
повноваження Вищої ради правосуддя вимагати від судді висновку від нарколога та 
психіатра, але лише в межах порушеного провадження щодо звільнення судді за станом 
здоров’я. Особливо це актуалізується при з’ясуванні факту чи не є погіршення стану 
здоров’я судді саме наслідком його власних дій проти свого здоров’я, а не впливу 
негативних факторів професії. 

По-четверте, передбачено механізм оскарження рішення компетентного органу 
про звільнення судді за станом здоров’я.  

Вважаємо, що процедура звільнення судді з посади має бути подібна
1
 до 

дисциплінарної процедури: розгляд заяви компетентного суб’єкта щодо неспроможності 

                                           
1
 Саме подібною, але не такою за суттю, адже хвороба не є проступком, якщо звісно не йдеться про 

зловживання алкоголем чи наркотиками.  
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здійснювати правосуддя за станом здоров’я (подається суддею, адміністратором суду, 

третьою особою) на засадах публічності (якщо немає заперечень з боку судді), 

розумності строків, доведеності факту нездоров’я судді, несумісного із професійною 

діяльністю; дослідження доказів (висновку медичної комісії); прийняття рішення та 

надання права на оскарження цього рішення.  

 

Русанова Ірина Олександрівна 
кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри судоустрою та прокурорської діяльності 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

(м. Харків, Україна) 

ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ТА ПРАКТИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДУ ПРИСЯЖНИХ 

Статтею 127 Конституції України визначено, що правосуддя здійснюють судді та, у 

визначених законом випадках, присяжні. Відповідно до статті 124 Конституції України 

народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних.  

Що стосується участі присяжних у вирішенні справ, то, відповідно до ч. 1 ст. 63 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним є особа, яка у випадках, 

визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із 

суддею або залучається до здійснення правосуддя. Саме у цьому полягає її участь у 

здійсненні судочинства по конкретних справах. У такому разі не зрозуміло, в якій іще 

формі присяжний може залучатися до здійснення судочинства. 

Однак щодо вказаного формулювання виникає декілька зауважень: «чому разом із 

суддею, а не суддями»? Адже якщо припустити таку ситуацію, коли у складі суду при 

розгляді справи бере участь один професійний суддя і один присяжний, – неважко 

здогадатися, що колегіально рішення таким складом навряд чи буде ухвалено: чи то з 

окремих процесуальних питань, чи то по суті справи.  

Так, відповідно до ч.ч. 1–3 ст. 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 

для затвердження списку присяжних територіальне управління Державної судової 

адміністрації України звертається з поданням до відповідних місцевих рад, які формують 

і затверджують у кількості, зазначеній у поданні, список громадян, які постійно 

проживають на територіях, на які поширюється юрисдикція відповідного окружного 

суду, відповідають вимогам ст. 65 цього Закону і дали згоду бути присяжними. Список 

присяжних для розгляду господарських справ затверджується у порядку, визначеному 

законом, із числа осіб, які відповідають вимогам статті 65 цього Закону і дали згоду бути 

присяжними. 

У разі неприйняття місцевою радою (місцевими радами) протягом двох місяців з 

моменту отримання подання рішення про затвердження списку присяжних територіальне 

управління Державної судової адміністрації України звертається з поданням щодо 

затвердження списку присяжних до відповідної обласної ради. 

Очевидно, саме на місцеві ради покладається основна відповідальність за добір 

кандидатів у присяжні в рамках територіальної громади, а територіальне управління 

Державної судової адміністрації лише ініціює процес визначення кандидатур і 

формування списків кандидатів у присяжні. Втручання Територіального управління 

Державної судової адміністрації у цей процес може знадобитися лише у разі виникнення 

сумнівів у ділових і моральних якостях окремих кандидатів у присяжні. 

Для того, щоб забезпечити виконання цієї норми Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» необхідно надати відповіді на такі запитання: 1) за який термін до 

закінчення повноважень попереднього складу присяжних направляється відповідне 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/print#n580
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подання про формування списку громадян; 2) яким документом (у якій формі) фіксується 

згода осіб на виконання обов’язків присяжних?  

Редакційно неточними також є і назва, і зміст ст. 64 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» «Список присяжних». На початковому етапові йдеться не про 

список присяжних, а про кандидатів у присяжні, щодо яких приймається рішення 

місцевої ради про затвердження кандидатур претендентів по окремих судах або про 

відмову у цьому з наведенням причин. 

Відповідно до ч. 2 ст. 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» список 

присяжних для розгляду господарських справ затверджується у порядку, визначеному 

законом, із числа осіб, які відповідають вимогам ст. 65 цього Закону і дали згоду бути 

присяжними. Проте вимоги до фахового рівня присяжних, які беруть участь у розгляді 

господарських справ, все ж відрізняються від вимог щодо фахового рівня учасників 

розгляду інших справ. Але, на нашу думку, цього недостатньо. Особа, залучена як 

присяжний при розгляді справ цієї категорії має розбиратися у законодавстві як у сфері 

торгівлі і підприємництва, так і в інших сферах господарської діяльності, які можуть бути 

достатньою мірою враховані у чинному законодавстві. Це може дозволити йому глибше 

розібратись у застосуванні господарського законодавства під час участі як присяжного у 

розгляді справ відповідної категорії. 

Крім того, вважаємо за доцільне передбачити в законодавстві адміністративну 

відповідальність присяжних за безпідставну відмову виконувати свої обов’язки у суді, 

всупереч наданій згоді шляхом внесення відповідних змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення.  

Верховному Суду доцільно періодично узагальнювати практику здійснення 

судочинства за участю присяжних, доводячи до відома судових органів для вжиття 

відповідних заходів. 

Оскільки певна частина цивільних, кримінальних і господарських справ може 

розглядатися за участю присяжних, необхідно удосконалити процедуру їх добору. 

Зокрема, Кримінальний процесуальний кодекс України на сьогодні визначає загальні 

норми щодо функціонування суду присяжних з неналежною деталізацією процедури 

судового провадження за участі присяжних. Такий підхід є формальним, а інститут суду 

присяжних – не діє. На сьогодні суд присяжних ефективно функціонує в Болгарії, 

Польщі, Естонії, Хорватії, Литви, Чехії; на жаль, в Україні, яка задекларувала 

проєвропейський шлях розвитку, реалізація конституційної догми щодо участі народу у 

здійсненні правосуддя – не забезпечена. Перше нормативне закріплення суду присяжних 

в Україні було здійснено 1867 року (втілене у практиках Харківського, Ізюмського, 

Сумського судів), а вже на початку двадцятого століття суд присяжних функціонував по 

всій Україні. Досить незакономірно, що на сьогодні розгляд справ присяжними фактично 

не здійснюється, а правові надбання в даній сфері - втрачаються.  

Очевидно, у кримінальному судочинстві інститут суду присяжних покликаний 

забезпечити надійний захист основних прав, свобод і законних інтересів обвинуваченого 

від незаконного і необґрунтованого засудження, зменшити ймовірність висунення 

незаконного та необґрунтованого обвинувачення, що в свою чергу сприятиме 

збільшенню правосудних рішень, зменшенню корупційних проявів в судах, підвищення 

довіри до судочинства. Слід виважено, детально, знайшовши політичний консенсус, 

удосконалити норми процесуального законодавства для забезпечення ефективного та 

надійного кримінального судочинства судом присяжних у сучасній Україні. 

Зокрема пропонуємо чітко визначити критерії та процедуру відбору присяжних, їх 

правовий статус, порядок судового розгляду кримінального провадження за участі 

присяжних, а також механізм перегляду судового рішення, винесеного за участю суду 

присяжних. 
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Виникає також питання щодо того, в яких випадках присяжний «бере участь у 

вирішенні справ», а в яких – «залучається до здійснення правосуддя»?  

На наш погляд, зазначене словосполучення («або залучається до здійснення 

правосуддя») потребує конкретизації, для запобігання його неоднозначного тлумачення 

або останнє необхідно вилучити з тексту ч. 1 ст. 63 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів». 
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НОВІТНІ НАПРЯМИ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

Судова система України перебуває в стані динамічного та постійного процесу 

реформування. Адже важливою запорукою ефективної роботи суду є рівень законодавчої 

досконалості його будови. 

Одним із нових засобів реформування судової системи став законопроект № 1008 від 

29.08.2019 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів 

суддівського врядування». Його ініціатори пропонують ряд нововведень у судовій сфері. 

Так, їх першим елементом є скорочення кількості суддів Верховного Суду з двохсот 

до ста осіб, а також зменшення суддівських посадових окладів з 75 до 55 прожиткових 

мінімумів, шляхом внесення відповідних змін у закон «Про судоустрій та статус суддів». 

Таке нововведення дасть можливість заощадити бюджетні кошти. 

Наступним елементом змін є переформатування будови та функцій Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів. Відтепер за законопроектом вона мала б бути 

підпорядкованою та підзвітною Вищій раді правосуддя. Вища кваліфікаційна комісія 

суддів буде зобов’язана розробляти та подавати Вищій раді правосуддя для затвердження 

проект регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, проекти порядку 

складення відбіркового іспиту та методики оцінювання його результатів, порядку 

складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання кандидатів на посаду судді, 

положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, порядку та 

методології кваліфікаційного оцінювання, порядку формування і ведення суддівського 

досьє. Як бачимо, законопроект ставить у залежність Вищу кваліфікаційну комісію 

суддів від Вищої ради правосуддя шляхом урізання виконуваних нею функцій. 

Разом з тим, значних змін за законопроектом має зазнати процедура 

дисциплінарного провадження. Так, дисциплінарне провадження щодо судді можливо 

буде ініціювати не тільки через письмово оформлену скаргу, а й через просте 

повідомлення про вчинення суддею проступку від будь-якої особи. Проте на нашу думку, 

це нововведення має негативну природу, оскільки може спричинити шквал 

необґрунтованих, безпідставних анонімних повідомлень про порушення з боку суддів, які 

не даватимуть змоги ефективно працювати Дисциплінарній палаті Вищої ради 

правосуддя. 

Також вносяться зміни до норми щодо підстав дисциплінарної відповідальності. 

Відтепер суддя може бути притягнутий не лише за ненадання інформації або надання 

завідомо недостовірної інформації на законну вимогу члена ВККС та/або члена ВРП, а й 

за затягування строків надання інформації. Тому матеріали судової справи (їх копії), 
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пояснення від суддів чи прокурорів щодо судових справ надаються невідкладно, однак не 

пізніше трьох днів (замість семи днів раніше) з дня отримання запиту ВРП. 

Ще одним новим елементом є створення Комісії з питань доброчесності та етики. 

Вона утворюється для контролю за діяльністю Вищої ради правосуддя та Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України. До складу створеної Комісії мають входити три 

члена Вищої ради правосуддя і три особи з числа міжнародних експертів. На нашу думку, 

не є логічним призначати у таку Комісію членів Вищої ради правосуддя, оскільки саме 

при ній і діє ця Комісія. В такому разі про результативний контроль за діяльністю ВРП 

мови йти не може. Кращим кроком для врегулювання цієї ситуації було б призначення 

лише осіб з числа міжнародних експертів. Тоді можна було б стверджувати про 

прозорість діяльності Комісії з питань доброчесності та етики. 

Також законопроект визначає функції Комісії з питань доброчесності та етики: 

1) контроль за дотриманням членом Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України критеріїв доброчесності, етичних стандартів судді як складової 

професійної етики члена Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України та прозорістю у діяльності Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України; 

2) внесення подання щодо звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади; 

3) внесення подання щодо звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України; 

4) сприяння врахуванню членами Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України громадської думки під час виконання покладених на них завдань. 

Окрім того, ще однією новелою для судової системи в даному законопроекті є 

усунення залежності розміру суддівської винагороди від факту проходження 

кваліфікаційного оцінювання. Таким чином, усунеться існуюча дискримінація в оплаті 

праці суддів. 

Отже, законопроект № 1008 пропонує такі новели у реформуванні судової системи: 

1. Скорочення кількості суддів Верховного суду, зменшення їх посадових окладів. 

2. Підпорядкованість та підзвітність Вищої кваліфікаційної комісії суддів Вищій 

раді правосуддя. 

3. Зміни у процедурі дисциплінарного провадження щодо суддів. 

4. Створення Комісії з питань доброчесності та етики. 

 

Слободяник Наталія Сергіївна  
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ 

НА ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗАСАДАХ 

Розвиток демократичної правової держави потребує насамперед реалізації засад 

верховенства права, коли основний напрям діяльності держави спрямований на 

забезпечення умов для ефективної реалізації прав та свобод людини та громадянина, у 

тому числі гарантованого доступу до суду, створення сприятливих умов для реалізації 

права на судовий захист тощо. 

Запорукою стабілізації та ефективного функціонування судової влади в Україні має 

стати забезпечення існування суддівського корпусу, сформованого на демократичних 

засадах, що за формою та суттю є одним із найскладніших завдань новітньої судової 

реформи. Цікавим у цьому аспекті є питання втілення виборних засад у формуванні 

суддівського корпусу. 
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Якщо звернутися до етимології терміну «виборність», то останній (термін 

«виборність») (англ. electivity) розглядається в праві як принцип заміщення посад шляхом 

обрання, а не призначення, застосовується при формуванні органів державної влади та 

місцевого самоврядування (наприклад, вибори глави держави, муніципальних органів, 

депутатів усіх рівнів, керівного персоналу), в ряді інших випадків [6, с. 166]. 

У науковій літературі також вживається термін «виборне начало» у формуванні 

суддівського корпусу. В Новому тлумачному словнику української мови поняття 

«начало» розкривається як: 1) вихідна точка, початок (про все, що має протяжність); 

2) початок у процесі, розвитку чого-небудь; основні положення, принципи; 3) способи 

здійснення чого-небудь [4, с. 816]. 

В. Соловйова вважає, що принцип або начало – це те, чим об’єднується в думки і в 

дійсність відома сукупність фактів. На її думку, ідеальні вимоги чи норми цього 

принципу зводяться до того, що він має володіти найбільшою повнотою змісту, а зв’язок 

принципу з тим, що з нього пояснюється, повинен бути найбільш ясним і внутрішньо 

обов’язковим [2, с. 238]. Слово «виборний» значить і такий, що означає обрання на якусь 

посаду або для виконання певних обов’язків, та вживається у розумінні: добірний, 

добраний за якою-небудь ознакою [3, c. 266]. 

На думку Г. Джаншієва, «виборні засади» формування складу суддів – споконвічні 

засади судоустрою. Крім того, автор зазначав, що «виборні засади» формування складу 

суддів – заяложена істина, яка відома всім, хто цікавиться історією законодавства [1, c.73].  

У термінологічній літературі поняття «вибори» визначається: 1) форма 

безпосередньої демократії, народне волевиявлення, яке передбачає формування складу 

представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування шляхом 

голосування; 2) спосіб формування складу: колегіальних та інших структур відповідних 

представницьких органів державної влади та місцевого самоврядування; колегіальних та 

інших органів та інших структур політичних партій та інших об’єднань громадян…, 

колегіальних та інших органів управління підприємств, установ, організацій» [5, c. 356]. 

На наш погляд, поняття виборність суддів може бути вжито у таких розуміннях як: 

а) форма реалізації безпосередньої демократії; б) правова засада (принцип) організації 

судової влади та органів відповідальних, за формування суддівського корпусу. 

При цьому слід зазначити, що конкурс – це послідовний процес визначення 

об'єктивно кращого кандидата із бажаючих, а вибори – це процес суб'єктивного 

(емоційного, політичного, репутаційного) відбору із багатьох кандидатів, які допущені 

(щоб вибрати кращого - тут навіть не стоїть мета, на відміну від конкурсу).  

Між тим, процес добору на виборних засадах має виключати, що його суб’єктом 

може виступати: населення певної території, громадяни країни, судді відповідного суду, 

виборні органи тощо. 

Конкурсний добір, якому характерні змагальні основи, зумовлює необхідність 

робити акцент саме на суб’єктові, який прагне обійняти («вибороти») ту, чи іншу посаду. 

Між тим, проведення конкурсів при формуванні суддівського корпусу також 

супроводжується голосуванням конкурсної комісії, органів суддівського врядування за 

наслідками оцінки відповідних чеснот кандидата. 

На нашу думку, вибори – це все-таки вибирати, і хоча вони виступали найбільш 

безпосередньою ознакою демократичності (і перспективної, і існуючої), втілюваної у 

судовій владі, це не єдині демократичні засади (тому конкурс – це не виборність у 

значенні "виборювати" – це ще один демократичний зріз). 

Аналіз норм чинного законодавства, зокрема положень ст. 20 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» свідчить, що голова суду та його заступник (заступники) 

можуть бути обрані на посади зборами суддів відповідного суду із числа суддів цього 

суду, які безумовно є представниками суддівського корпусу. 
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На наш погляд, демократичний характер має, зокрема, процедура обрання суддів на 

адміністративні посади у судах самими суддями, яку запроваджено на зміну раніше 

існуючій процедурі призначення суддів на такі посади. 

До питання виборності суддів на адміністративні посади варто звернутися з метою 

ілюстрації існування демократичних засад (тобто виборності) у судовій сфері, що можуть 

слугувати одним із прикладів ефективного втілення демократії у судовій владі. 

Виокремлюється питання про обрання голів і заступників голів судів внаслідок 

того, що саме голови судів здійснюють організацію діяльності суду в цілому (в тому 

числі представників суддівського корпусу) та представляють суд у взаємовідносинах з 

іншими особами, повідомляють ВККС України та ДСА про вакантні посади суддів, 

сприяють підвищенню кваліфікації суддів тощо.  
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МЕДИЧНІ ОБМЕЖЕННЯ ДОПУСКУ ДО ПРОФЕСІЇ СУДДІ:  

ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ 
Загальновизнаним є факт, що здійснення суддівських повноважень пов’язано зі 

значним навантаженням: розумовим, емоційним, нервово-психічним. Професія судді 
супроводжується не лише високим інтелектуальним напруженням, обумовленим 
постійною зосередженістю, потребою глибокого всебічного аналізу матеріалів судової 
справи та масиву законодавства. Вона вимагає від особи високої стресостійкості, тобто 
здатності витримувати психологічне навантаження та не підкорятися негативним 
почуттям. Отже, специфіка суддівської професії вимагає такого стану здоров’я, за якого 
фізіологічні та психоемоційні показники особи не стануть на заваді виконанню 
професійних обов’язків. У протилежному випадку постає питання здатності/нездатності 
судді здійснювати свої повноваження. Аналізуючи його, ми торкаємося проблеми 
професійної працездатності особи, під якою розуміють потенційну готовність і фактичну 
можливість людини виконувати певний вид діяльності на необхідному рівні ефективності 
впродовж певного часу. 

Працездатність кожної людини, і судді зокрема, закономірно залежить від стану її 
здоров’я, що є перемінною категорією та залежить серед іншого від умов праці. Для судді 
їх визначає специфіка судового процесу, який передбачає постійну комунікацію із 
невизначеним колом осіб; напруження органів слуху та зору, пов’язане з опрацюванням і 
аналізом матеріалів справи, що здебільшого нараховують не один том; багатоплановістю 
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та складністю вирішуваних суддею завдань; варіативністю та нестандартністю ситуацій в 
умовах дефіциту часу. 

Стан здоров’я судді має значення не лише особисто для нього як людини. Він 
повинен оцінюватися з урахуванням економічної складової та суспільної значимості. 
Неспроможність виконувати обов’язки судді за станом здоров’я (відсутність на роботі 
протягом тривалого часу чи дострокове звільнення з посади за станом здоров’я) 
призводить до перерозподілу навантаження на інших суддів, внаслідок чого відбувається 
зниження продуктивності їх праці. А це, у свою чергу, зумовлює неефективне 
використання часу та людських ресурсів, що має надважливе значення для ефективного 
судового захисту прав та інтересів осіб. Суспільний же інтерес полягає в: (а) 
можливостях судді максимально об’єктивно оцінити обставити справи та прийняти 
відповідно до них справедливе та законне рішення; (б) адекватній поведінці судді як у 
судовому процесі, так і поза ним, крізь призму якої формується авторитет судової влади у 
населення.  

У більшості випадків медична оцінка здатності працівника працювати без ризику 
для свого здоров’я чи безпеки інших людей визначається як оцінка придатності до 
певного виду роботи [1].  

Першочергово придатність до суддівської роботи встановлюється на стадії 
конкурсу на посаду судді. Закони більшості країн, які регулюють статус суддів, у різній 
інтерпретації передбачають вимогу до кандидата на посаду судді про те, що ця особа 
може за станом здоров’я виконувати функції судді. Ця вимога сформульована у вигляді 
(а) прямого дозволу: «особа має можливість виконувати обов’язки судді, згідно зі станом 
здоров’я» (Польща [2]), «суддею може бути особа, яка не перебуває на обліку в 
наркологічному чи психоневрологічному диспансері в зв’язку з лікуванням від 
алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, хронічних та затяжних психічних розладів і не має 
інших захворювань, які б перешкоджали здійсненню повноважень судді» (РФ [3]) або 
(б) прямої заборони: «не може бути призначений суддею громадянин, який має хронічні 
психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню функцій зі здійснення 
правосуддя» (Україна [4], Іспанія [5]), «не мати проблем із фізичним чи психічним 
здоров’ям або обмеженими можливостями, які заважатимуть виконувати суддівські 
повноваження…, або не мати таких недоліків, як незвичні труднощі в розмові або 
управлінні рухом органів, які інші люди можуть вважати дивними» (Туреччина [6]). Хоча 
в останньому випадку формулювання несе в собі ризики загрози необґрунтованої 
дискримінації, обмеженість доступу до професії судді за медичними показниками 
загалом є виправданою та не суперечить міжнародним стандартам у сфері організації 
судової влади. 

Водночас способи підтвердження придатності кандидата на посаду судді різняться. 
Найпоширенішим є проходження кандидатом медичної експертизи (Польща, РФ, 
Туреччина, США), обов’язковість якої встановлена прямо в законі (РФ) або в окремих 
підзаконних актах (Польща). В Україні проходження медичної експертизи для кандидата 
на посаду судді не передбачено. Встановлено лише, що така особа є суб’єктом 
спеціальної перевірки в частині відомостей щодо стану здоров’я, а саме – перебування 
особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я [7]. 
Для цього претендент на посаду повинен подати медичну довідку про проходження 
обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів та сертифіката про 
проходження профілактичного наркологічного огляду, форми та порядок видачі яких 
затверджено Міністерством охорони здоров’я України. Інших вимог, які б стосувалися 
стану здоров’я кандидата у судді не передбачено. 

Унікальним є спосіб врегулювання доступу до суддівської професії за медичним 
критерієм, який існує у РФ. Йдеться про розроблений Міністерством охорони здоров’я 
РФ і затверджений Радою суддів РФ перелік захворювань, які перешкоджають 
призначенню на посаду судді [8]. Це список із 32 захворювань, діагностування яких 
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позбавляє особу права претендувати на посаду судді. Серед них захворювання нервової, 
ендокринної системи, гемобластози, захворювання серця та інших органів, дегенеративні 
захворювання з переважним порушенням когнітивних функцій, хронічні та затяжні 
психічні розлади зі стійкими або такими, що часто загострюються, проявами хвороби, та 
інші. Присутні у цьому списку також захворювання, які доволі поширені серед 
населення, та мають яскраво виражене соціальне походження та вплив – алкоголізм, 
наркоманія, токсикоманія.  

Несумісність алкоголізму, наркоманії, токсикоманії зі статусом судді зумовлена не 
лише клінічними проявами (розладами мислення, іпохондрією, манією переслідування, 
низькою самооцінкою, тривогою, депресією та імпульсивністю), які впливають на 
виконання будь-якої роботи. Залежність (алкогольна, наркотична, токсична тощо) 
спотворює нормальну гнучкість поведінки людини вбік дегуманізованої компульсивної 
поведінки. У людини з’являється схильність до ведення асоціального способу життя, а 
етичні норми поведінки не виконують свою регуляторну функцію. Водночас етика у 
суддівській діяльності відіграє надзвичайно важливу роль. Фактично професія судді є 
однією з небагатьох, в яких професійна етика зобов’язує особу до бездоганної поведінки 
як під час роботи, так і у поза робочий час. Крім того, вплив алкоголю чи наркотиків, або 
інших чинників, що діють на психічне чи фізичне здоров’я судді можуть поставити під 
сумнів його компетентність, що у цій професії недопустимо. 

Цікавим є питання доступу до професії судді людей із вадами слуху та зору. 
Зокрема, у РФ «відсутність зору та стійке зниження слуху будь-якої етіології одно- та 
двостороннє (сприйняття мови пошепки менше 3 метрів) …» унеможливлюють зайняття 
суддівської посади. Якщо суттєві вади слуху як перешкода доступу до професії судді не 
викликають заперечення, оскільки обов’язковою умовою судового процесу є усне 
безпосереднє спілкування судді з його учасниками, що дає можливість скласти власне 
уявлення про обставини спору, відсутність у кандидата зору ставиться нами під сумнів.  

Світова практика доводить, що люди з вадами зору цілком успішно можуть 
виконувати суддівські повноваження. Тому є ряд прикладів. Першим незрячим суддею у 
ХХ ст. став суддя Високого суду правосуддя Англії та Уельсу сер Джон Уолл, 
призначений на посаду у 1991 році. У 2014 році в Іспанії до участі у конкурсі на посаду 
судді було допущено незрячого Габріеля Переса. А у 2015 році Річард Бернштейн став 
першим незрячим суддею Верховного суду в штаті Мічиган. 

В Україні така можливість існує суто теоретично, оскільки жодних обмежень чи 
заборон немає. Проте практично це неможливо тому, що конкурсна процедура 
передбачає складання претендентом письмового іспиту (написання проекту судового 
рішення). Технічної можливості доступу незрячим людям ані на цьому етапі, ані у 
подальшому в професії не забезпечено. 

Актуальним для претендентів на посаду судді є питання психодіагностики, яка 
дозволяє оцінити психологічну готовність і здатність особи здійснювати правосуддя, 
виявити серед кандидатів осіб із нервово-психічною нестійкістю та в стані дезадаптації, а 
також осіб з асоціальними установками та корисливо-утилітарною мотивацією. Її 
важливим моментом також є визначення стресостійкості кандидата у судді. Тому 
запровадження в Україні цієї методики оцінювання кандидатів на посаду судді є 
прогресивним і таким, що заслуговує на підтримку, кроком. 

Обмежуючись вимогами до обсягу публікації, наразі можемо зробити певні 
висновки. Перше: на законодавчому рівні необхідно передбачити імперативний припис 
щодо проходження кандидатами на посаду судді медичного огляду (експертизи). Друге: 
виправданим є існування певного орієнтовного переліку захворювань, що є несумісними 
з професією судді. Це: (а) сприятиме професійній орієнтації осіб із такими 
захворюваннями та збереженню їх здоров’я; (б) формалізує підстави для відмови у 
доступі до професії судді за станом здоров’я; (в) дасть впевненість населенню в 
адекватності представників суддівської спільноти. 
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ОНОВЛЕННЯ КОДЕКСУ СУДДІВСЬКОЇ ЕТИКИ 
Повага громадян до суду залежить від того, наскільки суспільство вірить у чесність, 

непідкупність, незалежність суддів та наскільки воно впевнене у моральному авторитеті 
суддів. Саме тому в демократичних країнах висуваються все більш жорсткі вимоги до 
поведінки суддів як представників судової гілки влади.  

При цьому, слід пам’ятати, що поведінка одного судді впливає на авторитет всієї 
судової системи. 

Будь-які правила поведінки, вимоги щодо поведінки тісно пов’язані з поняттям 
етики. 

Правила суддівської етики прямо чи опосередковано регулюються як національним 
законодавством, зокрема, Конституцією України, Законом України “Про судоустрій і 
статус суддів”, Кодексом суддівської етики, так і міжнародно-правовими актами, зокрема 
Конвенцію про захист прав людини та практикою Європейського суду з прав людини, 
Бангалорськими принципами поведінки суддів, висновками Консультативної ради 
європейських суддів, тощо. 

На сьогоднішній день існує думка щодо необхідності удосконалення тексту Кодексу 
суддівської етики. 

При цьому, оскільки робота над Кодексом йшла тривалий час і для внесення в нього 
змін теж необхідно було багато часу, з подальшим затвердженням таких змін з’їздом 
суддів України, то Радою суддів України було прийнято рішення про необхідність 
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розробки Коментаря до Кодексу суддівської етики на допомогу суддям. Такий коментар 
до Кодексу був розроблений самими суддями, під егідою Ради суддів України, з метою 
роз’яснення спірних або складних питань щодо застосування Кодексу суддівської етики. 
При цьому, Коментар до Кодексу часто складався з реальних практичних прикладів, 
звернень суддів на відповідей Ради суддів на них. Коментар до Кодексу суддівської етики 
був затверджений рішенням Ради суддів України від 04 лютого 2016 року № 1 [4]. 

Наразі, слід пам'ятати, що Кодекс суддівської етики ніколи не стане підзаконним 
актом, він є добровільним обов'язком, який взяли на себе судді. 

На даний час, відбулося ряд регіональних обговорень концепції внесення змін до 
Кодексу суддівської етики, що були організовані Радою Суддів України, та були 
присвячені визначенню найважливіших питань, які мають бути закріплені в оновленій 
версії Кодексу суддівської етики. 

При цьому, слід звернути увагу на те, що Кодекс суддівської етики, як документ, 
який містить в собі приписи, обов’язок виконання яких суддівська спільнота покладає на 
себе добровільно, з одного боку повинен бути своєрідною інструкцією, що може бути 
використана суддею в повсякденній діяльності та житті, а з іншого боку – щитом, який 
міг би захистити суддів, які дотримуються норм Кодексу. 

Окремої уваги заслуговує аналіз змісту статті 4 Кодексу суддівської етики [3], 
відповідно до змісту якої, порушення правил етичної поведінки самі по собі не можуть 
застосовуватись як підстави для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності 
та визначати ступінь їх вини, з огляду на те, що частиною 3 статті 106 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що підставою для дисциплінарної 
відповідальності судді є: допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або 
підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, 
відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської 

етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв 
неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового 
процесу. 

Загалом, правки, які пропонується внести до Кодексу суддівської етики, можна 
розділити на дві групи: ті що носять форму редакційних, як наприклад необхідність 
виключення зі статті 10 припису, що стосується народних засідателів, так і суттєвих, як 
наприклад, внесення змін до статті 12, яка на сьогодні регламентує порядок надання 
інформації та коментарів по справі, з ймовірним внесенням в цю статтю норми, що 
стосується діяльності нещодавно створеного інституту суддів-спікерів. 

Так, серед суддівської спільноти переважає думка про те, що все ж таки основна 
роль при спілкуванні з журналістами повинна лягати саме на суддів-спікерів, оскільки 
тільки суддя може пояснити всі тонкощі і нюанси тієї чи іншої судової справи. Але, ні в 
якому разі це не може бути той суддя, судовий процес чи справа якого підлягає 
обговоренню, оскільки в даному випадку є великий ризик того, що під час інтерв'ю 
зможуть переважати емоції. В той же час, роз'яснення діячого законодавства, підготовка 
необхідних матеріалів для інтерв'ю у повній мірі може бути віднесена до повноважень 
прес-секретаря суду. 

Крім цього, статтю 12 Кодексу суддівської етики [3] доцільно було доповнити 
інформацією наступного змісту. Зокрема, уточненням про те, що вказані у цій статті 
заборони не поширюються на роз'яснення судових процедур; на публічні заяви, зроблені 
під час виконання службових обов'язків судді; питання тлумачення діючого 
законодавства та пропозиції його змін, наукові коментарі. 

Разом з тим, на нашу думку, потребує доповнень і ст.15 Кодексу суддівської етики. 
Зокрема, в частині визначення підстав для самовідводів, виходячи в першу чергу з того, 
що діючий Кодекс суддівської етики був затверджений з'їздом суддів України 22 лютого 
2013 року, тобто до прийняття діючого на даний час «Порядку здійснення контролю за 
дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності суддів та інших 
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представників судової системи та його врегулювання», який був затверджений рішенням 
Ради суддів України 04.02.2016 року [5] та, відповідно, передбачає таке актуальне на 
сьогоднішній день поняття як - конфлікт інтересів в діяльності судді. При цьому, як 
свідчить практика, переважна більшість відводів на сьогоднішній день пов'язана саме з 
конфліктом інтересів, який відповідно до вказаного Порядку врегульовується як в не 
процесуальний спосіб, так і в процесуальний спосіб. 

Загалом, враховуючи зміст останньої редакції Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» в оновлений Кодекс суддівської етики обов'язково слід включити такі 
поняття як «доброчесність» та «конфлікт інтересів в діяльності судді». 

У зв'язку з наведеним, слід вказати, що підлягає зміні і ст.18 Кодексу суддівської 
етики, яка на даний час передбачає, що суддя повинен бути обізнаним про свої майнові 
інтереси та вживати розумних заходів для того, щоб бути обізнаним про майнові інтереси 
членів своєї сім'ї. Разом з тим, зазначену статтю доцільно змінити, замінити слова 
«майнові інтереси» на «фінансові інтереси». Такі зміни, на нашу думку, є на часі, 
враховуючи передбачений Законом обов'язок суддів на даний час заповнювати ряд 
Декларацій, в тому числі Декларацію доброчесності та Декларацію особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави, а також, за бажанням, і Добровільну Декларацію про 
приватні інтереси, подання якої передбачено «Порядком здійснення контролю за 
дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності суддів та інших 
представників судової системи та його врегулювання», затвердженого рішенням Ради 
суддів України 04.02.2016 року №2 [5]. 

Необхідно також і звернути увагу на зміст статті 20 Кодексу суддівської етики, яка 
регламентує участь суддів в соціальних мережах та поведінку в мережі інтернет загалом, 
зважаючи на виклики часу, відповідно до яких судова влада повинна бути відкритою та 
доступною з одного боку, і гарантовано забезпечувати ефективний захист інтересів 
громадян і юридичних осіб з іншого. 

В решті решт - результатом діяльності судді є ухвалення рішення. Нині верховенство 
право трансформувалося з принципу законності, і сили закону як позитивне поняття 
природного права над писаним. Так, на сьогодні Ст.129 Конституції України [1] 
проголошує, що суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується 
верховенством права. Принцип законності відсутній також і в Основних засадах 
судочинства, передбачених цією статтею. 

Водночас справедливість – ознака, якій має відповідати будь-яке судове рішення, 
виражається в застосуванні норм через конкретного носія — його обов’язок, честь і 
совість, що формує такий алгоритм: виконання професійних обов’язків відповідно до 
закону через регламентацію конкретних дій за допомогою етичних норм, які вважаються 
стандартами правової культури, основаної на найважливіших моральних принципах. 
Тому суддя з високим рівнем такої культури зобов’язаний керуватися не лише нормами 
права, а й нормами моралі, що виводить справедливість як моральну категорію в 
площину законності. Такий обов’язок є виявом рівня правосвідомості, втіленим у 
законодавстві у вигляді юридичних обов’язків. 
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DOCTRINA ATITUDINII AMIABILE FAȚĂ DE DREPTUL INTERNAȚIONAL  

ÎN DECIZII CURȚII CONSTITUȚIONALE A UCRAINEI 

Principiul tratamentului prietenos al dreptului internațional ca o modalitate de interpretare 

constituțională ar trebui înțeles ca referindu-se la dreptul internațional și european atunci când 

se explică dispozițiile constituționale relevante, în special normele constituționale privind 

drepturile omului, care au devenit răspândite în țările europene. În conformitate cu articolul 10 

al doilea paragraf din actuala Constituție a Spaniei, normele referitoare la drepturile și 
obligațiile fundamentale consacrate de Legea de bază corespund Declarației universale a 

drepturilor omului, tratatelor și tratatelor internaționale cu privire la aceste aspecte ratificate de 

Spania. Dispoziții similare sunt cuprinse în articolul 4 alineatul (1) din Constituția actuală a 

Republicii Moldova - dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului sunt 

interpretate și aplicate în conformitate cu Declarația universală a drepturilor omului, a pactelor 

și a altor tratate, dintre care unul este Republica Moldova. 

În Hotărârea sa din 2 iunie 2016 nr. 2-rp / 2016, Curtea Constituțională a Ucrainei a 

formulat pentru prima dată doctrina privind atitudinea amiabilă față de dreptul internațional, 

potrivit căreia practica de interpretare și aplicare a Convenției de către Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului ar trebui să fie luată în considerare atunci când se iau în considerare cazurile 

din procedura constituțională (paragraful 3) paragraful 2.3 al alineatului (2) din partea de 

motivare). Curtea Constituțională a Ucrainei a urmat constant această doctrină în hotărârile sale 

ulterioare (paragraful 4, paragraful 2.2 al alineatului 2 al părții motivante a Deciziei din 8 

septembrie 2016 № 6-rp / 2016, paragraful 1, paragraful 2.2 al alineatului 2 al părții 
motivaționale a Deciziei din 24 aprilie 2018 № 3- p / 2018) [1]. 

Cu toate acestea, Marea Cameră a Curții Constituționale din Ucraina a respins în 

unanimitate jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului la care face referire autorul 

petiției, motivând acuzația de neconstituționalitate a unei dispoziții separate a articolului 46 (9) 

din lege, întrucât, în opinia ei, «conținutul deciziilor Curții Europene de Justiție Drepturile 

omului în cauzele Uniunii Maghiare pentru Libertăți Civile împotriva Ungariei din 14 aprilie 

2009 și Inițiativa pentru Tineret pentru Drepturile Omului împotriva Serbiei din 25 iunie 2013 

nu au legătură cu relațiile legale de liber acces la transcrierea guvernului», adică a examinat 

numai faptele acestor cazuri și nu a formulat în deciziile relevante pozițiile Curții Europene a 

Drepturilor Omului cu privire la aplicarea și interpretarea normelor convenționale, indiferent de 

faptele unui caz particular, care este, de fapt, un analog al pozițiilor juridice ale Curții 
Constituționale din Ucraina cu privire la cerere și interpretarea normelor constituționale. 

Astfel, Marea Cameră a Curții Constituționale a Ucrainei a ignorat jurisprudența 

soluționată a Curții Europene a Drepturilor Omului, indicând inconsistența acesteia în 

respectarea pozițiilor juridice ale Curții Constituționale din Ucraina cu privire la doctrina 

atitudinii amiabile față de dreptul internațional [2]. 
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Hotărârea Curții Constituționale a Ucrainei, adoptată la 8 septembrie 2016 în cazul 

notificării anticipate a serviciilor publice, ceremoniilor religioase, ceremoniilor și procesiunilor 

privind depunerea constituțională a Ombudsmanului, ia în considerare avizul consultativ oferit 

de coordonatorul OSCE la solicitarea coordonatorului de proiect OSCE. Se bazează pe 

jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Orientărilor privind libertatea de 

întrunire, elaborate de Biroul Instituțiilor Democratice și Drepturile Omului  împreună cu 

Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția). 

Decizia ia în considerare avizul consultativ emis de coordonatorul OSCE la cererea Curții. 
Se bazează pe jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) și a Orientărilor 

privind libertatea de întrunire, elaborate de Biroul Instituțiilor Democratice și Drepturile 

Omului (OSCE) împreună cu Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la 

Veneția). articolul neconstituțional 21 (p. 5) din Legea privind libertatea de conștiință și 
asociațiile religioase, precum și notoriul Decret al Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 

1988 privind procedura de organizare și desfășurare a mitingurilor, manifestațiilor stradale și 
marșurilor. 

Astfel, decizia confirmă faptul că cetățenii care doresc să organizeze întâlniri religioase ar 

trebui să urmeze procedura normală de organizare și desfășurare a unor mitinguri și acțiuni 

pașnice, adică să informeze autoritățile și să nu obțină permisiunea acestora. 

În această decizie, Curtea a reafirmat principiul «tratamentului amical al dreptului 

internațional», care ia în considerare deciziile CEDO în interpretarea drepturilor și libertăților 

constituționale. Acest principiu este deosebit de important în contextul introducerii unui 

mecanism de plângere constituțională în Ucraina, care va intra în vigoare la 30 septembrie a 

acestui an din cauza modificărilor adoptate recent în Constituție. 

Prin urmare, doctrina atitudinii amiabile față de dreptul internațional pleacă de la faptul 

că, în cazul unui conflict de reguli de drept internațional și de drept intern, problema este 

rezolvată pe baza interpretării normei de drept intern, în conformitate cu cerințele dreptului 

internațional. 

Materiale utilizate: 

1. Hotărârea Curții Constituționale a Ucrainei în cauza privind depunerea constituțională 

a comisarului Verkhovna Rada din Ucraina în țara drepturilor omului cu privire la 

conformitatea Constituției În țară (constituționalitate) a prevederilor articolului 21.5 din Legea 

Ucrainei "privind libertatea de conștiință și organizațiile religioase" (cazul notificării anticipate 

a publicului cult, ceremonii religioase, ceremonii și procesiuni) URL: 

http://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/6-pn-2016.pdf (data adresării: 10.09.2019) 

2. Avizul special al judecătorului Curții Constituționale din Ucraina Litvinov O.M. 

privind Decizia Marii Camere a Curții Constituționale a Ucrainei privind închiderea 

procedurilor constituționale în cauza privind depunerea constituțională a Ombudsmanului 

Ucrainei cu privire la conformitatea dispoziției separate a articolului 9 din Legea Ucrainei „Cu 

privire la Cabinetul Miniștrilor Ucrainei” cu Constituția Ucrainei (constituționalitate). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show /n008d710-18/sp:wide- (data adresării: 13.09.2019) 
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ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ 

ЯК СКЛАДОВА ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ  
Реалізувати право на правосуддя – означає досягти кінцевої мети судочинства – 

захисту порушеного чи оспорюваного права [1, а. с. 21].  

http://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/6-pn-2016.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n008d710-18/sp:wide-


Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні 

24–25 жовтня 2019 р., Чернівці, Україна  43 

Поряд з цим, реалізація наведеної мети повинна здійснюватися судом визначеним 

законом із застосуванням принципу правової визначеності, яким забезпечується 

прогнозованість судових рішень і стабільність правового регулювання. Існування 

стабільності в судовій практиці є запорукою реалізації не тільки права на доступ до 

правосуддя, а й дотриманням розумності строків розгляду справ та прогнозованості 

кінцевого результату. 

Під доступом до правосуддя, слід розуміти, як здатність фізичних та юридичних 

осіб безперешкодно отримати судовий захист, як доступ до незалежного й 

безстороннього вирішення спорів за встановленою процедурою на засадах верховенства 

права. Розглядувана категорія разом із такими елементами, як остаточність судового 

рішення та своєчасність виконання остаточних рішень, є невід’ємними складниками 

права на суд, яке, у свою чергу, посідає одне з основних місць у системі 

фундаментальних цінностей будь-якого демократичного суспільства. 

Як зазначає науковець Д. Вітраускас на сьогодні виділяють чотири основні 

проблемні сфери, яких стосується право на доступ: (а) відсутність або нестача 

правоздатності з боку заявника для подання позову (Golder v. the United Kingdom) або 

апеляції у кримінальній справі (Papon v. France), або для отримання судового рішення 

(Ganci v. Italy);  

(б) процесуальні перешкоди доступу такі, як обмеження строків (Hadjianastassiou v. 

Greece) і судові витрати (Kreuz v. Poland);  

(в) практичні перешкоди доступу, такі як недостатність правової допомоги (Airey v. 

Ireland);  

(г) непідсудність відповідачів у цивільних справах (Osman v. United Kingdom) [2, с. 

39-40]. 

Забезпечення права особи на доступ до правосуддя здійснюється за допомогою 

певних юридичних засобів, сукупність яких утворює механізм його реалізації. До складу 

системи механізму забезпечення згаданого права можна віднести такі основні 

підсистеми:  

– механізм правового регулювання (включає заходи, пов’язані із нормативним 

закріпленням наявності права, його конкретизацією та деталізацією нормами 

матеріального і процесуального права, а також регламентацією діяльності відповідних 

суб’єктів);  

– механізм реалізації (включає заходи, спрямовані на створення умов для реалізації 

права, а також правозастосовну діяльність – правовідносини, в процесі виникнення, зміни 

та припинення яких відбувається практичне втілення в життя конституційно-правових 

засад доступу до правосуддя;  

– механізм охорони (виконує превентивну роль та, маючи на меті встановлення 

режиму постійного забезпечення можливості реалізації права, включає заходи щодо: 

встановлення меж здійснення права та його конкретизації в законодавстві; запобігання 

порушенням права; створення умов, що забезпечують примус неухильного виконання 

конституційних обов’язків та утвердження правомірної поведінки осіб, у першу чергу, 

тих, які репрезентують державну владу; встановлення певних пільг для забезпечення 

реалізації прав (наприклад, щодо розміру судового збору));  

– механізм захисту (доповнюючи охоронний механізм, включає заходи реакційного 

характеру, що застосовуються при перешкоді реалізації права, його порушенні або 

загрозі такого порушення, і мають на меті: державний нагляд, вплив та контроль; 

уможливлення охоронної реакції держави у вигляді втручання у процес реалізації права; 

захист та відновлення суб’єктивного права, порушеного внаслідок неправомірних дій; 

встановлення юридичної відповідальності, а також певних видів санкцій, застосування їх 

до правопорушника) [3, с. 54–55]. 
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Повноцінна реалізація права на доступ до правосуддя можлива лише за умови 

налагодженості відповідного механізму забезпечення, що обумовлює першочергові 

завдання останнього – збалансована охорона, комплексний захист та ефективне 

поновлення порушеного права, включаючи, за наявності для того підстав, виплату 

справедливої сатисфакції.  

Деякі науковці, наприклад А.В. Лужанський, вважають проблемним також питання 

сутності безпосередніх гарантій права на доступ до правосуддя на рівні Конституції 

України. Так Конституція містить норми, що передбачають можливість та право 

звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина 

(ст. 8), оскарження затриманим у суді свого затримання (ст. 29), судового захисту права 

спростовувати недостовірну інформацію (ст. 32), на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб (ст. 55); захист судом прав і свобод людини і громадянина (частина 

перша ст. 55). В свою чергу відсутність закріплення в Конституції України гарантій 

доступу до правосуддя та чітких механізмів їх реалізації, не сприяє в повній мірі 

реалізації взятих на себе Україною міжнародних зобов’язань організувати свою правову 

систему так, щоб забезпечити право на судовий захист, створити рівні умови доступу до 

правосуддя [3, с. 54–55]. 

Наприклад, в Республіці Молдова право на доступ до правосуддя захищене на рівні 

Основного закону – ст. 20 Конституції говорить: «будь-яка особа має право на ефективне 

поновлення у правах компетентними судами у разі порушення її прав, свобод і законних 

інтересів. Жодний закон не може обмежити доступ до правосуддя». 

Разом з тим, право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної 

влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, складовою якого є право 

звернення до суду (право на доступ до правосуддя), не є абстрактним, а пов’язане з 

правом конкретної особи, в інтересах якої виникає судовий процес, і з її переконанням у 

тому, що держава (в особі органів державної влади, місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб) протиправно втрутилася у її права або свободи. Таким 

чином, можна відзначити, що українське законодавство не передбачає можливості 

подання позову в «інтересах правопорядку», який відомий у теорії права як actio 

popularis [4]. Тобто, право кожного представляти скаргу на акт органу влади після його 

оприлюднення, без обов’язку довести, що відповідна норма безпосередньо зачіпає його 

права і свободи. Так само Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, 

яка є частиною українського законодавства і джерелом права, не дозволяє скаржитися 

абстрактно на порушення Конвенції. Стаття 34 Конвенції говорить: «Суд може приймати 

заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, які вважають себе 

потерпілими від допущеного однією з Високих Договірних Сторін порушення прав, 

викладених у Конвенції або протоколах до неї». 

При цьому, в окремих випадках Європейський суд з прав людини констатував, що 

особа може заявляти, що закон, навіть не застосовуючись до неї особисто, порушує її 

права в силу необхідності коригувати свою поведінку під страхом кримінального 

переслідування або через належність до категорії осіб, які ризикують безпосередньо 

випробувати на собі дію законодавства («Тенасє проти Молдови» [ВП], №7/08 від 27 

квітня 2010 року, п. 344, «Мішо проти Франції» [ВП], №12323/12 від 6 грудня 2012 

року [5]. 

З аналізу наведеного слід констатувати, що питання доступу до правосуддя, 

закріплення цього права на рівні Конституції, встановлення запобіжників щодо його 

обмеження потребує законодавчого вдосконалення.  
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В Україні законодавець запровадив три правові інструменти захисту 

Конституційним Судом України (далі – КСУ) прав та свобод громадян: 

 звернення громадянина щодо офіційного тлумачення Конституції України; 

 конституційна скарга; 

 конституційне подання щодо визнання правового акта (його окремих положень) 

неконституційним, з яким звертається Президент України, не менш як 45 народних 

депутатів України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 

Верховний Суд України. 

Проте такі інструменти навряд чи можна назвати ефективними та достатніми для 

захисту прав і свобод людини, оскільки владні органи не зацікавлені у виявленні 

недоліків у своїй діяльності та не бажають конфліктувати між собою заради 

відстоювання порушених ними самими прав і свобод громадян. Крім того, як зазначає М. 

Гультай, запроваджений в Україні прямий та опосередкований доступ до 

конституційного правосуддя є недосконалим через відсутність у громадянина можливості 

особисто ініціювати вилучення неправових приписів із системи законодавства і сприяти 

таким чином забезпеченню верховенства права та демократії [1]. 

Конституційне подання – це письмове клопотання до Конституційного Суду 

України про визнання правового акта (його окремих положень) неконституційним, про 

визначення відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України 

вимогам статей 157 і 158 Конституції України, конституційності міжнародного договору 

або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України. 

Конституційним поданням є також звернення Верховної Ради України про дачу висновку 

щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про 

усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, порушення Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України. 
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Стаття 150 Конституції України, стаття 39 Закону України «Про Конституційний 

Суд України» встановлюють чіткі вимоги до форми і змісту конституційного подання, з 

яких випливає, що це єдиний документ, який не може бути доповнений підписами інших 

народних депутатів України після реєстрації конституційного подання в 

Конституційному Суді України [4]. 

У Бельгії, Угорщині та Іспанії особа має право оскаржити в конституційному суді 

тільки нормативні акти. Підставою для конституційного подання є порушення в законі 

або нормативно-правовому акті виконавчої влади основних прав і свобод, гарантованих 

конституцією. До того ж, в Іспанії право запиту можна використати стосовно не всіх 

конституційних прав і свобод, а лише щодо тих, які допустимо розглядати в порядку 

процедури ампаро [2]. Рішення Конституційного Суду Іспаніï, прийняте в межах такої 

процедури, оголошує акт неконституційним стосовно заінтересованої сторони, а не всіх 

осіб, яких воно безпосередньо стосується. 

У конституційному поданні зазначаються: суб’єкт права на конституційне подання; 

відомості про представника суб’єкта права на конституційне подання; документи і 

матеріали, на які посилається суб’єкт права на конституційне подання, із зазначенням 

повного найменування, номера, дати ухвалення, джерела офіційного видання акта; 

перелік документів і матеріалів, що додаються. 

У конституційному поданні щодо конституційності акта (його окремих положень) 

зазначаються акт (його конкретні положення), що належить перевірити на відповідність 

Конституції України, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким 

належить перевірити акт (його окремі положення), а також обґрунтування тверджень 

щодо неконституційності акта (його окремих положень). 

У конституційному поданні щодо офіційного тлумачення Конституції України 

зазначаються конкретні положення Конституції України, які потребують офіційного 

тлумачення, та обґрунтування підстав, які спричинили потребу в тлумаченні. 

За результатами розгляду справ щодо конституційності нормативних актів – КСУ 

приймає рішення. Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані 

неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення КСУ рішення про їх 

неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його 

ухвалення. 

Аналогічним чином, за результатами розгляду справ за конституційними 

поданнями щодо офіційного тлумачення Конституції України КСУ ухвалює рішення. 

У польській правовій системі інститут конституційного подання пов’язаний зі 

створенням та діяльністю Конституційного Трибуналу. Суб’єктивні та предметні межі 

конституційної скарги врегульовано пунктом першим статті79 Конституції Республіки 

Польща від 2 квітня 1997 року, відповідно до якого «кожний, чиї конституційні свободи 

або прaвa були порушені, має пpaвo на визначених зaкoнoм принципах звернутися зі 

скаргою в Koнституційний Трибунaл з питання про відповідність Koнституції зaкoну чи 

іншого нoрмaтивнoгo aкта, на підставі якого суд або oргaн публічної адміністрації виніс 

остаточне рішення про його свoбoди і права або про його oбов’язки, визначені 

Koнституцією» [3]. 

Згідно з частиною першою статті 79 Конституції Республіки Польща «кожен, чиї 

конституційні свободи або права були порушені, має право у визначеному законом 

порядку звернутися зі скаргою до Конституційного Трибуналу з питань про відповідність 

Конституції закону чи іншого нормативного акта, на підставі якого суд або орган 

публічної адміністрації виніс остаточне рішення про його освободи, права чи обов’язки, 

визначені Конституцією» [3]. 

Тим не менше, ефективність такого доступу до Конституційного суду в значній мірі 

залежить від здатності і готовності судів до виявлення потенційно неконституційних 
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правових актів і, отже, звернення до Конституційного суду. Таким чином, непрямий 

доступ до конституційного правосуддя повинен поєднуватися з можливістю для людини 

на звернення до Конституційного суду безпосередньо. 

На сьогодні існує проблема вдосконалення процесуальних фільтрів допуску 

конституційної скарги. Зокрема, рішення про відкриття конституційного провадження 

приймають працівники Секретаріату Конституційного Суду України. Однак зарубіжна 

практика конституційного судочинства доводить, що дані рішення повинні прийматися 

суддею-доповідачем або колегією суддів. Тому дане питання повинно бути врегулювано 

Законом України «Про внесення змін до Закону «Про Конституційний Суд України». 

Використані матеріали: 

1. Гультай М. М. Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного 

правосуддя: монографія. Х.: Право, 2013. C. 325. 

2. Зеленцов А. Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в зарубежных 

странах: учеб. пособ. М.: Изд-во РУДН, 2000. 128 с. URL: http://web-local.rudn.ru/web-

local/prep/rj/index.php?id=717&p=6632 

3. Конституція Республіки Польща від 2 квітня 1997 року 

URL: //http://worldconstitutions.ru/?p=112 

4. Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного 

провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) абзацу другого пункту 2 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про компенсацію пов’язаних з лібералізацією 

цін додаткових затрат на будівництво житлових будинків, гаражів, дач та об’єктів 

садівницьких товариств» від 10 березня 1998 року № 9-у/98. 
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КОНСТИТУЦІЙНІ ЦІННОСТІ: 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ СУДОВОГО ТЛУМАЧЕННЯ 

Для того, щоб розкрити зміст поняття “конституційні цінності”, видається за 

необхідне відштовхнутися від змістовного наповнення двох його складових, а саме: 

“конституційний” та “цінності”. Розкривши зміст цих двох понять, можна прийти до 

розуміння сутності і змісту поняття “конституційні цінності”, яке охоплюючи ознаки і 

якості своїх складових, пропонує нам нове значення з якісно трансформованим змістом. 

Застосувавши так званий “поелементний підхід”, тобто структуруючи поняття на 

складові частини, теоретично можливе більш глибоке його розуміння. Однак при цьому 

слід пам’ятати, що поняття “конституційні цінності” відображає велику частину правової 

реальності, яка наділена унікальними ознаками, якостями та змістом і складає певну 

цілісність, яка має самостійне значення. Тому застосування поелементного підходу 

пояснюється специфікою філософсько-правової рефлексії щодо конституційних 

цінностей.  

Слід розпочати з аналізу прикметника "конституційний" і з’ясувати чи є він 

еквівалентним тому, що парламент, який “встановлює конституцію, буквально пише ці 

цінності в тексті конституційного документа... Таке використання слова "конституційне" 

передбачає думку про те, що письмова конституція може надати будь-яке значення 

конституційним цінностям” [4]. 

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/9-u/98.doc
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Очевидно цей аналіз лежить в площині співвідношення природного і позитивного 

права. Якщо відштовхнутися від позитивістської точки зору, тоді запропоноване вище 

розуміння суті конституційного є вірним. Тобто конституційне – таке, що встановлене у 

конституції законодавцем. Якщо ж подивитися на проблему з природно-правового 

пункту бачення, то конституційними є положення, які відповідають неписаним 

конституційним нормам та принципам (природне право, принцип справедливості та 

розумності тощо), які не зафіксовані у конституційному тексті, але органічно з ним 

пов'язані, а також конституційним цінностям та легітимним цілям конституційно-

правового регулювання у суспільстві”[19]. 

Ця ідея сьогодні є переважним методологічним підґрунтям дослідженням 

конституціоналізму в цілому, який тлумачиться як юридичне обмеження держави та 

протилежність свавільному правлінню [3]. Доведено, що концепція конституціоналізму 

формує вираз структурних закономірностей соціальних зв’язків “побудованих на ідеях 

зв’язаності правом як нейтрального інструмента забезпечення потреб та інтересів 

індивідів, спільнот чи суспільних інститутів” [17]. Як філософсько-правова категорія, 

«конституціоналізм є втіленням цивілізаційних цінностей, що реалізуються за 

посередництвом демократичної держави та її інституцій» [9].  

У цьому контексті слушною є думка Т. Пейна, що “конституція не є документом 

уряду, а документом людей, які входять до уряду. А уряд без конституції – це влада без 

права на неї” [15]. Тобто можна зробити висновок, що у правовій державі публічна влада 

повинна бути легітимною, тобто визнаною народом. Основою легітимації влади є 

конституція, “яка є водночас як основоположним актом, у якому закладений дієвий 

механізм легітимації влади, так і актом, який і сам є результатом демократичної 

легітимації. Історія європейського конституціоналізму є яскравим свідченням того, що 

конституція – це насамперед акт установчої влади народу, яка є первинною щодо 

установлених влад, до яких з-поміж інших належить і законодавча влада” [11].  

Таким чином, легітимність як властивість конституції, передбачає її визнання 

суспільством за змістом і процедурою. За змістом конституція повинна відповідати 

природному праву і відображати волю народу, який є джерелом установчої влади. 

“Легітимність основного закону забезпечується також дотриманням передбаченої ним же 

процедури зміни або такого порядку прийняття нової конституції, який гарантує 

реалізацію установчої влади народу (процедурний елемент). У кінцевому результаті 

поєднання змістового та процедурного елементів покликане забезпечити беззаперечне 

визнання конституції суспільством, на якому ґрунтується її авторитет та готовність 

суспільства до втілення у життя її засад та приписів” [9]. 

З вищенаведеного випливає, що обмеження предмета конституційного права тільки 

нормами конституційного законодавства є міфом і не відповідає практиці сучасних 

держав у процесі здійснення конституційного правосуддя. Як зазначав голова Верховного 

суду США Д. Маршалл: «якщо мета легітимна, якщо вона лежить у сфері дії Конституції, 

а всі засоби для досягнення цієї мети допустимі, стосуються її і не заборонені, а 

відповідають духу та букві Конституції, тоді вони є конституційними» [19]. 

Якщо сьогодні доволі очевидним є природно-правовий підхід до розуміння 

“конституційного”, то єдності у тому, який перелік цінностей можна назвати 

"конституційним" немає. Це пояснюється тим, що кожна конституція може 

підкреслювати ці чи ті аспекти серед існуючих цінностей, які можна визнати 

"конституційними" і які можуть відрізнятися у різних націй. Крім того, конституційні 

положення тлумачаться відповідно до домінуючої ідеї часу, так що “основні права та 

вимоги демократичного процесу означають, навіть в межах однієї конституції, щось інше 

час від часу... Без системи конституційних цінностей, конституційна практика ризикувала 

б упередженим чином сприяти одній конкретній цінності та перекрутити їх до чогось 
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зовсім протилежного, легітимізувати несправедливість від імені конституційного 

права” [4].  

Конституція при аксіологічному підході до неї не створюється, а внаслідок 

нерозривності її з духом і цінностями народу виникає з нього і проголошується 

державою. Чим більше на практиці усвідомлюється ця істина, тим міцніший з точки зору 

правосвідомості конституційний лад, тим більш непорушна Конституція та її настанови 

[13]. Саме конституційні цінності визначають зміст конституційних принципів і норм, 

тлумачення яких покладено на Конституційний Суд України. Вони взаємопов’язані з 

установками та доктринальними орієнтирами при інтерпретації конституційного тексту в 

конкретній історичній обстановці [16].  

Видається підставним розглядати Конституцію як інструмент ціннісного 

наповнення правової системи держави, конституційної аксіологізації юридичної теорії і 

практики. Цінність Конституції проявляється в тому, що вона є унікальним документом, 

в якому виражається система цінностей і програма життя суспільства, держави, яка 

володіє якостями загальності і обов’язковості. Конституція закріплює і гарантує 

загально-правові цінності, цінності, які мають фундаментальне значення для суспільства, 

держави, народу, для кожної особистості [18], а саме: людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека (ст. ст. 3, 27, 49 Конституції України); гідність та 

свобода людини (ст. ст. 21, 28 Конституції України); право на вільний розвиток 

особистості (ст .ст. 23, 34, 35, 53 Конституції України); правова рівність (ст. ст. 21, 24 

Конституції України); верховенство права (ст. ст. 1, 8 Конституції України); демократія 

(ст.ст. 1, 5 Конституції України); суверенітет та територіальна цілісність України (ст.ст. 

1, 2, 17 Конституції України); республіканська форма правління (ст. 5 Конституції 

України) та інші. 

Конституція є поняттям, що наповнене аксіологічним змістом. «Конституція - це не 

текст, це ціннісна система, цінності, які живуть, відтворюються, направляють суспільне 

життя». Гарантування Конституції передбачає гарантування основоположних соціальних 

цінностей в правовій системі. Особливістю соціальних цінностей є те, що вони 

виражають основні загальнообов’язкові ознаки правового буття на основі суспільної 

згоди, а тому не є суб’єктивними чи дискреційними. Крім того, соціальні цінності не 

можуть “проявлятись ізольовано, вони систематизуються на конституційному рівні і 

виступають як взаємодоповнені і взаємозумовлені” [8]. 

Конституційні цінності розглядають як блага, втілені в різних юридичних формах 

(нормах-принципах, правах і свободах, інших нормах найбільш загального характеру), 

закріплені в конституції і виводяться з її змісту шляхом офіційного тлумачення [10]. 

Конституційні цінності також розглядають як універсалії, які забезпечуються засобами 

правового захисту відповідно до конституції та визначають зміст її принципів і норм [17]. 

Проф. Вентер запропонував ієрархічну систему конституційних цінностей, серед 

яких виділив людську гідність як ядро. Рівність і свободу вчений визнав підтримуючими 

цінностями, а демократію та верховенство права - структурними цінностями, що разом 

створюють систему конституційних цінностей. Запропонована ієрархічна система 

цінностей відображає певну структуру законної форми правління. Розкриття змісту цих 

цінностей відбувається завдяки створенню загальних правил тлумачення. Таким чином 

конституційні цінності сприяють правильному розумінню конституційних положень [5]. 

Федеральний Конституційний Суд Німеччини також наголосив, що конституція не 

є нейтральною в ціннісному відношенні. У розділі про основні права вона встановлює 

об’єктивну ієрархію цінностей, в чому знаходить свій вираз більш вагоме значення 

основних прав. “Ця система цінностей, яка ставить в центр уваги особу, котра вільно 

розвивається і її гідність в умовах соціальної спільності, повинна розповсюджуватися як 
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основне конституційно-правове рішення на всі галузі права; Законодавство, адміністрація 

та судочинство отримують від неї імпульси та керівництво” [2]. 

ФКС підкреслив, що суспільний лад вільної демократії можна визначити як лад, що, 

виключаючи будь-який деспотизм і свавілля, є системою правил правової держави на 

основі самовизначення народу волею відповідної більшості і на основі свободи та 

рівності. До базових принципів цього порядку суд відніс насамперед: повагу до 

витлумачених у Основному Законі прав людини, передусім до права особи на життя і 

вільний розвиток особистості, державний суверенітет, поділ на гілки влади, 

відповідальність уряду, законність влади, незалежність судів, принцип багатопартійності 

та рівність шансів для всіх політичних партій з гарантованим у конституції правом на 

створення і діяльність опозиції [14]. 

Яскравим прикладом є також ієрархічна система цінностей Конституції Південної 

Африки, на основі яких заснована держава. Система конституційних цінностей включає 

цінність людської гідності як ядро системи, рівність і свободу як підтримуючі цінності, а 

демократію і верховенство права як структурні цінності. У такий спосіб цінності, які 

належним чином ідентифіковані як "конституційні", створюють рамки легітимної форми 

правління. Крім того, конституційні цінності створюють загальні правила тлумачення 

Конституції і сприяють правильному розумінню конституційних положень [4]. 

Слід погодитись, що на перший погляд, суто філософське положення про ієрархію 

конституційних цінностей може набувати і значного практичного резонансу у разі конкуренції 

цінностей “воно дає відповідну орієнтацію державі, тим чи іншим осередкам суспільства, 

громадським організаціям, іншим суб'єктам (у тому числі й фізичним особам) при розв'язанні 

ціннісних колізій: не існує такої цінності, заради якої можна було б пожертвувати 

людиною” [12].
 
 

Вищенаведене дає можливість зробити висновок про конституційне значення 

людської гідності, яка має центральну нормативну роль. Людська гідність як 

конституційна цінність є фактором, який об'єднує права людини в єдине ціле. Це 

забезпечує нормативну єдність прав людини. Це нормативне єдність виражається трьома 

способами: по-перше, цінність людської гідності служить нормативною базою 

конституційних прав, викладених у конституції; по-друге, він служить тлумачним 

принципом для визначення обсягу конституційних прав, включаючи право на гідність 

людини; по-третє, значення людської гідності відіграє важливу роль у визначенні 

пропорційності статуту, що обмежує конституційне право [1]. 

Звернення до конституційних цінностей і до людської гідності бачимо у рішенні 

Конституційного суду України від 23 травня 2018 р. 5-р/2018, у якому відображаючи 

сучасні тенденції розвитку права вказано, що людську гідність необхідно трактувати як 

право, гарантоване ст.28 Конституції України, і як конституційну цінність, яка наповнює 

сенсом людське буття, є фундаментом для всіх інших конституційних прав, мірилом 

визначення їх сутності та критерієм допустимості можливих обмежень таких прав. Цим 

рішенням Конституційний суд підкреслив значення конституційних цінностей і людської 

гідності системо утворюючої цінності, джерела прав людини. 

З цього приводу цікавим є досвід Конституційного Трибуналу Республіки Польща. 

Для прикладу, в одному із рішень Конституційний Трибунал вказав, що людська гідність 

має ряд функцій у конституційному порядку: зв'язок між Конституцією (актом 

позитивного права) та природноправовим порядком; детермінанти тлумачення та 

застосування Конституції; визначника системи та обсягу прав і свобод людини; та 

суб'єктивного права особи з окремим правовим змістом [6]. В іншому рішенні 

підкреслено, що застосування Конституції повинно “супроводжуватися турботою про 

збереженням природної людської гідності. Отже, гідність не може розглядатися як 

особливість чи сукупність прав, наданих державою. Вона є первинною щодо держави, в 



Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні 

24–25 жовтня 2019 р., Чернівці, Україна  51 

наслідок чого як законодавцю, так і правозастосовним органам слід поважати зміст, що 

міститься в концепції гідності, яка належить кожному людині" [7]. Таким чином, 

конституційне значення людської гідності підкреслюється як природно-правове 

підґрунтя системи конституційних цінностей, навколо яких побудована Конституція і 

основи правового устрою держави. 
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Актуальність теми дослідження полягає у дослідженні проблем конституційного 

правосуддя в Україні, шляхи їх вирішення та надання пропозицій щодо удосконалення 

конституційного законодавства. 

Перш за все, хочу наголосити на тому, що конституційне судочинство – це особлива 

форма суспільних правовідносин, яка спрямована на вирішення проблем порушення 

конституційних прав громадян шляхом звернення до Конституційного Суду України. 

Ідеї щодо захисту основних прав людини від порушень з боку влади та держави в 

цілому і встановлення контролю щодо захисту таких прав, виникли ще у мислителів 

античного світу (стародавній Греції та Римі): Аристотеля, Платона, Протагора, Цицерона, 

Сократа, Полібея та інших. Пізніше такі ідеї підтримали та розвили Т. Джефферсон, Д. 

Медісон, Дж. Лільберн, Дж. Локк, Ш. Монтеск ’є, Г. Гегель та інші. 

Важливий внесок у дослідженні проблем конституційного правосуддя зробили 

українські та зарубіжні вчені. серед яких Р. Арнольд, К. Барклі, К. Грасхов, П. Кірххоф, 

Дж. Лімбах, О. Люхтерхандт, Т. Маунц, К. Хессе, Х. П. Шнайдер, П. Бадура, Є. Бенда, 

А. Бланкенагель, Ф. Дармштедтер, П. Кіркоф, К. Крошель, В. Льовер, Х. Мауер, 

К. Песталоцца, Г. Рьоллеке, К. Хессе, П. Хайн, Л. Л. Лопес Гуерра, І. Бораххо Ін’єста, 

Х. Гарсія Рока. М. Баглай, В. Зорькін, М. Бондар, М. Вітрук, Г. Гаджиев, Б. Бзеєв, 

Д. Керімов, В. Кряжков, Ю. Кудрявцев, К. Кутафін, Л. Лазарєв, В. Лучин, А. Мазуров, 

Г. Мальцев, Ж. Овсепян, В. Туманов, Г.Папуашвілі, П. Пацолай, Д. Педедзе, М. Саф’ян, 

Є. Танєєв Р.-К. Урбайтіс, Ю. Барабаш, В. Бринцев, А. Георгіца, П. Євграфов, В. Кампо, 

А. Колодій, А Крусян, М. Козюбра, З. Лунь, О. Мироненко, В. Погорілко, О. Петришин, 

О. Щербанюк, П. Рабінович, М. Савенко, А. Селіванов, М. Селівон, С. Серьогіна, 

В. Скомороха, О. Скрипнюк, А. Стрижак, Ю. Бисага, В. Тацій, М. Тесленко, М. Мецко, 

В. Тихий, П. Ткачук, Ю. Тодика, Т. Цибалістий, В. Шаповал, В. Лемак, С. Шевчук, 

І. Сліденко, М. Орзіх, М. Савчин, О. Фрицький, Ю. Фрицький, М. Гультай та ін.  

Відчутний внесок у розробку ідей конституційного контролю як засобу захисту 
прав людини зробив німецький філософ Імануїл Кант. На його думку, держава – союз 
безлічі людей під пануванням права. Хоча І. Кант писав, що найкращий лад є той, де 
влада належить не людям, а законам, однак разом з тим, особливе значення він надавав 
Конституції, конституційному закону. Там, де держава ґрунтується на конституційному 
праві, зауважував І. Кант, є підстави вважати, що держава відповідає загальній волі 
народу і тим самим не може бути патерналістського втручання державної влади у справи 
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особи, чим би це не виправдовувалося. Основна ідея І. Канта полягала в наступному: 
громадянин повинен володіти такими ж можливостями примусу до влади щодо 
виконання закону, які має влада до громадянина з цього приводу. Він вважав, що кожна 
особа, незалежно від її соціального статусу, володіє сукупністю природжених прав. При 
цьому обмеження особистої свободи він бачив у свободі інших: свобода самовизначення 
настільки широка, наскільки вона поєднується зі свободою інших. У результаті повинна 
бути сукупність вигод, тобто інтересів, які повинні співпадати [2, c. 283]. 

В цьому контексті влучно зазначає д.ю.н. О. В. Щербанюк про те, що порушення 
законності у сфері застосування права зумовлено різноманітними причинними 
комплексами, які включають у себе чинники як об’єктивного так і суб’єктивного 
характеру. Зокрема це акцентується на врахуванні широкого кола детермінант, які 
впливають на ефективність правозастосовної діяльності та вміле використання існуючих 
науково обгрунтованих засобів. Зокрема термін «Конституційна Законність» повинен 
бути застосований в науковому світлі та застосовуватися на практиці [3, c. 22]. 

Введення позитивного інституту конституційної скарги дає можливість людині 
оскаржити норми, які були застосовані в остаточному судовому рішенні, і є важливим 
елементом у захисті прав людини, хоча більшість громадян звертається і до 
Європейського суду з прав людини (Стразбургський Суд).  

Також, хочу наголосити на дуже важливому аспекті у сфері конституційного 
судочинства як «Вірність Конституції», який запропонував проф. М.В. Савчин у 
монографічному дослідженні «Сучасні тенденції конституціоналізму». Вона 
проявляється у прояві поваги до права та закону суб’єктами владних повноважень. Така 
практика застосування цього аспекту є домінуючою в системі прав людини та органів 
судової влади в Україні [4, c. 149–156]. 

Реальне досягнення позаполітичного статусу Конституційного Суду України у 
вітчизняній державно-правовій практиці, нажаль, залишається нерозв’язаною 
проблемою, яка відображає загальну ситуацію із залежністю судових органів в Україні 
від інших владних структур. Приймаючи до уваги особливу роль Конституційного Суду 
України в механізмі реалізації Основного Закону України, гаранта його верховенства в 
системі національних правових актів, виконанні функції арбітра в розв’язанні 
компетенційних спорів між вищими органами держави уявляється необхідним 
максимально деталізувати конституційно-правовий статус Конституційного Суду 
України на рівні Основного Закону України. 

Позитивні приклади формування є в європейських країнах. В Італійській 
Республіці, відповідно до ст. 135 Основного Закону, Конституційний суд складається з п 
’ятнадцяти суддів, які призначаються по третинам: Президентом Республіки, 
Парламентом на спільному засіданні палат і вищої загальної і адміністративної 
магістратури [5]. 

В Королівстві Іспанія, у відповідності до ст. 159 Конституції, третини 
Конституційного Суду складаються з 12 суддів. Формуються Королем, з них четверо 
пропонується конгресом, четверо – сенатом, двоє за пропозицією уряду та двоє за 
пропозицією генеральної судової ради [6]. 

В Органічному Законі Грузії «Про Конституційний Суд», третина суддів, яка йде 
від загального суддівського складу у відповідності до ст. 6 цього закону виглядає 
наступним чином: трьох членів Конституційного Суду призначає Президент Грузії. 
Трьох членів Суду обирає Парламент Грузії більшістю не менше трьох п’ятих облікового 
складу, трьох членів призначає Верховний Суд Грузії [7]. 

Також слід звернути увагу на формування складу Конституційного Суду 
Респбубліки Молдова. Він формується за таким же принципом як і в Італійській та 
Іспанській республіках. Налічує всього 6 суддів, які призначаються парламентом та 
вищою радою магістратури. Строк повноважень суддів дорівнює суммі формування 
третин всього складу – 6 років [8]. 
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Формування зазначених конституційних судів свідчить про застосування 
європейської практики низки країн. Проблема формування складу суддів 
Конституційного Суду України полягає у тому, що третину суду формує з’їзд суддів 
України, який діє через уповноважений орган, який іменується Радою Суддів України і 
кожний делегат від складу будь-якого суду бере у ньому участь і таким чином виконує 
функцію формування. При чому він діє в статусі Ex Officio – тобто є членом органу, який 
є його частиною в силу займаної іншої посади. Термін ex officio є латинським, що 
означає буквально «з офісу», а мається на увазі сенс – «за місцем служби». Така практика 
видається проблематичною з огляду на те, що з’їзд суддів – це орган суддівського 
самоврядування і має вирішувати нагальні проблеми, які стосуються суддівського 
самоврядування. 

Таким чином, формування третини складу Конституційного Суду України від з’їзду 
суддів України є неефективним з позиції того, що дана квота формується з учасників по 
принципу «ex officio». Тобто вони за згодою формують склад КСУ, що є недоречним, 
оскільки з’їзд суддів – є органом суддівського самоврядування.  

За наведених обставин, пропоную скористатися досвідом вищезазначених країн, у 
яких третину суддів формує пленум Верховного Суду, або Вища Рада Магістратури, та 
внести зміни до Конституції України та Законів України «Про Конституційний Суд» і 
«Про судоустрій та статус суддів», де впорядкувати практику призначення третини від 
суддів Пленумом Верховного Суду або Вищою радою правосуддя. 

Використані матеріали: 
1. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 1996. № 30. ст. 141. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 
254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

2. Кант И. Сочинение: в 6 т. И. Кант. М., 1996. Т. 4. 283 с. 
3. Щербанюк О. В. Роль Конституційного Суду України в забезпеченні 

конституційної законності. Право і суспільство, 2014. С 21–27. 
4. Савчин М. В. Сучасні тенденції конституціоналізму у контексті глобалізму та 

правового плюралізму. Монографія, 2018. С. 149–156. 
5. Конституція Італійської республіки. URL: https://legalns.com/download 

/books/cons/italy.pdf 
6. Конституція Королівства Іспанія. URL: https://legalns.com/download/books /cons/ 

spain.pdf 
7. Органічний закон про Конституційний Суд Грузії. 

URL: https://matsne.gov.ge/en/document/download/32944/22/ru/pdf 
8. Конституція Республіки Молдова. URL: https://www.undp.org/content/ 

dam/moldova/docs/Publications/Constitutia%20RM%20format%20mic%20Rus%20Tipar%201
4-07-2016.pdf 

 

 

Melenko Oksana Volodymyrivna 

Candidate of Law, 

Associate Professor of the Department of Public Law of 

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University 

(Chernivtsi, Ukraine) 

SOME ISSUES OF INVESTIGATING  

LAWYER`S PROFESSIONAL ACTIVITY 

Consideration of certain issues of the activity of lawyers from the point of view of legal 

psychology is important both in terms of identifying reserves to improve its effectiveness, and 

in terms of the formation and development of the personality of the lawyer. 

Thus, it is relevant to determine the nature, structure, relationship of professional activity 
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of a lawyer with his social activity. Professional activity as a type of labor activity of a person 

possessing a complex of theoretical knowledge, practical skills and abilities, with all its 

peculiarities is a voluminous and multilevel phenomenon, which is included in the system of 

social relations. According to O. Leontiev, “outside of these relations, human activity does not 

exist at all” [1, p.123]. In this regard, it should be particularly emphasized that the lawyer’s 

activity has a particularly pronounced socio-psychological character.  

Therefore, there is no doubt that legal activity is a type of social activity, and therefore it 

is characterized by most similar properties, fields and subjects of application. 

Based on the theoretical background, social activity is the unity of theoretical and 

material-practical processes carried out by social subjects for the purposeful use and change of 

the environment in the interests of people, the main features of which are: the unity of the 

theoretical process, which combines knowledge of phenomena, knowledge of phenomena 

material and practical actions aimed at the use of the studied objects and phenomena in the 

interests of people; special subjective composition; social subjects, individuals, or groups of 

them, endowed with consciousness and will, capable of knowing and acting; environment, 

various material and intangible phenomena and objects that surround the human being are the 

objects of activity. Purposeful use and change, insofar as it is a deliberate activity aimed at 

defining goals and means of achieving them; the purpose of the activity, which is to meet the 

material and spiritual needs of people [2, p.282].  

It is the diversity of people’s needs that predetermines a large number of social activities, 

which include legal activities, which are characterized by basic characteristics. Thus, legal 

activity is characterized as the unity of processes of knowledge of legal phenomena and their 

use in the interests of people (legislative, judicial process, representative, law enforcement 

activity). Legal activity necessarily requires highly qualified, motivated, law-oriented 

professionals who not only know the law but also know how to implement it. Any activity in the 

field of law concerns legal phenomena, that is, mediated by the right of action (inaction) of 

specialists and the results of these actions. The very essence of legal activity lies in the actions 

of lawyers aimed at achieving certain legal goals, namely they are guided by certain motives 

(the resolution of a court case, the provision of qualified advice by a lawyer, notarization of 

transactions, etc.) using the legal means to achieve the goals, observing the established legal 

forms. 

Taking into account the inherent features of legal activity, legal activity is a type of social 

activity carried out by lawyers using legal means, following legal cases in order to solve various 

legal problems.  

Careful performance of the professional activity will be such if the specialist is aware of 

the content, essence and psychology of legal activity. This is possible only because of the 

knowledge of the structure of legal activity, which includes stable connections of the object, 

which ensure its integrity and identity to itself, preserving its basic properties at different 

external and internal dimensions. It should be noted that legal practice, as a form of social 

practice, is formed from a set of components that are interconnected with one another, and 

together they ensure the integrity of legal practice as a legal phenomenon, preserving its social 

and legal properties and fulfilling this practice of public functions. Thus, being a form of social 

activity, legal activity through legal work forms a legal practice and from a psychological point 

of view includes the following elements. 

Needs (objective needs of people in certain conditions that ensure their life and 

development; personality traits that determine his attitude to reality and own responsibilities; 

certain states of the human psyche that reflect his need as an organism or personality) [3, p. 49]. 

In the science of legal psychology, there are many studies and theories of human needs, in 

general, the needs can be classified by different criteria. By the priority of meeting the needs 

can be personal, economic, political and cultural, and depending on the means of their 
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satisfaction there are needs that can be met only by the means of society and needs that can be 

met by a person on his own. Thus, the need acts as a driving force that drives a person to act or 

inaction. In our opinion, needs should be defined as the initial motivation for an activity, a 

source of activity or inaction of the individual. They show a person’s dependence on the world 

and its focus on it: the pursuit of justice, the improvement of some legal process, the 

improvement of productivity, the need for communication (counseling). 

An important structural element of legal activity is motives, that is, the intrinsic 

inducement of a person to a certain kind of activity, related to the satisfaction of a specific need, 

which is to set and achieve a specific goal. Any activity comes from certain motives (interest, 

desire, emotions, installation, ideal, etc.). For a lawyer, motive acts as a direct motivating force, 

subjectively experienced, as a direct cause of his activity. Moreover, the motivational sphere of 

a lawyer’s personality is a hierarchy of motives, which in the course of work can change, 

intensify or, conversely, be weakened. 

Any activity aimed at ensuring the principle of the rule of law is intended as the 

foreseeable result of an activity aimed at an object by which one seeks to satisfy a particular 

need. The goal is a kind of desired result that determines the nature and mode of action of the 

person [4, p.122]. 

The goals that the lawyer sets in time, as well as the motives, are a complex hierarchical 

evolving system. What the purpose will prove to be in one way or another depends on the 

specific conditions of development of the lawyer’s personality and his socio-psychological 

qualities. Objectives are identified in the specific situation of the legal employee’s interaction. 

The goals of the lawyer’s activity can be considered in terms of their relation to his motivational 

sphere. But there is another approach to the problem of defining a goal — in what form the 

purpose of the activity is presented to its subject. The goal considered in this aspect is the ideal 

or imagined result of an activity — something that is not real yet, but that must be obtained as a 

result of a particular activity.  

For example, a large-scale theft of products has occurred at an enterprise. To solve this 

crime is the purpose of the investigator’s future activity. The result is not yet available, but the 

investigator is already thinking about possible result, and achieving it in practice will amount to 

specific actions of a lawyer. 

Motive and purpose form the direction of human activity, as well as those efforts, which it 

thus makes, since the motive belongs to the needs, stimulating activity, and the purpose belongs 

to the object to which the activity is directed and which should be transformed in the course of 

this activity.  

Another element in the psychological structure is the means that allow the individual to 

perform certain specific actions (which include methods, activities, etc.). [4, p.123]. Any 

activity as a whole consists of many interconnected actions. Action is a part of an activity that 

achieves a concrete, unallocated, conscious goal. In other words, action is a process aimed at 

achieving any intermediate goal. 

A specific intermediate goal is achieved by solving a task, which is the essence of a 

separate action. Thus, if the purpose of the activity of the inspector of criminal investigation is 

to solve a crime, then his actions may be going to the scene, participating in the inspection of 

the scene, etc. Actions may alternate in time or in an arbitrary manner, but the goal remains with 

the lawyer throughout the period of movement, mental, volitional and sensory actions [5].  

It is important to note that the activity of a lawyer is not a combination of the above 

elements of action. In practice, the ratio of actions in the structure of the lawyer’s activity is a 

complex process. In the course of execution there is an amalgamation and division of actions 

into separate operations, transformations, transitions of one process into another. 

Specific action as the basic unit of activity analysis can be performed in different ways, 

methods, measures, which is determined by the individual-psychological characteristics of the 
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lawyer’s personality, his professional qualification, previous experience [6] .  

The methods and actions of a lawyer of any specialization are directly related to the 

knowledge, skills and abilities that he obtains within the walls of a higher education institution. 

Let us point out one more significant fact — each action contains mental acts. Example: 

the act of visual perception, the act of switching attention from one object to another, the act of 

moving, the act of judgment, etc. The high formation and development of mental acts alters the 

nature of the legal practitioner’s actions, making them more economical, accurate and flexible 

for quick execution. 

Finally, the result as an element of the psychological structure of activity is the product 

that is received, the actual effect, that is achieved by a person. The result of an activity is always 

linked to its purpose, and it is judged by the degree of achievement of the goal [7]. 

Analyzing the construction of the lawyer’s professional activity from the standpoint of 

psychology, one should bear in mind the fact that this activity is not always carried out alone. 

Most often there is a social interaction, the connections in which are socially conditioned. This 

raises new questions: what kind of people will work with a lawyer, what are their individual and 

psychological features, how to communicate with them and form a common goal, coordinate 

their actions, manage joint activities. 

In social interaction there are such social and psychological phenomena as mutual 

understanding, relationships, mood, etc., which affect the effectiveness of individual activity, 

which also has a significant impact on the motivational sphere of the lawyer. 

Thus, legal activity is one of those activities which is determined, first of all, by the 

system of “human-to-human” interconnections. The content of such activity is conditioned by 

the multivariate professional tasks and their considerable intellectual and emotional richness. 
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ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО  

ПАРТНЕРСТВА В СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Звернення до публічно-управлінських стандартів ЄС дає змогу виокремити 

провідну роль приватних осіб у реформуванні адміністративно-політичної, економічної 

та соціально-культурної сфер. Новий етап становлення партнерських відносин між 
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державою, бізнесом та суспільством виступає однією із важливіших запорук розвитку 

нашої держави. Зокрема, Стратегією сталого розвитку «Україна-2020» (далі – Стратегія) 

[1] визначено основні напрями і вектори розвитку України в найближчі роки, визначено 

цілі, напрями, пріоритетні реформи та результати, яких має досягти суспільство 

внаслідок їх реалізації. Метою реформ задекларовано досягнення європейських 

стандартів життя та гідного місця Україні в світі шляхом синергії зусиль органів 

публічної влади та громадянського суспільства для просування України у світі з метою 

формування довіри до України, спрямування її позиціонування у світі на користь 

політичним та економічним інтересам нашої держави, а також на зміцнення її 

національної безпеки і відновлення територіальної цілісності. 

Сьогодні інтерес до феномену партнерських відносин між державними та 

приватними партнерами зростає, водночас дослідження не є повними, хоча і 

розглядаються окремі форми державно-приватного партнерства (економічні, 

організаційні, правові). Зокрема, у своїх працях В. Г. Варнавський, О. М. Головінов, 

М. Б. Джеррард, Н. Г. Діденко, Н. В. Піроженко, Ф. В. Узунов, П. І. Шилепницький [2] та 

інші науковці розглядали окремі питання державно-приватного партнерства. Поряд із 

цим зазначимо, що у працях вказаних авторів містяться доволі різні точки зору та 

наводяться окремі аргументи щодо визначення категорії «державно-приватне 

партнерство», його видів, форм та механізмів втілення та функціонування. Разом з тим, 

сьогодні спостерігається необхідність науково-практичних розробок щодо цього явища в 

цілому, а щодо генези системи механізмів державно-приватного партнерства в секторі 

безпеки України – зокрема.  

Актуальність проблеми державно-приватного партнерства в секторі безпеки 

України обумовлена перманентним характером реформ у публічному адмініструванні, у 

тому числі щодо забезпечення безпеки як комплексу заходів з охорони прав і свобод 

людини і громадянина, адже про правову державу можна казати не лише, коли вона 

застосовує до винних осіб засоби виховного та примусового характерів, але й коли 

держава забезпечує належну охорону і захист громадян, в тому числі в безпековому 

просторі. Зазначимо, що дефініція «державно-приватне партнерство в секторі безпеки» 

на сьогодні законодавчо не визначена, а тому її розгляд можливий лише в рамках 

доктринального тлумачення. 

Водночас, дослідження тенденцій розвитку безпеки ЄС дає підстави говорити про 

узгодження безпекових стратегій різних інститутів, налагоджений механізм державно-

приватного партнерства, що сприяє високій ефективності безпекової політики. Розвиток 

безпекового простору України, його адаптація до європейських стандартів потребує: (1) 

наявності потужної системи публічного адміністрування; (2) забезпечення відповідності 

законодавства України зобов'язанням, що випливають з міжнародних договорів, що 

стосуються співробітництва України з ЄС; (3) розвитку національного законодавства у 

напрямі його зближення із законодавством ЄС та забезпечення високого рівня підготовки 

в Україні проектів актів законодавства; (4) створення правової бази для інтеграції 

України до ЄС [30]. 

Розгляд дефініції «державно-приватне партнерство» задає напрям для порівняння 

таких категорій, як «партнерство», «взаємодія», «співробітництво», оскільки у науковій 

літературі вони часто вживаються і використовуються синонімічно. Втім, на наш погляд, 

така позиція є сумнівною. Водночас під партнерством розуміється вид взаємин між 

різними суб’єктами, що полягає у виробленні єдиної позиції в тих чи інших питаннях, 

організації спільних дій як довгострокових, заснованих на збігу за рядом найважливіших 

моментів політичних програм, які виражають інтереси цих суб’єктів, так і 

короткострокових, обумовлених сучасним моментом. Специфікою партнерства є 
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збереження кожним з партнерів відносної самостійності в основних аспектах його 

діяльності [4]. 

Відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство» [5] державно-

приватне партнерство – співробітництво між державою Україна, Автономною 

Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних державних органів 

та органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, 

крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами - підприємцями 

(приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому 

цим Законом та іншими законодавчими актами, та відповідає ознакам державно-

приватного партнерства, визначеним цим Законом. На стороні приватного партнера у 

договорі, що укладається в рамках державно-приватного партнерства, можуть виступати 

декілька осіб, які відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами. 

Відносини між приватними партнерами та порядок визначення приватного партнера для 

представництва інтересів інших приватних партнерів у відносинах з державним 

партнером визначаються умовами договору, укладеного між приватними партнерами, або 

умовами договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства. 

Конституція України [6] проголосила, що людина, її життя і здоров’я честь і 

гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Важливим виступає положення про те, що головною передумовою реалізації Стратегії [1] 

є суспільний договір між владою, бізнесом та громадянським суспільством, де кожна 

сторона має свою зону відповідальності. Зокрема, відповідальність влади полягає у 

проведенні реформи, забезпеченні баланcу інтересів між громадянським суспільством, 

державою і бізнесом, прозорості та якісні праці за новими підходами, гарантуванні 

дотримання прав людини. В той час як відповідальність бізнесу – підтримувати та 

розвивати державу, бізнес-середовище та громадянське суспільство, сумлінно сплачувати 

податки, здійснювати ефективні інвестування в економіку держави, дотримуватися 

принципів чесної праці та конкуренції; відповідальність громадянського суспільства – 

контролювати владу, жити відповідно до принципів гідності та неухильно додержуватися 

Конституції України та законів України. 

Одним із пріоритетних напрямів розвитку країни визначено вектор безпеки – це 

забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та громадян, захищеності інвестицій і 

приватної власності. Україна має стати державою, що здатна захистити свої кордони та 

забезпечити мир не тільки на своїй території, а й у європейському регіоні. Визначальною 

основою безпеки має також стати забезпечення чесного і неупередженого правосуддя, 

невідкладне проведення очищення влади на всіх рівнях та забезпечення впровадження 

ефективних механізмів протидії корупції. Особливу увагу потрібно приділити безпеці 

життя та здоров'я людини, що неможливо без ефективної медицини, захищеності 

соціально вразливих верств населення, безпечного стану довкілля і доступу до якісної 

питної води, безпечних харчових продуктів та промислових товарів [1]. 

У зазначеному векторі безпеки першочерговими визначено шість реформ (системи 

національної безпеки та оборони, оборонно-промислового комплексу, судова, оновлення 

влади та антикорупційна, правоохоронної системи, захисту інтелектуальної власності) та 

три програми (електронного урядування, енергонезалежності, збереження 

навколишнього природного середовища). Головною метою виступає підвищення 

обороноздатності держави, реформування Збройних Сил України та інших військових 

формувань України відповідно до сучасних вимог та з урахуванням досвіду, набутого у 

ході антитерористичної операції, а також розвиток оборонно-промислового комплексу 

для максимального задоволення потреб армії. Також зазначається, що необхідно 

зосередити увагу на формуванні нових органів управління у сфері забезпечення 

національної безпеки, зробити акцент на системі управління, контролю, комунікацій, 
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комп'ютерної підтримки, розвідки та інформаційного забезпечення, а також логістики в 

усьому секторі безпеки. Серед головних заходів реалізації реформи системи національної 

безпеки та оборони – залучення іноземних інвестицій та формування ефективної моделі 

державно-приватного партнерства [1]. 

Сьогодні державно-приватне партнерство є ефективним та перспективним 

інструментом економічного і соціального розвитку на регіональному та місцевому рівні, 

засобом залучення коштів у проекти, де державні та місцеві органи влади намагаються 

зберегти контроль та налагодити співпрацю з інвесторами. Професор Е. Йескомб вважає, 

що державно-приватне партнерство слід розглядати більш широко у світлі реформи 

державного сектора під назвою «нове державне управління» (NPM – New Public 

Management) [7]. Під час такого співробітництва між державою і суб’єктами 

господарювання досягаються кращі техніко-економічні показники та результати 

господарювання, ефективніше використовуються державні ресурси і комунальне майно. 
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КОНСТИТУЦІЙНА СКАРГА В УКРАЇНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗВЕРНЕННЯ  

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Впровадження в Україні конституційної скарги викликало низку проблем, які жваво 

обговорюють як вчені, так і практичні діячі. Багато з них так чи інакше пов’язано з тим, 
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як саме конституційна скарга до Конституційного Суду України як одна з національних 

юридичних гарантій прав і свобод людини наразі співвідноситься з такою європейською 

юридичною гарантією основоположних прав і свобод людини, як індивідуальне 

звернення до Європейського Суду з прав людини. Аналіз цього питання вбачається 

актуальним як з наукової, так і з практичної точок зору.  

Ця проблема не є новою для науки та практики конституційного права. Зокрема, 

фахівці Венеційської комісії «За демократію через право» у дослідженні про прямий 

доступ до конституційного правосуддя 2011 р. присвятили одну з його частин питанню 

індивідуальної скарги як національного «фільтру» для справ, що передаються до 

Європейського суду з прав людини (п.п. 69-93). Тези з майже аналогічною назвою – 

«Конституційна скарга як національний «фільтр» справ на шляху до Європейського суду 

з прав людини» - у 2015 р. оприлюднила Г. О. Христова. Вона узагальнила: «У літературі 

неодноразово наголошувалося, що можливість особи отримати прямий індивідуальний 

доступ до органу конституційного правосуддя є ефективним способом уникнення 

перевантаження Страсбурзького суду. Статистичні дані, представлені самим Судом, 

показують, що ті країни, в яких існує конституційний механізм подання скарг, мають 

меншу кількість заяв до Європейського суду з прав людини». Спростувати це твердження 

чи погодитись з ним можна лише здійснивши порівняльний аналіз цих двох гарантій прав 

людини – національної та європейської.  

У процесі порівняльного аналізу конституційної скарги до Конституційного Суду 

України та індивідуального звернення до Європейського Суду з прав людини для 

виявлення перспектив удосконалення цієї національної юридичної гарантії прав і свобод 

людини в Україні слід понад усе звернути увагу на: 

 а) нормативне підґрунтя для звернень (наразі є достатнім для впровадження 

конституційної скарги); 

 б) субсидіарність обох юридичних гарантій прав і свобод людини не зменшує їхнє 

значення; 

 в) критерії прийнятності (крім більшої чіткості, у порівнянні з критеріями 

прийнятності, які застосовує Європейський суд з прав людини для індивідуальних заяв, 

позитивною рисою критеріїв, що застосовує Конституційний Суд України для 

конституційних скарг, є їхня гнучкість, наприклад, як виняток, якщо Суд визнає її 

розгляд необхідним із мотивів суспільного інтересу, може бути прийнята до розгляду 

конституційна скарга, що не повністю відповідає умовам прийнятності); 
 г) предмет звернення (рекомендовано поступово розширювати коло питань, що 

складають предмет звернення з конституційною скаргою до Конституційного Суду 
України); 

 д) суб’єкти права на звернення (підкреслено позитивність підходу, відповідно до 
якого у законодавстві коло цих суб’єктів визначено «від противного», що зменшує 
можливості його штучного звуження); 

 е) попередня перевірка за формою (рекомендовано з урахуванням наявної 
статистики щодо причин повернення конституційних скарг та Регламенту Європейського 
суду з прав людини надати Конституційному Суду України можливість приймати до 
розгляду певні конституційні скарги, які не повністю відповідають усім формальним 
вимогам до них); 

 ж) строк розгляду справи (позитивно оцінено перевагу конституційної скарги над 
індивідуальним зверненням в умовах обмеженого ресурсу часу); 

 з) вплив рішення у справі на законодавство України (високо оцінено той факт, що 
вплив рішення Конституційного Суду України за результатом розгляду справи за 
конституційною скаргою на законодавство України відбувається одразу після набрання 
чинності рішенням). 
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Слід також відмітити і можливість застосування для захисту прав людини і 
конституційної скарги, поданої до Конституційного Суду України, і індивідуального 
звернення до Європейського Суду з прав людини.  
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ГІДНІСТЬ ЛЮДИНИ ЯК ОБ’ЄКТ СУДОВОГО ЗАХИСТУ 

В процесі трансформації українського соціуму все частіше згадують про належний 

захист прав людини. При цьому, особливе значення надається судовому захисту права на 

людську гідність. У статті 3 Конституції України зазначається: «людина, її життя і 

здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю», а у ст. 21 – «усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. 

Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними». Крім того, ст. 28 

Конституції закріплює право на повагу до гідності, а в ст. 68 йдеться про обов’язок 

кожного «не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей» [1]. У цьому 

аспекті можна стверджувати про фундаментальність права людини на гідність, її 

абсолютність, а це в свою чергу означає, що держава не може встановлювати обмеження 

права на реалізацію людської гідності. 

Конституційний Суд України (далі – КСУ) у своєму рішенні від 23 травня 2018 р. № 

5-р/2018 вказав що: «людську гідність необхідно трактувати як право, гарантоване 

статтею 28 Конституції України, і як конституційну цінність, яка наповнює сенсом 

людське буття, є фундаментом для усіх інших конституційних прав, мірилом визначення 

їх сутності та критерієм допустимості можливих обмежень таких прав» [2, ст. 9]. 

Невипадково КСУ зробив акцент на те, яким чином слід трактувати людську гідність, 

адже у більшості конституціях різних демократичних країн дане право слід розглядати як 

право та окремо як цінність. В цьому контексті О. Грищук у своїй статті зазначає: цим 

рішенням КСУ вперше в сучасному праві України підкреслив подвійний характер 

людської гідності як права людини і як джерела прав людини (конституційної цінності) 

[3, ст. 24]. 

С. Шевчук зазначає що факт закріплення у Конституції України права на повагу до 

людської гідності становить фундаментальні основи нашої правової системи. Проста 

ідея, що влада держави повинна обмежуватися конституцією, може бути писаною або ж 

неписаною, але цей принцип необхідно захищати. В цьому аспекті КСУ є бастіоном, який 

охороняє людину від держави[4, ст. 32 ]. 

На сьогодні поки що єдиним рішенням, в якому КСУ безпосередньо вказує на 

посягання людської гідності є рішення від 29 грудня 1999 року №11-рп/99 (справа про 

смертну кару). Зокрема дійшли до висновку що невід'ємне право кожної людини на 

життя нерозривно поєднано з її правом на людську гідність. Як основні права людини 

вони зумовлюють можливість реалізації всіх інших прав і свобод людини і громадянина і 

не можуть бути ні обмежені, ні скасовані [5]. 

В рішенні КСУ від 7 листопада №9-р/2018 приводиться аргументація що зміни 

законодавства у соціальний сфері, складна фінансова-економічна ситуація, потреба в 

забезпеченні збалансованості Державного бюджету України не повинні призводити до 

порушення гідності людини, яка належить до фундаментальних цінностей, захищених 

Конституцією України, та становить основу системи конституційного захисту прав і 
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свобод людини і громадянина. Обов’язковою складовою людської гідності є доступ 

людини до мінімальних соціальних благ, здатних забезпечити їй достатній і гідний 

життєвий рівень [6]. На нашу думку це підтвердження того що КСУ починає 

кардинально переосмислити значення та місце людської гідності в системі захисту прав і 

свобод людини в Україні. 

Це фундаментальні основи, які мають бути відображені у наших рішеннях у 

справах під час розгляду конституційних скарг. А таких справ уже понад 500, деякі з них 

проаналізовані суддями, принаймні маємо аналіз щодо соціальних прав. Справи про 

соціальні права все ж таки пов’язані з правом на людську гідність, бо людина не може 

бути об’єктом державної політики, якщо вона не має ні одягу, ні житла. Надзвичайно 

важливим є питання компетенції та експертизи: з якого моменту починається соціальна 

політика; наскільки вона має відповідати засадам людської гідності, а не тільки 

нормативним висновкам Міністерства фінансів України? – зазначає Станіслав 

Шевчук [4]. 

Ми твердо переконані що схожі кейси будуть відображатися в майбутніх рішеннях 

КСУ, оскільки на сьогодні (станом на 11 жовтня 2019 року) зареєстровано вже понад 540 

конституційних скарг які повинні розглядатися суддями КСУ. Саме інститут 

конституційної скарги має надати поштовх в контексті розуміння людської гідності у 

більш широкому сенсі а ніж це закріплено в Конституції та деяких рішеннях.  

Право на людську гідність постає дедалі більш популярною темою для обговорення 

серед наукової спільноти. Це передусім є результатом переосмислення самої концепції з 

боку суддів КСУ, так й зміною парадигми в суспільстві в цілому.  
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АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: СКЛАДОВА ЯКОСТІ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

Одним із завдань юридичної науки є створення науково-методологічної теоретико-

правової основи для організації та впровадження аналітичної діяльності в сфері права з 

метою забезпечення державотворчих та правотворчих процесів. 

Дослідженню окремих аспектів правової аналітики присвячені праці багатьох 

науковців. Серед який варто виокремити роботи: С. Алексєєв, О. Копиленко, М. Матузов, 

В. Нагребельний, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, А. Селіванов, Ю. Тихомиров, 

Ю. Шемшученко та інші. 
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Не применшуючи значення ідей означених вчених, все ж необхідно констатувати 

відсутність спеціальних наукових праць, що зумовлює необхідність дослідження 

правової аналітики в аспекті розкриття сутності, призначення та з’ясування тенденцій 

правового явища, яке впливає на якість судових рішень. 

Досліджуючи проблему важливо визначити зміст категорії аналітики (правової 

аналітики, аналітики в сфері права). Зокрема, Великий тлумачний словник визначає 

аналітику як вчення про те, що стосується аналізу, ґрунтується на аналізі чи 

використовується для нього; правова аналітика – це способи та прийоми, що стосуються 

проведення аналізу в певний сфері (напрямі) з метою отримання відповідного знання, 

вчення [1, с. 24].  

У сучасній юридичний літературі досить часто аналітику розуміють як розгалужену 

і складну систему знань, складовими якої є інші науки: логіка (наука про закономірності 

правильного мислення), методологія (система принципів, методів і прийомів пізнавальної 

діяльності), евристика (наука, що відкриває нове в різних сферах життя), інформатика 

(наука про інформацію, способи її отримання, накопичення, обробка і передача) [2, 

с. 242]. 

А. Селіванов визначає правову аналітику як поглиблене з’ясування, методологічне 

дослідження змісту і смислу права, яка завжди пов’язана з науковими теоріями – 

онтологією, аксіологією та герменевтикою [3, с. 9]. 

Важливим є розуміння правової аналітики у взаємозв’язку з професійною 

діяльністю, шляхом поєднання теорії та практики з метою отримання якісного результату 

в процесі правозастосування. 

Так, аналітика у сфері права – здатність до аналізу державотворчих і 

правозастосовних процесів, та прогнозування їх подальшого розвитку для прийняття 

науково-обґрунтованих рішень владних суб’єктів. Саме за допомогою аналітичної 

діяльності забезпечується реалізація державновладних повноважень органами влади, 

зокрема така юридична діяльність, як правотворчість і правореалізація 

(правозастосування). 

Для публічного права застосування правової аналітики обумовлено процесами: а) 

створення форми права; б) експертизами конституційності і законності; в) формально-

юридичними принципами відповідності, достатності, реальності і прогностичності. 

Особлива роль у застосуванні методів і форм правової аналітики належить органам 

правосуддя – Конституційному Суду України, Верховному Суду.  

Зокрема, для вироблення єдиного підходу в застосуванні норм матеріального і 

процесуального права орган конституційної юрисдикції вивчає і узагальнює судову 

практику з різних категорій судових спорів. Узагальнення судової практики – це 

аналітична й водночас організаційна робота, яка враховує специфіку судової діяльності з 

відправлення правосуддя особливої категорії справ – конституційні скарги, які надають 

можливість, за встановлених законодавством умов, звертатися фізичним та юридичним 

особам з метою захисту конституційних прав і свобод.  

На підставі вивчення судової практики, зокрема при розгляді конституційних скарг, 

а також аналізу судової статистики напрацьовується практичний матеріал, який дозволяє 

створити уявлення щодо практики застосування норми права, труднощів у їх судовому 

тлумаченні, помилок, а також різноманітних заходів щодо їх подолання (направлення 

судам оглядів, узагальнень, проведення семінарів з розгляду і обговорення питань 

застосування законодавства з окремих категорій справ тощо). 

Згідно з Положенням про Секретаріат Конституційного Суду України, затверджено 

Постановою Конституційного Суду України від 11 квітня 2019 року № 13-п/2019, 

Секретаріат здійснює організаційне, аналітичне, юридичне,  інформаційне, матеріально-
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технічне забезпечення діяльності Конституційного Суду України відповідно до Закону 

України «Про Конституційний Суду України» та Регламенту Суду [4].  

Секретаріат здійснює підготовку науково-аналітичних, інформаційно-довідкових, 

інших матеріалів, у тому числі стосовно вітчизняного і зарубіжного конституційного 

законодавства, зарубіжної судової практики, практики конституційної юстиції.  

Окрім того, з метою повного та всебічного з’ясування обставин у справі щодо 

захисту конституційних принципів та положень, в основі яких забезпечення гарантій 

прав і свободи людини, судді – доповідачі по справі наділені повноваженнями для 

звернення з листами – запитами до органів державної влади, наукових установ для 

отримання інформації, експертних висновків та пояснень, узагальнення якої в своїй 

основі теж складає аналітичну діяльність, що впливає на об’єктивність при розгляді 

справи та на ухвалення Рішення Конституційним Судом України. 

Таким чином, одним із видів аналітичної діяльності у сфері права є експертна 

оцінка проблемних ситуацій: колізій правових норм, прогалин у праві тощо, яке 

здійснюється окремими відділами органів державної влади, експертами, експертними 

групами, творчими колективами та ін. Це також може бути думка незалежних експертів 

(юристів) – фахівців у певній галузі права. Аналітичні експертні оцінки передбачають 

тривалу та ретельну самостійну роботу експерта над аналізом тенденцій, оцінкою стану й 

шляхів розвитку об’єкта прогнозу щодо правозастосування. 

Ще одним напрямком здійснення аналітичної діяльності, яке впливає на 

забезпечення якості судових рішень, можна проаналізувати крізь призму компетенції 

судів загальної юрисдикції. Так, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII до повноважень голови місцевого суду належить, 

зокрема, організація та ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне 

забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства [5].  

До повноважень апеляційного суду та вищих спеціалізованих судів відповідно до 

положень закону належить аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової 

практики та інформування про результати узагальнення судової практики відповідні 

місцеві суди, Верховний Суд.  

Окрім вказаного, важливого значення набуває діяльність Великої Палати 

Верховного Суду, оскільки за результатами аналізу судової статистики та узагальнення 

судової практики надає роз’яснення рекомендаційного характеру з питань застосування 

законодавства при вирішенні судових спорів.  

Таким чином, законодавством України прямо закріплено повноваження 

апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів та Великої Палати Верховного Суду 

щодо здійснення аналітичної роботи з узагальнення судової практики з метою 

підвищення якості судових рішень. Таким чином, розкривається сутність аналітичної 

діяльності шляхом реалізації її прогностичної функції щодо передбачуваності єдиного 

(однозначного) застосування норм права при розгляді судових спорів та прийнятті, 

ухвалені судових рішень в типових справах. 

Враховуючи зазначене, можна дійти висновку, що аналітична діяльність, зокрема в 

органах судової влади – це дослідна діяльність, що охоплює своїм змістом широкий 

комплекс організаційних заходів і методичних прийомів для вивчення і оцінки 

інформації про стан здійснення судочинства, особливості застосування законодавства, 

захисту конституційних прав та свобод. 
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ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ:  

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Актуальним напрямком реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів в Україні є впровадження та активне застосування системи 

альтернативного врегулювання спорів (конфліктів). 

Основою альтернативного врегулювання спорів (конфліктів) є медіація. Медіація 

(від лат. mediatio – посередництво) – альтернативний метод вирішення спорів 

(конфліктів), згідно з яким нейтральний посередник (медіатор) допомагає сторонам 

досягти добровільної та взаємовигідної угоди шляхом двосторонніх переговорів [1, с. 

610].  

Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів 

на 2015-2020 роки, що схвалена Указом Президента України від 20.05.2015 р. № 276/2015 

[2], у контексті підвищення ефективності правосуддя наголошує на необхідності 

розширення способів альтернативного (позасудового) врегулювання спорів, в тому числі, 

шляхом практичного впровадження інституту медіації і посередництва. 

Необхідність запровадження інституту медіації у вітчизняній системі права 

ґрунтується на позитивних результатах застосування інституту примирення в багатьох 

країнах світу. Крім того, це відповідатиме загальній позиції України щодо гармонізації 

національного законодавства із законодавством Європейського Союзу, оскільки питанню 

примирних процедур присвячено низку рекомендацій і рішень Ради Європи.  

Так, Рекомендація № R (98) 1 Комітету Міністрів Ради Європи щодо медіації в 

сімейних справах від 21.01.1998 року, Рекомендація № R (99) 19 Комітету Міністрів Ради 

Європи щодо медіації в кримінальних справах від 15.09.1999 року, Рекомендація Rес 

(2001) 9 Комітету Міністрів Ради Європи щодо альтернатив судовому розгляду спорів 

між адміністративними органами й сторонами – приватними особами від 5 вересня 2001 

року, Рекомендація Rес № (2002) 10 Комітету Міністрів Ради Європи щодо медіації в 

цивільних справах від 18.09.2002 року, Основоположне рішення Ради Європейського 

Союзу (2001/220/JHA) щодо місця жертв злочинів у кримінальному судочинстві від 

15.03.2001 року, Директива Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу № 

2008/52 щодо деяких аспектів посередництва (медіації) у цивільних та комерційних 

справах від 21.05.2008 року, План дій Ради Європи для України на 2018-2021 рр. 

наголошують на доцільності запровадження та використання альтернативних способів 

вирішення спорів. 

Примітно, що чинне законодавство України закріплює низку положень, які 

безпосередньо згадують про медіацію чи слугують правовим підгрунтям для її 

застосування.  
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Перша згадка про медіацію в чинному законодавстві з’явилася у Законі України 

«Про безоплатну правову допомогу» (ст.ст. 2, 7), де медіація увійшла до визначеного 

переліку правових послуг [3]. 

Однією з основних правових передумов застосування медіації в системі 

кримінальної юстиції є положення ст. 46 КК України, що визначає порядок звільнення 

від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим [4].  

З прийняттям у 2012 році КПК України суттєво збільшились можливості 

застосування медіації в кримінальному провадженні. По-перше, КПК України містить 

чимало положень, які закріплюють процесуальні гарантії сторін на примирення, 

допускають участь третьої нейтральної сторони для врегулювання кримінального 

конфлікту тощо. Наприклад, на всіх стадіях кримінального провадження потерпілий має 

право примиритися з підозрюваним, обвинуваченим і укласти угоду про примирення (ч. 4 

ст. 56 КПК України); домовленості стосовно угоди про примирення можуть проводитися 

за допомогою іншої особи, погодженої сторонами кримінального провадження (крім 

слідчого, прокурора або судді) (ч. 1 ст. 469 КПК України) тощо. По-друге, запроваджено 

абсолютно новий кримінальний процесуальний інститут – кримінальне провадження на 

підставі угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим [5]. 

Слід також зважати, що після прийняття Закону України «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» 

від 03.10.2017 року № 2147-VIII в адміністративне, господарське та цивільне судочинствр 

введено інститут врегулювання спору за участю судді, метою якого є мирне 

врегулювання спору між сторонами (глава 4 параграфу 2 розділу ІІІ ГПК України, глава 4 

параграфу 2 розділу ІІІ ЦПК України, глава 4 параграфу 2 розділу ІІ КАС України) [6]. 

Водночас, незважаючи на вищевказані положення, доводиться відзначити складнощі 

у практичному застосуванні медіації через відсутність її регламентації на законодавчому 

рівні. 

При цьому доречно нагадати, що перший проект закону про медіацію було 

зареєстровано в парламенті ще в 2010 році. З того часу було зареєстровано одинадцять 

законопроектів, які суттєво відрізнялись підходами до визначення статусу медіації та 

сферою її застосування, вимог до медіатора та його спеціальної підготовки, організації 

професійної діяльності медіаторів тощо. 

Важливе нормативно-методичне значення для розробки вітчизняного законодавства 

у сфері регулювання медіації має Європейський довідник з медіаційного законодавства, 

підготовлений Європейською комісією з питань ефективності правосуддя (CEPEJ) за 

результатами аналізу національного законодавства Австрії, Азербайджану, Бельгії, 

Хорватії, Кіпру, Чехії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ірландії, Італії, Литви, Польщі, 

Сербії, Словенії, Іспаніі, Швейцарії [7]. 

Закон про медіацію має містити лише загальні рамкові положення, зокрема, 

визначати основні поняття, сферу застосування медіації та принципи її проведення, 

порядок проведення і припинення медіації, статус медіатора, права та обов’язки сторін, 

відповідальність медіатора. 

Сфера застосування медіації має бути максимально широкою. Так, вона може 

застосовуватись у будь-яких спорах (конфліктах), у тому числі цивільних, сімейних, 

трудових, господарських, адміністративних, а також у провадженні щодо кримінальних 

проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у 

формі приватного обвинувачення, та справах про адміністративні правопорушення. 

Можливість застосування медіації щодо тяжких чи особливо тяжких злочинів є 

дискусійною та потребує більш ґрунтовного аналізу. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17


Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні 

 

68  24–25 жовтня 2019 р., Чернівці, Україна 

Медіація має проводитись за взаємною згодою сторін спору (конфлікту) на підставі 

принципів добровільної участі; активності, самовизначення та рівності прав сторін; 

незалежності, неупередженості та нейтральності медіатора; конфіденційності інформації 

щодо медіації.  

Особливу увагу слід ще раз наголосити на добровільності проведення медіації. 

Незважаючи на приписи статті 124 Конституції України, які допускають можливість 

законодавчого визначення обов’язкового досудового порядку урегулювання спору, 

введення обов’язкової медіації на первинному етапі несе більше ризиків та недоліків. 

Більш доцільно законодавчо закріпити правові стимули до участі в медіації. 

Окрему увагу варто звернути на визначенні вимог до особи медіатора та його 

спеціальної підготовки. У цьому питанні закон не повинен встановлювати жорстких 

обмежень по віку чи особливої професійної підготовки, які можуть суттєво обмежити 

доступ до професії медіатора на етапі становлення самого інституту медіації. 

Загалом, запровадження на законодавчому рівні інституту медіації в Україні 

дозволить підвищити ефективність роботи судових органів, удосконалити правові 

механізми забезпечення права особи на захист своїх прав, свобод та інтересів. 

Поширення медіаційних процедур сприятиме формуванню культури мирного вирішення 

спорів (конфліктів) на засадах взаємних інтересів сторін за принципом «win-win». 
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ТЛУМАЧЕННЯ У ПРАВІ: ТРАДИЦІЇ ТА ОНОВЛЕННЯ 
У системі вічних і завжди актуальних проблем юриспруденції знаходиться 

тлумачення права. Мистецтво тлумачення (інтерпретації) правових норм – це суть 
юриспруденції, а осмислення його механізмів – прерогатива герменевтичного напряму 
правової науки.  
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Правова реформа викликала широкомасштабні зміни законодавства в усіх галузях 

права, що супроводжується виданням значної кількості нових нормативних та інших 

актів на різних рівнях, а також постійним оновленням уже діючих. Тому значимість 

юридичного тлумачення, спрямованого на встановлення правильного й однакового 

розуміння правових приписів та на їх ефективну реалізацію, набуває все більшої 

актуальності.  

Неухильний процес удосконалення нового вітчизняного законодавства, 

супроводжуваний його приведенням у відповідність до загальновизнаних принципів і 

стандартів міжнародного права, прямою дією норм Конституції України, має своїм 

результатом формування складної правової системи, що вимагає від правозастосувача 

особливого юридичного мислення. Невід’ємний його атрибут – здатність орієнтуватися в 

системі та ієрархії правових норм, уміння інтерпретувати й застосовувати до конкретної 

життєвої ситуації загальні правові приписи, не очікуючи їх казуїстичної деталізації в 

законодавстві.  

Предтечею тлумачення були практики, що надавали людині можливість розуміння 

явищ природи і суспільства. У Давній Греції інтерпретація полягала у тлумаченні листів, 

правових джерел і застосування їх при роз’ясненні судової справи. В епоху 

Середньовіччя велике значення мала екзегетика (коментування Біблії). Теорія 

інтерпретації, розрізняла «історичне» (буквальне), «алегоричне», «моральне» і 

«містичне» тлумачення. В епоху Відродження герменевтика стала сприйматися як 

мистецтво перекладу античних текстів на живу національну мову, все більше набуваючи 

світського характеру. У період Реформації і Просвітництва – ключем до переосмислення 

теології, вона розумілася як одна з гілок людського знання та була жорстко пов’язана із 

соціальною практикою, що вимагала нових принципів тлумачення біблійних текстів 

відповідно до нових соціальних потреб.  

На початку XIX ст. герменевтика отримала подальшого розвитку, спираючись на 

суміш екзегези, філології та юриспруденції. Її творцем, духовним батьком був німецький 

філософ, теолог і філолог Ф. Шлейєрмахер, який визначав інтерпретацію як мистецтво 

розуміння чужої мови з метою правильного повідомлення іншим відображеного в думках 

інтерпретатора змісту. Вчений розвиває поняття «герменевтичне коло» та вводить два 

його різновиди: перший, звичайний для герменевтики, коли частина тексту 

співвідноситься з усім текстом як з цілим, з’ясовується зміст цілого відносно його 

частин; другий – певний текст-пам’ятка розглядається як частина, як культура, де він 

функціонує, як ціле.  

З погляду М. Гайдеггера, розуміння складає буттєву структуру людського існування 

та є первинною формою людського життя, а не тільки методичною операцією. 

Своєрідність гуманітарних наук порівняно з природничими потрібно шукати не в 

особливостях методу, а в особливому ставленні до об’єкту, який складає культурно-

історичну традицію. Він пропонує злиття двох горизонтів – інтерпретатора та 

інтерпретованого автора. У свою чергу Е. Бетті виробив канони інтерпретації, здатні 

обмежити в гуманітарному пізнанні свавілля «суб’єктивності» та формулює три 

принципи інтерпретації – автономність об’єкту, когерентність значення та правило 

актуальності значення. 

Сьогодні, коли нормотворча діяльність повинна активно реагувати на зміни в 

економіці, соціальній сфері та культурі, роль закону зростає, а разом із тим і осмислення 

всього правового поля, природи правових норм, їх сенсу, значення, соціальної 

обґрунтованості. За недостатньої системності, плановості й скоординованості 

законотворчих процесів правове поле є розмитим та неефективним, створює ускладнення 

під час пристосування закону до постійно виникаючих суспільних відносин, що 

динамічно розвиваються.  
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Важливим у тлумаченні норм права у правозастосуванні залишається питання: Чи 

повинні тлумачитися всі норми права, що застосовуються, чи тільки неточні правові 

норми? При застосуванні норм права до конкретних фактів суспільного життя мають 

тлумачитися всі без винятку, тому що їх розмежування на «зрозумілі» й «незрозумілі» є 

вельми суб’єктивним і залежить від знання й особистого розсуду інтерпретатора, щоб 

зрозуміти норму як слід, потрібно її розтлумачити. 

Зміст юридичного тлумачення в загальному розумінні складається з 

інтерпретаційної діяльності й досвіду, що утворюється на підставі останньої. До 

основних елементів змісту інтерпретаційної діяльності можна віднести: об’єкти 

(предмети), суб’єктів та учасників, інтерпретаційні дії й операції, засоби та способи їх 

здійснення, результати тлумачення. Форми юридичного тлумачення можна поділити на 

внутрішні й зовнішні. До перших, як способу організації і внутрішнього зв’язку 

елементів змісту, належить процедурно-процесуальна форма, що включає певні 

процесуальні стадії, провадження й режими. До других – різноманітні акти-документи 

(письмові звернення зацікавлених у роз’ясненні сторін, висновки експертів, 

пояснювальні записки, протоколи, стенограми тощо) зовнішнього вираження й 

закріплення інтерпретаційних дій та операцій (пояснень, рішень, досвіду). 

Юридична наука виступає своєрідною теоретизованою формою тлумачення 

правових ситуацій, а тому закон – це свого роду вираження думки, яка завжди потребує 

розуміння. Оскільки роз’яснити закон – означає розкрити його істинний смисл. У 

демократичній державі система права повинна орієнтуватися на ідею справедливості, а 

метою тлумачення законів має бути прийняття справедливого рішення. Певна складність 

в інтерпретації останніх зумовлюється тим, що вони та інші нормативні акти стосуються 

різноманітних сфер громадського життя, формулюються особами, які різняться за рівнем 

компетенції, освіченості, узагальнюються й опрацьовуються в процесі законотворчої 

діяльності, внаслідок чого можуть втрачати деякі свої особливості.  

Знання про право глибоко герменевтичне за своєю суттю, постійно поповнюється за 

рахунок одиничних випадків, які це знання зумовлює. Оскільки суддя не тільки 

застосовує закон, а й сам своїм рішенням робить внесок у розвиток права, здійснюючи 

тим самим «неявну правотворчість». Не випадково будь-яке дослідження з правових 

питань спирається на судову або іншу правозастосовну практику, в тому числі те, що в 

англосакській правовій сім’ї судовий прецедент є основним джерелом права. Значення 

проблеми розуміння в нормотворчості полягає у виявленні додаткових можливостей 

забезпечення найповнішої відповідності законів та інших нормативних актів інтересам 

громадян. Тому закон, з одного боку, має забезпечувати правову визначеність, точність, 

зрозумілість, а з другого – справедливо регулювати відносини громадян між собою та 

між громадянином і державою.  

Предметом дослідження в межах юридичної герменевтики є текст, письмова мова, 

хоча треба взяти до уваги й той факт, що деякі вчені його предметом вважають також і 

правове мислення. Для такого напрямку властиво розглядати право як текст, що 

нерозривно пов’язаний із суб’єктом та його свідомістю. Виходячи з такої позиції 

розуміння конструкції змісту, який міститься в тексті або у знаковій системі, сам зміст 

закону або норми, як приклад конкретних текстів, можна охарактеризувати як дво- чи 

багатозначний феномен, адже тексту від моменту його створення притаманна 

неоднорідність. 

Сучасна юридична герменевтика принципово відрізняється від вітчизняного 

позитивістського підходу до тлумачення юридичних текстів, так як позитивіст прагне 

з’ясувати, що хотів сказати в тексті законодавець, а герменевтик – визначає зміст (смисл) 

тексту незалежно від його автора – законодавця. Останнє можливе на підставі 

застосування герменевтичного кола. Правник мусить увійти в нього з глибоким 
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переконанням, що лише на підставі герменевтичного тлумачення можливе справедливе 

рішення по тій чи іншій юридичній справі. Вихідною точкою цього кола є передумова 

розуміння, яка становить собою основу будь-якого людського пізнання. 

Правова ідея, що реалізується у процесі нормотворчості у формі того чи іншого 

закону, об’єктивується, фіксується за допомогою тексту й саме в такому вигляді доходить 

до правозастосовувача. Текст закону в цьому разі є технічним засобом для передачі правової 

інформації від законодавця до виконавця – суб’єкта процесу реалізації норми права. Під час 

ознайомлення з текстом відповідного юридичного акта правова інформація зчитується 

заінтересованим правозастосовувачем (приміром, юристом-професіоналом). Із цього випливає, 

що для нього закон – це перш за все текст. 

Основною проблемою є не тільки розуміння значення позитивно-правових настанов, 

а й інтерпретація, осмислення індивідом усієї правової дійсності загалом. Це проблема, в 

першу чергу, того, які саме механізми знаходження чи надання юридичного значення 

врегульованої правом конкретної ситуації, конкретним відносинам між людьми, і 

вимагається знайти, співвіднести з ним позитивну правову норму, та які механізми 

потребують такої регуляції, і через це воно наділяється юридичним значенням. Оскільки 

той факт, що правове мислення розглядається як особлива схема смислостворення, 

передбачає й існування особливої його смислової константи, яка й виступає юридичним 

значенням норми, закону, правозастосовного акта. 

Саме правове мислення виступає тим механізмом, що дозволяє судді зрозуміти й 

визнати діюче значення закону, співвіднести останній з конкретною ситуацією, зрозуміти 

та юридично осмислити ситуацію, до якої необхідно докласти цей закон. Суддя його 

застосовуючи, забезпечуючи принцип верховенства права прагне відповідати правовому 

змісту закону, опосередковуючи її сучасним станом справ. У свою чергу, ця «правова 

думка», юридичне значення закону є результатом правового мислення законодавця, 

точніше його буттям, що об’єктивується й матеріалізується, оскільки операції розуміння 

готового правового тексту є й процесами його продукування, тобто правотворчості.  

Отже, чим ближче правове мислення законодавця до реальних потреб суспільного 

життя, чим менший розрив між «правом у житті» і правом позитивним, тим ближче 

смисл права, вкладений інтерпретатором-правозастосувачем до задуму законодавця. При 

цьому правове мислення може бути визначено: (1) як повне розуміння смислу будь-якої 

позитивної норми права, що неможливе без її зіставлення з конкретною ситуацією; (2) як 

застосування правової норми, як співвідношення одиничного і загального й як 

застосування норми для якої-небудь типової ситуації; (3) як присутність у всіх 

перелічених процесах інтуїтивного компонента «бажаного права», який здійснює оцінку 

ситуації з позицій загальності. 

 

Пуданс Крістіна Юрісівна 
кандидат юридичних наук, 

головний консультант Відділу зв’язків  

з органами правосуддя Апарату Верховної Ради України 

(м. Київ, Україна) 

ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 

У СПРАВАХ ЗА КОНСТИТУЦІЙНИМИ СКАРГАМИ 

ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН 

Питанню імплементації інституту конституційної скарги в Україні нині присвячено 

чимало наукових досліджень, фахових публікацій, а також заходів, спрямованих на 

пошук рішень з актуальних проблем реалізації судової реформи в Україні. Пильна увага 

до цього правового феномену в системі конституційних гарантій ефективного захисту 

прав та свобод громадян є очевидною з огляду на мету запровадження конституційної 
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скарги в Україні – надання громадянам прямого доступу до конституційного правосуддя. 

Відповідно до статті 151-1 Конституції України право на звернення із конституційною 

скаргою до Конституційного Суду України стосовно відповідності Конституції України 

(конституційності) закону України отримали особи, які вважають, що застосований в 

остаточному судовому рішенні в їх справі закон України суперечить Конституції 

України.  

Запровадження інституту індивідуальної скарги та, відповідно, розширення сфери 

повноважень Конституційного Суду України, стало вагомим кроком на шляху 

вдосконалення національної системи захисту прав громадян та приведення її у 

відповідність до сучасних практик країн Європейського Союзу. Проте чому часом 

правники сьогодні називають його феноменом? Ймовірно відповідь на це питання 

прихована у філософському аспекті. Йдеться про феномен (грец. φαινόμενον — є, має 

місце, явище), який у поглядах І. Канта означає будь-яке явище, яке може бути пізнане за 

допомогою та на основі досвіду [1, с. 1319]. Виключно час дасть змогу суспільству 

оцінити, чи стануть рішення Конституційного Суду України за конституційними 

скаргами дієвим правовим інструментом для швидкого та ефективного відновлення прав 

людини та яким буде досвід їх виконання.  

Саме неухильне виконання рішень Конституційного Суду України у справах за 

конституційними скаргами є одним з найважливіших чинників реалізації правозахисної 

функції конституційної скарги. Від дати набрання чинності змін до Конституції України, 

якими було запроваджено інститут конституційної скарги (30 вересня 2016 року) минуло 

три роки [2]. Відповідні конституційні положення набули подальшої деталізації та 

регламентації у нормах Закону України «Про Конституційний Суд України» [3], який 

визначив порядок подання та розгляду конституційної скарги, суб’єктів права на подання 

конституційної скарги, вимоги до її форми і змісту, повноваження колегій, сенатів та 

Великої палати щодо роботи з конституційною скаргою, процедуру перевірки 

конституційних скарг Секретаріатом Конституційного Суду України, підстави для 

відмови у відкритті та припинення конституційного провадження у справі за 

конституційною скаргою тощо.  

Виконання рішень Суду за конституційними скаргами є однією із стадій 

конституційного судочинства. Однак, чи можна з упевненістю сказати, що ця стадія чітко 

регламентована Законом України «Про Конституційний Суд України», у якому лише 

передбачено, що Суд у рішенні може встановити порядок і строки його виконання, а 

також зобов’язати відповідні державні органи забезпечити контроль за виконанням 

рішення. Суд також може вимагати від відповідних органів письмове підтвердження 

виконання рішення, а за невиконання рішень Суду настає відповідальність згідно із 

законом (статті 97-98). Попри наявність вказаних законодавчих положень, очевидним є 

відсутність чітко визначеного механізму виконання рішень Конституційного Суду 

України, процедури підтвердження виконання відповідного рішення, контролю за таким 

виконанням, а також застосування відповідальності за невиконання рішення Суду, 

прийнятого за наслідками розгляду конституційної скарги.  

Відсутність реального механізму виконання рішень Конституційного Суду 

обумовлена декількома моментами. В першу чергу йдеться про специфіку суб’єктів 

виконання рішень Конституційного Суду України, який, не втручаючись у розподіл 

повноважень інших органів державної влади та в межах власної компетенції, часто-густо 

вказує законодавцю або правозастосовчим органам державної влади на можливі або 

необхідні шляхи вирішення правових наслідків визнання актів неконституційними. 

 Протягом своєї діяльності Суд неодноразово покладав обов’язок на органи 

державної влади щодо виконання певних його рішень, у переважній більшості це було 

адресовано Верховній Раді України із вказівкою на необхідність внесення змін до законів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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України або ж законодавчого ініціювання таких змін. У мотивувальних та резолютивних 

частинах рішень, як правило, застосовано юридичні конструкції та формули на кшталт 

«рекомендувати Верховній Раді України», «звернути увагу Верховної Ради України на 

необхідність», «зобов’язати невідкладно виконати», «запропонувати Верховній Раді 

України законодавчо встановити», «обов’язок парламенту щодо виконання рішення 

полягає у внесенні відповідних змін до Закону» тощо.  

Справедливо буде зазначити, що попри наявність вказаних приписів у деяких 

рішеннях Суду, які є передумовою та направлені на їх виконання, Верховна Рада України 

не завжди дотримується відповідних вимог, що ймовірно, обумовлено певними 

політичними моментами. При цьому законодавець в своїй подальшій діяльності 

зобов’язаний уникати подібних законодавчих помилок, на які вказує Суд, адже таким 

чином удосконалюється якість нормативного регулювання. 

Додаткове визначення у рішеннях Конституційного Суду України порядку їх 

виконання не скасовує і не підміняє загальної обов’язковості їх виконання. Незалежно від 

того, наявні чи відсутні в рішеннях Конституційного Суду України приписи щодо 

порядку їх виконання, відповідні закони, інші правові акти або їх окремі положення, 

визнані за цими рішеннями неконституційними, не підлягають застосуванню як такі, що 

втратили чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх 

неконституційність [4]. Саме в такий спосіб свого часу сам Конституційний Суд України 

висловився у Рішенні № 15-рп/2000 з приводу виконання власних рішень (абзац шостий 

пункту 4 мотивувальної частини). Пізніше Конституційний Суд України також 

зауважив, що закони, інші правові акти або їх окремі положення, визнані 

неконституційними, не можуть бути прийняті в аналогічній редакції, оскільки рішення 

Конституційного Суду України є обов’язковими до виконання на території України, 

остаточними і не можуть бути оскаржені. Повторне запровадження правового 

регулювання, яке Конституційний Суд України визнав неконституційним, дає підстави 

стверджувати про порушення конституційних приписів, згідно з якими закони та інші 

нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні 

відповідати їй (абзац другий пункту 7 мотивувальної частини Рішення) [5].  

Зазначене дає підстави для висновку, що питання виконання рішень 

Конституційного Суду України було завжди актуальним та спрямованим на пошук 

єдиного ефективного механізму їх реалізації. Після прийняття Закону України «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» та запровадження інституту 

конституційної скарги, питання виконання рішень Суду породило нові виклики та задачі. 

Адже процедура реалізації вказаних рішень суттєво відрізняється від виконання рішень 

судів загальної юрисдикції, проте нерозривно з ними пов’язана.  

Закладене у статті 151-1 Конституції України право на конституційну скаргу 

передбачає наявність конкретної судової справи як передумови для звернення до 

Конституційного Суду. Відповідно, особа, яка приймає рішення про звернення із 

конституційною скаргою до Конституційного Суду України, вирогідно має на меті 

відновити в такий спосіб порушене право/права та отримати відшкодування державою 

шкоди, завданої актами, що, на її думку, мають бути визнані неконституційними. Разом з 

тим, у випадку отримання бажаного рішення Конституційного Суду України, особа не 

буде автоматично поновлена у своїх правах, а отримає можливість звернутися до суду 

загальної юрисдикції із заявою про перегляд свого рішення у зв’язку з виключними 

обставинами – встановленою Конституційним Судом України неконституційністю 

(конституційністю) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, 

застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не 

виконане (статті 361 КАС України, 320 ГПК України, 423 ЦПК України).  
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Водночас інститут конституційної скарги доводить свою ефективність у низці 

рішень Конституційного Суду України щодо неконституційності окремих положень КПК 

України. Зокрема, Суд визнав таким, що не відповідає Конституції України положення 

частини 5 статті 176 КПК України, яким передбачено, що запобіжні заходи у вигляді 

особистого зобов’язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути 

застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, 

передбачених статтями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261 Кримінального кодексу України 

[6]. Зазначені положення втратили чинність з дня ухвалення Рішення та не потребували 

від парламенту додаткових змін до законодавства. Відтак, було досягнуто мету подання 

конституційної скарги та відбувся захист порушеного права громадян. 

З огляду на нетривалий період існування інституту конституційної скарги в Україні, 

а також певні складні та суперечливі моменти у реалізації права на звернення із нею до 

Конституційного Суду України, її роль в системі юридичних гарантій ефективного 

захисту прав та свобод людини і громадянина важко переоцінити.  
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КРИТЕРІЇ КОНСТИТУЦІЙНОСТІ ПРАВОВИХ АКТІВ:  

УНІВЕРСАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПІДХОДИ 

Древнє біблійне застереження гласить: “Горе законодавцям несправедливим, та 

писарям, які пишуть на лихо, щоб від правосуддя усунути бідних, і щоб відняти права від 

убогих народу Мого, щоб стали вдовиці здобичею їм, і пограбувати сиріт...” [1]. Тож 

проблема несправедливого нормотворення виникла не сьогодні, а супроводжувала 

людство на, практично, усіх етапах його розвитку. В той же час, як цитував одного з 

суддів Верховного Суду США професор Гаррісон, суд, який робить добру (правильну) 

справу, але керуючись неправильними підставами, зрештою може виявити, що робить 

неправильну справу [2] 

Таким чином, з’ясувавши зміст Конституції та відповідного правового акту, Суд, 

може встановити або спростувати факт їх суперечності тільки за допомогою критеріїв 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n690
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n690
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1707
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1707
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1756
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1770
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визначення конституційності правових актів, які у цьому процесі відіграють вирішальне 

значення. Сергій Рабінович вважає, що термін «критерій» може використовуватись 

щонайменше у трьох значеннях, зокрема, як: чинник чи сукупність чинників, що 

визначають і зумовлюють процес оцінювання й оцінку відповідно (широке розуміння); 

властивість, параметр об’єкта, що береться до уваги при його оцінюванні (вузьке 

розуміння); мірило для порівняння, що використовується в процесі оцінювання.[3, с. 

102]. На думку Тетяни Подорожної, критерії конституційності правових актів охоплюють 

логічні прийоми визначення відповідності актів меншої юридичної сили актам більшої 

юридичної сили, що зумовлено виявленням змісту порівнюваних актів і визначення їх 

співвідношення на основі відображення в галузевому законодавстві конституційних 

принципів. Ці критерії також пов’язані із суб’єктом, який прийняв акт, формою самого 

акта, його місцем в ієрархії нормативних актів [4, с. 417]. 

Використання критеріїв конституційності нормативних актів мусить мати місце не 

тільки в діяльності Конституційного Суду і навіть не тільки судових органів загалом. 

Уміння визначати конституційність або неконституційність того чи того акта важливе 

для кожного правозастосувача; що більше: будучи частиною правової культури, воно 

важливе для кожної людини і громадянина. Знання і виявлення конституційних 

принципів організації життя суспільства, поглиблення та уточнення їх змісту, а також їх 

безперервний розвиток – запорука ефективного розвитку правової системи, держави і 

суспільства загалом [4, с. 294]. 

Конституційний Суд України вирішує питання щодо конституційності нормативних 

актів, використовуючи, зокрема, такі критерії, як передбачений Конституцією поділ 

влади на законодавчу, виконавчу і судову та здійснення повноважень органами влади у 

встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України (ст. 6 Конституції 

України) [5]. При цьому, верховенство конституційних норм поширюється на всі сфери 

державної діяльності, в тому числі і на законотворчий процес. Верховна Рада України, 

приймаючи закони, не має права допускати невідповідностей щодо будь-яких положень, 

прямо закріплених в Конституції України [6]. 

У цьому контексті, варто згадати про зміни до Конституції України щодо 

стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в 

Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору [7], які створили 

новий критерій для визначення конституційності правових актів, про що мова піде в 

наступних підрозділах. 

Конституційність правових актів полягає, насамперед, у тому, що вони 

приймаються на основі Конституції, розвиваючи та доповнюючи її положення. 

Конституція визначає формальні та змістовні критерії відповідності правових актів [8]. 

Інакше кажучи, визнання законів неконституційними, може відбуватись з двох підстав: 

1) змістовних – в разі невідповідності тексту правильно прийнятого закону змісту 

Конституції України; 2) формальних (або процесуальних) підстав – в разі порушення 

встановленої Конституцією України процедури розгляду закону, його ухвалення або 

набрання ним чинності. 

Щодо перевірки конституційної процедури прийняття нормативно-правових актів, 

то у цій царині, протягом останніх декількох років, видається, що Конституційний Суд 

України досяг немалих успіхів. Так, останнім часом Судом було відзначено, що закони та 

інші акти Верховної Ради України приймаються лише на її пленарному засіданні… 

Обов’язковою умовою прийняття рішень парламентом є особиста участь народного 

депутата України у голосуванні, що є проявом його особистого волевиявлення і не 

залежить від виду та способу голосування. Особисте голосування народного депутата 

України означає його безпосереднє волевиявлення з питань, які розглядаються 

парламентом. Незалежно від способу ухвалення рішень парламентом особисте 
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голосування народного депутата України передбачає його особисту участь у процесі 

голосування та дотримання ним встановлених Конституцією України вимог щодо 

розпорядження народним депутатом України лише своїм правом голосу, заборони його 

делегувати, а також заборони примусу до передачі цього права. Недотримання вказаних 

вимог суперечить природі представницького мандата народного депутата України, який є 

представником Українського народу у Верховній Раді України, і принципу рівності 

статусу народних депутатів України“ [8]. 

Що дуже важливо, Конституційний Суд України вважає, що власне системний, 

грубий характер порушення конституційної процедури розгляду й ухвалення 

нормативного акта, а також істотний вплив цього порушення на остаточний результат 

його ухвалення є підставою для визнання цього акта неконституційним [8]. 

Щодо змістовних критеріїв думки значно більше розходяться. Один з поетапних 

описів їх застосування описується, зокрема, так: на першому етапі визначається, чи не 

суперечать принципи досліджуваного акту основним засадам держави і чи не порушують 

вони права людини, закріплені в конституції. Під час другого етапу дослідження 

стосовно зазначеного акту виділяються повноваження однойменних суб’єктів суспільних 

відносин, діяльність яких таким предметом регламентується. Відповідно до вимог 

конституції визначається, чи не містить предмет дослідження положень, які б виходили 

за межі повноважень, встановлених конституцією для відповідних суб’єктів. Такий аналіз 

проводиться щодо закріплених у предметі дослідження усіх суб’єктів, вказаних у законі 

чи законопроекті. На третьому етапі здійснюється вивчення матеріальних положень 

досліджуваного закону або законопроекту, в процесі якого встановлюється, чи не 

порушують і чи не обмежують положення предмета дослідження вимог конституції. Під 

час четвертого етапу встановлюється, чи передбачені у власних положеннях 

досліджуваного предмета процесуальні засоби реалізації його положень. У разі наявності 

таких процесуальних положень проводиться перевірка відсутності у таких положеннях 

заходів або механізмів, які порушували б або не допускали реалізації прав людини, 

гарантованих конституцією [9]. 

До певної міри можна погодитись з Феліксом Франкфуртером, що кінцевим 

критерієм конституційності є сама Конституція, а не те, що ми говоримо про неї [10]. Але 

при цьому слід зробити застереження, що норми Конституції є, на нашу думку, не 

кінцевим, а первинним (першочерговим і формальним) критерієм конституційності будь-

якого правового акту. Крім того, як було уже відзначено, норми Конституції не можуть 

сприйматися виключно як приписи “звичайного” позитивного закону навіть найвищої 

юридичної сили (хоча за змістом незначна частина конституційних норм носить і такий 

характер), оскільки найчастіше відображають: універсальні правові принципи і цінності; 

цілі (місію) конституції (конституціоналізму) – обмеження державної влади заради 

забезпечення прав і свобод людини та громадянина та ін.; вільну волю Українського 

народу; пов’язані з нею національні інтереси (національну ідею). Таким чином: 

універсальні правові принципи і цінності; цілі (місія) конституції (конституціоналізму); 

воля Українського народу і пов’язані з нею національні інтереси (національна ідея) є 

змістовними (процедурно опосередкованими) критеріями конституційності правових 

актів.  

Можливі сумніви щодо наведеного підходу на основі того, що текст у нормах 

Конституції недосконалий, а тому не завжди може бути перешочерговим критерієм 

конституційності правових актів, або, скажімо, що перелік прав і свобод людини і 

громадянина в Конституції не є вичерпним (з чим не посперечаєшся) та ін., не знайдуть 

свого підтвердження. Адже кожна “недосконалість”, “неповнота” чи “невичерпність” 

тексту Конституції України цілковито компенсується фундаментальними 

конституційними нормами, в яких, зокрема, закріплено, що: людина, її життя і здоров'я, 
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честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави; держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження 

і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави; Україна є 

республікою; носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ; народ 

здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування; право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить 

виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими 

особами; ніхто не може узурпувати державну влад; в Україні визнається і діє принцип 

верховенства права; Конституція України має найвищу юридичну силу; закони та інші 

нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні 

відповідати їй. 
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ҐЕНЕЗА ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ІДЕЙ ПРО ФОРМУВАННЯ СУДОВОГО 

КОНСТИТУЦІЙОНАЛІЗМУ 

Становлення судового конституціоналізму неможливо розглядати поза межами 

історичного методу, за допомогою якого можливе поглиблене розуміння суті проблеми 

та формулювання обґрунтованих рекомендацій.  

Досліджуючи еволюцію судового конституціоналізму, важливо звернути увагу на 

такі компоненти як розробка та прийняття, зміна конституційних проектів та конституцій 

в історії української державності; прийняття конституційного законодавства на основі 

діючого Основного закону держави, та визначення в ньому ролі органу конституційної 

юрисдикції; ґенеза інститутів конституційної юрисдикції в процесі трансформаційних 

процесів; розвиток теоретичних ідей та філософських поглядів на значущість органів 

конституційної юрисдикції, характер політико-правових перетворень тощо. 

Політико-правовий розвиток надає можливість прослідкувати за еволюцією 

становлення конституцій, захист їх за допомогою судових органів, та, відповідно, судове 

забезпечення і гарантування дотримання прав та свобод людини та громадянина, 

дотримання конституційних цінностей, публічних інтересів тощо. Як стверджує Сліденко 

І. Д. «у розумінні будь-яких епох конституціоналізм є конституційним образом 

правління» [10]. 

В науці конституційного права існує дискусія щодо виникнення 

конституціоналізму, яку можна історично звести до грецького, римського та 

середньовічного конституціоналізму, перш ніж перейти до французького, англійського та 

американського [3]. Проте існує протилежна думка, яку обґрунтовують тим, що не 

існувало такого нормативно-правового акту з назвою конституція та сенсом який в це 

поняття вкладають на сучасному етапі. Тому пропонуємо розглянути ґенезу писаних і 

неписаних нормативних документів в яких закріплюються норми інститутів влади, які 

виконують функцію конституційного судочинства. 

Судовий конституціоналізм як правило розглядають в межах держави. Проте, є 

виключення з такого правила. Найяскравішим прикладом є єврейський суд. Джерелом 

правового забезпечення єврейського суду є Тора, її ще називають Мойсеєвим 

П’ятикнижжям. Глава «Ваєшев» Тори, визначає, що «санхедрин це верховний суд» [4]. 

Варто зазначити, що етимологічне поняття слова «санхедрин» з івриту – «той що не 

терпить спотворень в судочинстві» [1]. Науковий інтерес Тора має через декілька її 

особливостей, по-перше, Тора є законом національності; по-друге, вона закріплює суд, 

який діє не на території тієї чи іншої держави, а в межах однієї нації, чому немає 

аналогів; по-третє, Тору сміливо можна назвати «живою» конституцією, адже вона 

регулює суспільні відносини на основі закону та мудрості, тобто у разі виникнення 

ситуації яка не регулюється законом, рабин, Верховний та Малий санхедрин виносять 

рішення на основі свого життєвого досвіду. 

Також іудейська культура, надає нам десятий трактат четвертого розділу Талмуда 

під назвою «Санхедрин», в першій главі якого міститься поділ судів на три види: 

Верховний (Центральний) санхедрин, Малий санхедрин (Суд – 23-х) та рабинський суд 

(бет дине). Покарання від найменшого до найвищого може присуджуватись кожним 

судом, головне щоб не було спотворень. Проте деякі категорії справ можуть розглядатись 

лише Верховним санхедрином. Верховний санхедрин розглядає такі справи як 
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ідолопоклонства окремого коліна та лжепророцтва, тобто коли хтось від імені 

Всевишнього закликає ввести в Тору будь-які зміни. Тобто юрисдикція Верховного 

санхедрину поширювалась на захист Основоного Закону – Тори. Тут, ми чітко 

простежуємо протоконституційну юрисдикцію Верховного суду іудеїв. На жаль, 

Верховний санхедрин не функціонує наразі, проте для науки конституційного права та 

дослідження судового конституціоналізму такі інституції є досить важливими, 

враховуючи той факт, що це поза державна інституція. Тобто Верховний санхедрин є 

національним судом. Що не вписується в межі сучасних концепцій конституціоналізму. 

Тому, ми пропонуємо розглядати одним з етапів формування судового 

конституціоналізму – етап додержавного (доцивілізаційного) судового 

конституціоналізму. 

Досить цікавими для дослідження судового конституціоналізму є поеми «Іліада» і 

«Одіссея» Гомера, в яких описувалась особа Зевса, який виступав як верховний 

заступник загальної справедливості (дике), суворо караючий тих, хто творить насильство 

і неправий суд [8]. Тобто, тут постає проблема розуміння справедливого суду. Також в 

поемах висвітлюються такі проблеми як про сутність права, справедливості, державного 

правління, закону, думки про засоби захисту «божественних конституцій», що вимагають 

і забезпечують непорушність законів і стабільність політичної влади, про богів та інші 

потойбічні сили, як безпосередніх гарантів недоторканості даних небом людям 

конституцій[7] тощо. Важливо розуміти, що на поемах Гомера надалі виховувалась 

надалі вся Еллада, тобто тексти цих поем набули не просто догматичного характеру, а 

втілення в суспільно-політичне життя народу, зокрема через положення що Зевс є 

верховним судом а також, сприймання Зевса як останню судову інстанцію. 

Для дослідження судового конституціоналізму за полісно-цивілізаційного етапу, 

цікавим моментом афінського врядування були не збори всього народу як такі, а засоби, 

що робили суддів та чиновників підзвітними загалу громадян і відповідальними перед 

ним.  

В Афінах були два ключові органи контролю за урядом – Рада п’ятисот (кількість 

суддів змінювалась, напр. за правління Солона це була Рада 400) і трибунали галеастів із 

широким колом суддів. Афінські трибунали галеастів можна вважати основою усієї 

демократичної системи, адже жоден закон чи рішення не приймався без їх згоди. 

Афіняни ототожнювали волю суддів трибуналу галеастів з волею всього народу. 

Наступним етапом в розвитку судового конституціоналізму пропонуємо розглянути 

етап Стародавнього Риму, який умовно можна назвати етап Римського права в 

формуванні судового конституціоналізму. 

У республіканський період до законів писаного права належали постанови 

народних зборів (lex leges) [9]. В римську імператорську епоху конституції поділяли на 

загальні постанови (edicta), приписи або інструкції для чиновників (mandata), судові 

рішення (decreta) і відповіді (re-scripta) на запити чиновників і прохання приватних осіб. 

Створення конституції у римлян виражалося терміном «rem publicam constituere» [5]. З 

нього і виникло слово «конституція», проте в його зміст не вкладалося розуміння 

«конституції» як устрою держави, воно стало вживатися в такому значені тільки з XVIII 

століття.  

Цікавим моментом імператорського Риму було те, що імператори надавали 

римським юристам право офіційного тлумачення законодавства, які мали силу 

законів [11]. 

Центральне Середньовіччя (Х–ХIV століття) – період найбільшого розвитку, який 

знаменував початок класичного Середньовіччя, за часів якого у творах філософів, 

мислителів отримали свій розвиток ідеї конституціоналізму, сформувалися засади 

міського права та паростки громадянського суспільства, які були невід’ємною складовою 
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розвитку концепції судового конституціоналізму, даний етап ми пропонуємо назвати 

етапом судового конституціоналізму в міському праві. 

Найяскравішою пам’яткою періоду Центрального Середньовіччя безсумнівно є 

Велика Хартія Вольностей 1215 р. яка стала наближеною до сучасного уявлення про 

конституційні акти, що становлять нормативну основу судового конституціоналізму. 

Вона посідала особливе місце у розвитку англійської правової думки та істотно вплинула 

на становлення концептуальних ідей щодо конституціоналізму [6]. В якій закріплювались 

принципи як права і свобода людини та основи міського права – «мати всі стародавні 

вольності і вільні свої звичаї» [2]. 

Отже, поняття судового конституціоналізму є багатогранним та складним явищем, 

тому для глибокого розуміння його, та співвідношення з іншими поняттями потрібно 

виділити періоди його еволюції та деградації в історії державності України. Вкоріненість 

інститутів судового конституціоналізму в культурі українського народу, в його 

традиціях, та інтеграція з іншими традиційними правовими системами. 
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ВИХІДНІ ПРАВОВІ КАТЕГОРІЇ  

ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ  

ПРАВОВОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Проблематика правових статусів в цілому та правового статусу учасників 

конституційного провадження зокрема викликає ряд наукових дискусій серед вчених. У 

сучасній вітчизняній юридичній літературі правовий статус особи розглядається на трьох 

рівнях:  

1) загальний (конституційний) статус громадянина України;  

2) спеціальний статус;  

3) індивідуальний (конкретний) статус.  

Такий підхід до дослідження правових статусів ґрунтується на співвідношенні 

філософських категорій загального, особливого та одиничного і є сьогодні досить 

перспективним, оскільки дає змогу простежити діалектику правового статусу особи на 

різних рівнях правового регулювання. При цьому в ролі загального виступає статус усіх 

громадян України, особливого – спеціальний статус, одиничного – індивідуальний 

(конкретний) статус особи.  

Необхідно згадати про рухомість правового статусу, що змінюється у разі його 

переходу із загального (конституційного) в спеціальний, а із спеціального – в 

індивідуальний. Усе це відбувається за рахунок зміни змісту елементів, що збагачуються 

внаслідок конкретизації. За своїм структурним складом статус залишається незмінним, 

тому що він є вираженням певних зв’язків і відносин громадянина із суспільством та 

державою. Загальний, спеціальний та індивідуальний статуси відображають лише різні 

рівні цих зв’язків і відносин.  

У контексті усього вищенаведеного важливе місце тут займає проблема статусу 

учасників конституційного провадження як у частині її статики, так і динаміки.  

Враховуючи усе вищенаведене, матою зазначеної статті є висвітлення змісту 

поняття «правового статусу особи» як методологічної основи для дослідження статусу 

учасників конституційного провадження 

У праві є сталі категорії, науково обґрунтовані досить давно. Однією з них, як 

видається, мала би бути категорія «правовий статус», оскільки про роль права в житті 

людини і місце людини в праві наукові дискусії тривають уже сторіччями, від початку 

існування самого права, а можливо й філософії. Як слушно зауважують науковці, 

правовий статус – це одна з найважливіших політико-юридичних категорій, яка «зв’язана 

нерозривно з соціальною структурою суспільства, рівнем демократії, станом законності» 

[1, c. 91].  

Перші згадки про юридичний (правовий) статус були ще в працях давньоримських 

учених. За допомогою цього терміна вони сформулювали категорії, що відображають 

окремі аспекти правового становища людини: стан свободи – status libertatus, стан 

громадянства – status civitatus, сімейний стан – status familiae [2, с. 98]. 

Поняття «правовий статус» і «правове становище» (у перекладі з латинської означає 

положення, стан кого-небудь або чого-небудь, а також становище) розуміється як 

загальне становище окремої особи (особистості) в суспільстві, сукупність усіх (або 

частини) її юридичних прав та обов’язків [3, с. 300].  
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Зважаючи на такий неоднозначний переклад, у науковій літературі існує дискусія 

щодо того, чи є тотожними поняття «правовий статус» і «правове становище». Більшість 

учених уважають ці поняття тотожними й не вбачають практичної чи теоретичної 

необхідності в їх розмежуванні, оскільки поняття «правовий статус» і «правове 

становище» збігаються й за етимологією, і за змістом [4, с. 224-225]. В. І. Новосьолов [5, 

с. 23] на підтвердження такого розуміння, зокрема, наводиться аргумент, що 

законодавство, юридична практика, друковані джерела, а також міжнародні акти про 

права людини не проводять між цими поняттями будь-яких відмінностей, уживаючи їх в 

одному й тому ж значенні. Ці поняття взаємозамінні, залежно від контексту може 

застосовуватися той чи інший термін. Зокрема, таку точку зору підтримують М. І. 

Матузов, С. В. Черниченко, Л. Д. Воєводін, В. А. Карташкін та інші. 

У зміст правового статусу поряд із юридичними правами й обов’язками деякими 

вченими включаються менші за обсягом категорії, такі як громадянство [6, с. 3-11], 

гарантії Л. Д. Воєводін [7], відповідальність громадянина перед державою й суспільством 

[8, с. 13], М. І. Матузов [9], конституційно закріплений принцип рівноправності громадян 

[10, с. 230], правові гарантії та правова відповідальність за виконання обов’язків [11], 

правоздатність [12, с. 4] та інші.  

Отже, зміст правового становища (статусу) особи вищевказані автори визначають як 

складне явище, що органічно поєднує як соціальний, так і юридичний аспекти, і 

розділяти поняття «правовий статус» і «правове становище» недоцільно. 

На нашу думку, поняття «правовий статус» і «правове становище» є тотожними. Тут 

не можна не погодитися з думкою М. І. Матузова про те, що «в такому поділі немає 

особливої необхідності, оскільки полісемантичність, смислове подвоєння терміна не 

сприяє чіткому сприйняттю й аналізу однієї з ключових категорій правознавства. 

Різницю варто проводити не між правовим статусом і правовим становищем однієї й тієї 

ж особи, а між правовим статусом (становищем) різних осіб або організацій» [13, с. 265]. 

Нема будь-якої теоретичної чи практичної необхідності розрізняти поняття «правовий 

статус» і «правове становище» особи, адже ці поняття ідентичні, спроби їх розмежування 

виглядають штучними. Статус – це і є становище, стан кого-небудь або чого-небудь. 

Етимологічно й по суті вони збігаються [14, с. 140]. 

Отже, повне, реальне уявлення про права і свободи людини та громадянина взагалі 

та окремих категорій громадян зокрема неможливо отримати без розгляду їх у складі 

правового становища (статусу) особи. 

В юридичній літературі поняття правового статусу і правового становища 

розглядаються по-різному. Одна група дослідників вважає, що ці поняття є тотожними, 

інша – що поняття правового становища є ширшим, ніж поняття правового статусу 

особи. Деякі автори вважають, що навпаки. Різний підхід до розгляду сутності понять 

«правовий статус» та «правове становище» не змінює реального становища будь-якої 

людини в суспільстві, яке закріплене в правових нормах, тому мають рацію ті автори, які 

вважають, що між змістом цих понять різниці немає і вони розглядаються як 

однопорядкові та з позиції формальної логіки є тотожними. Відмінність необхідно 

шукати не між правовим статусом і правовим становищем однієї й тієї самої особи, а між 

правовим статусом (становищем) різних осіб. 

Отже, розглядаючи поняття правового становища і правового статусу особи як 

тотожні, можна визначити основні ознаки цього поняття:  

1) ця категорія має узагальнений, універсальний характер. Вона немовби вбирає в 

себе правові статуси різних категорій осіб;  

2) дана категорія відображає індивідуальні особливості людини і реальне становище 

її в системі різноманітних суспільних відносин;  
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3) права і свободи осіб, що становлять основу їх правового статусу, не можуть бути 

реалізовані без інших його компонентів: без кореспондуючих правам обов’язків, без 

юридичної відповідальності в необхідних випадках, без правових гарантій забезпечення 

прав і свобод тощо;  

4) категорія правового статусу дає змогу досліджувати права, свободи та обов’язки 

осіб як систему, проводити порівняння статусів різних категорій осіб. 

Таким чином, питання про поняття «правовий статус» у правовій доктрині є 

дискусійним, що обумовлено перш за все тим, що правовий статус є багатоаспектною та 

комплексною правовою категорією, що має певну структуру та за допомогою якої особа 

координує свою поведінку в суспільстві.  

Проте також слід зазначити, що вищенаведене поняття є найзагальнішою правовою 

категорією, яка обумовлює наступне:  

1) родовим відносно нього є поняття «спеціальний правовий статус»;  

2) у якості видового поняття виступає категорія «індивідуальний правовий статус»;  

3) з урахуванням співвідношення загального поняття «правовий статус», родового 

поняття «спеціальний правовий статус» та видового поняття «індивідуальний правовий 

статус» визначається зміст спеціалізованої правової категорії «конституційно-правовий 

статус учасника конституційного провадження».  
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НАУКОВЕ І ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЮРИСДИКЦІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ПУБЛІЧНОГО ПРАВОСУДДЯ  

Одним із постулатів ефективного правосуддя, наука судового права називає 

юрисдикцію органів судової влади, яка пов’язана із функціями та повноваженнями судів, 

їх процесуальною компетенцією вирішувати судові спори за принципом розділеного 

правосуддя. Саме цей постулат, узагальнюючи принципи судочинства, вказує на те, що 

юрисдикційна компетенція обумовлює спеціалізацію судів, коли загальна юрисдикція в 

судовій владі виділяє єдиний «Суд права, а не фактів – Конституційний Суд України». У 

цих питаннях юридична наука багато, що з’ясувала у серйозних теоретичних працях, але 

практичне становище судів ототожнює право судити, скоріше судового розсуду ніж за 

принципом верховенства права, що явно шкодить судовій практиці. Вона ніяк не подолає 

специфіку компетентного правосуддя, нових канонів розділеного правосуддя. Тому все 

більше спостерігаються випадки підміни законності власним праворозумінням, коли 

судді стають заручниками доктрини верховенства суду, вирішаючи спори шляхом 

тлумачення навіть конституційних приписів у конкретних справах. Не випадково правова 

політика судів України, як нове критичне явище по відношенню до інших владних 

інститутів, схиляється до визнання судової практики джерелом права, а конституційні 

принципи – ідеалами порівняння права і реалій життя суспільства.  

Це відбувається далеко не випадково, оскільки досягнення прагматичних інтересів в 

судочинстві через принцип незалежності судів, дає можливість суддям переходити 

«червоні лінії» юрисдикційних повноважень, як образно наголосив Президент України В. 

Зеленський, часто поступатися правами та інтересами людини, суспільним попитом на 

справедливий суд. Це є найбільшою загрозою демократичному порядку в державі. 

Для ілюстрації слід навести приклад правильного науково-методологічного підходу 

у вирішенні справи Великою Палатою Верховного Суду (як касаційної інстанції) у 

Постанові від 26.02.2019 р. з приводу скарги ТОВ «Нібулон» на Постанову Одеського 

апеляційного господарського суду від 30 липня 2018 р. щодо колізій юрисдикцій у 

застосуванні повноважень Одеської регіональної служби державного ветсанконтролю до 

ТОВ «Нібулон» про стягнення заборгованості за послуги біля 2 млн. грн. та інфляційних 

втрат 1, 700 тис грн. та інші. Ця справа набула розголосу, оскільки Одеська служба 

виставила рахунок, а ТОВ «Нібулон» його не сплатив. 

Спір у вирішенні на першій судовій інстанції не підлягає розгляду за правилами 

господарського кодексу. Це встановив Господарський суд Миколаївської області, 

оскільки Одеська служба є суб’єктом владних повноважень і у господарські відносини не 

вступала. Одеський апеляційний суд скасував Ухвалу Миколаївського господарського 

суду. Отже, Верховний Суд, в особі Великої Палати, прийшов до висновку, що цей спір – 

публічно- правовий, має вирішуватися за принципами адміністративного судочинства, 

оскільки Одеська служба не пов’язана із господарською діяльністю. Вказаний приклад є 

показовим у розумінні предметної юрисдикції, яку повинні дотримуватися суди у 

розмежуванні цивільної та адміністративної юрисдикції, коли присутні органи, які 

представляють державу. Таким чином, величезні рахунки не були сплачені на законних 

підставах. 

В сучасний період підміна понять в судовій практиці пов’язана із судовим 

принципом, коли у статті 124 Конституції України з’явився припис, що юрисдикція судів 

поширюється на будь-який юридичний спір. У Конституції України вже не згадується 
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система судів, оскільки у частині третій статті 125 Основного Закону використовується 

інша формула «система судоустрою», а разом з тим, окремим приписом в цій нормі 

вводиться окрема ланка вищих спеціалізованих судів, які начебто і не зв’язані з системою 

судоустрою на чолі з Верховним Судом. Така судова «мозаїка» породила вкрай спірні 

питання спеціалізації і територіальності, виділення окремих ланок вищих спеціалізованих 

судів. Наукова оцінка такої конструкції викликала доволі серйозні дискусії, а практичне 

значення юрисдикційних повноважень вкрай суперечливе.  

У підсумку правильне визначення юрисдикції судів у розгляді справ це сьогодні 

доволі серйозна загроза правосуддю в цілому. Окремою проблемою слід назвати, після 

«так званої» реформи конституційного правосуддя, внесені зміни до ХІІ Розділу 

Конституції України, в якому Законом від 02 червня 2016 року вилучено з юрисдикції 

Конституційного Суду України право тлумачити Закони України, введена основна форма 

«письмових проваджень», що вплинуло на доступ до правосуддя і в той же час введено 

для громадян і юридичних осіб інститут «конституційної скарги».  

Сьогодні можна констатувати, що створення в Україні системи адміністративних 

судів призвело до виникнення юрисдикційних конфліктів, і навіть з Конституційним 

Судом України, стосовно більшості сфер державного управління, зокрема, 

адміністрування податків, захисту економічної конкуренції, реєстрації речових прав на 

нерухоме майно, охорони прав інтелектуальної власності, розпорядження землями, тощо. 

Чому так відбувається? У 2009 році Пленум Вищого Господарського суду України у 

Постанові від 21.01.2009 р. надав власну інтерпретацію терміну «юрисдикція», який в 

перекладі з латині «jurisdiction» означає судочинство, відправлення правосуддя. Так, 

зокрема судова юрисдикція поділяється за функціональним, предметним і 

територіальним критеріями. Якщо функціональний критерій характеризує обсяг 

повноважень судів з точки зору їх діяльності, тобто інстанційності, предметна – обсяг 

повноважень щодо відповідних правових об’єктів судового захисту, територіальна 

підсудність охоплює повноваження, визначені певною територією діяльності органів.  

На наш погляд, юридична наука пішла значно вперед, але сьогодні у публікаціях 

вчених, як і раніше, вважається прийнятним вказаний зміст юрисдикції через поняття 

судочинство. З таким підходом вряд чи нам слід погодитися, оскільки до цього 

формулювання ніяк не входить конституційна юрисдикція, оскільки Конституційний Суд 

України сьогодні представляє орган правосуддя, як «більше ніж Суд». Багато метаморфоз 

відбувається з адміністративною юрисдикцією, коли судді не рахуються навіть з 

постулатами цивільного права. Чи можна науковцям і практикам, які пов’язані з 

органами правосуддя, миритися з таким становищем?  

  

Семенко Олег Васильович 

суддя Шевченківського районного суду м. Чернівці, 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри процесуального 

права юридичного факультету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 

(м. Чернівці, Україна) 

ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ РИМСЬКОГО СТАТУТУ В УКРАЇНІ У 

СВІТЛІ СУДОВОЇ РЕФОРМИ 
Питання боротьби та протидії вчиненню міжнародних злочинів було і залишається 

на сьогодні одним з найактуальніших для всієї міжнародної спільноти. Після підписання 
Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом постала необхідність 
вирішення низки питань, одним з яких є ратифікація Римського статуту та імплементація 
його положень в правове поле України. Рухаючись в зазначеному напрямку, Україна 
таким чином визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду та набуде статусу 
держави-учасниці. 



Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні 

 

86  24–25 жовтня 2019 р., Чернівці, Україна 

Статут Міжнародного кримінального суду є найбільш повним джерелом 
міжнародного кримінального права, в преамбулі якого підтверджуються принципи, 
перераховані в Статуті ООН. Стаття 5 (1) (d) говорить, що Міжнародний кримінальний 
суд має юрисдикцію над усіма серйозними міжнародними злочинами, в тому числі 
злочином агресії. Римський Статут Міжнародного кримінального суду спрямований на 
зміцнення верховенства права в міжнародних відносинах, вимагаючи від осіб, які 
порушили обов’язки по відношенню до міжнародного співтовариства, постати перед 
незалежною міжнародною судовою установою та понести відповідальність за свої 
вчинки. 

Правовою основою створення Міжнародного кримінального суду і прийняття 
Римського статуту стало також прийняття в 1993 та в 1994 році резолюцій Ради Безпеки 
ООН про створення Міжнародного трибуналу по Югославії в Гаазі та Міжнародного 
трибуналу по Руанді відповідно. 

Відповідно до Статуту, Міжнародний кримінальний суд починає провадження по 
справі, коли національні суди відмовляються або об’єктивно не в змозі займатися 
злочинами проти людяності, геноциду, а також військовими злочинами. На відміну від 
усіх інших міжнародних судів, Міжнародний кримінальний суд може порушувати справу 
самостійно без спеціального звернення до нього потерпілої сторони. Компетенція Суду 
обмежена чотирма видами злочину:  

1. Геноцид – діяння, пов’язане з наміром знищити, повністю або частково, 
національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку.  

2. Злочини проти людяності – діяння, які здійснюються в рамках 
широкомасштабного або систематичного нападу на цивільних осіб, якщо такий напад 
здійснюється з ціллю: вбивства, винищування, поневолення, депортації або 
насильницького переміщення населення, тортур, зґвалтування, сексуального рабства, 
примусу до проституції, вагітності, стерилізації, насильницького знищення людей, 
злочинів апартеїду, заключення у в’язницю або іншого жорстокого позбавлення фізичної 
свободи, що порушує основоположні норми міжнародного права.  

3. Військові злочини – серйозні порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 
1949 року, а саме здійснення одного з діянь проти осіб або майна передбаченого 
положеннями документу.  

4. Злочини агресії. У резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Визначення агресії» 
1974 року дається перелік актів (невичерпний), що кваліфікуються як агресія. До них 
належить застосування збройної сили державою проти суверенітету, територіальної 
недоторканості, політичної незалежності іншої держави або будь-яких інших дій, 
несумісних зі Статутом ООН [1]. 

Цікавим є і той факт, що єдина на сьогодні справа Міжнародного кримінального 
суду, в якій особа обвинувачується в геноциді, а саме – справа Prosecutor v. Omar Hassan 
Ahmad Al Bashir, була передана до Міжнародного кримінального суду РБ ООН згідно зі 
статтею 13(b), що може наштовхнути на думку, що для обвинувачення в геноциді на 
міжнародному рівні, враховуючи також досвід діяльності ad hoc Трибуналів, необхідний 
певний рівень політичної підтримки [2, c. 276]. 

Однією з офіційних причин неможливості ратифікації Римського статуту став 
висновок Конституційного суду України від 11.07.2001 р. №3-в/2001, згідно з яким 
Римський статут не відповідає Конституції України, оскільки «Міжнародний 
кримінальний суд ... доповнює національні органи кримінальної юстиції». Питання 
визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду постало з новою силою після 
ратифікації Україною 16.09.2014 р. Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми 
державами-членами, з іншого боку. Відповідно до ст. 8 Угоди про асоціацію, Україна 
взяла на себе зобов’язання ратифікувати та імплементувати в національне законодавство 
Римський статут Міжнародного кримінального суду, а також пов’язані з ним документи. 
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Європейський союз визнає важливість Міжнародного кримінального суду як гарантії 
дотримання прав та свобод людини, що підтверджується таким фактом: всі 28 держав-
членів Європейського союзу визнали юрисдикцію Міжнародного кримінального суду та 
ратифікували Римський статут. 

Для виконання взятих на себе зобов’язань за міжнародним правом в Україні 
02.06.2016 р. було прийнято Закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо 
правосуддя)», відповідно до якого ст. 124 Конституції було доповнено ч. 6: «Україна 
може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених 
Римським статутом Міжнародного кримінального суду». Згідно з висновком 
Венеціанської комісії від 26.10.2015 р. (висновок стосувався проекту цього Закону), таке 
формулювання статті Конституції отримало позитивний відгук. Однак з незрозумілих та 
юридично необґрунтованих причин це положення набирає чинності через 3 роки з дня 
опублікування закону, тобто з 30.06.2019 р.  

Відповідно, всі зобов’язання виконувати будь-які рішення і накази Міжнародного 
кримінального суду, зокрема його Офісу Прокурора, Україна вже має. Сьогодні будь-яка 
фізична та/чи юридична особа, будь-яка організація може передати Офісу Прокурора 
Міжнародного кримінального суду будь-які матеріали щодо вчинення тих чи інших 
злочинів тими чи іншими особами на території України. 

Для цього не потрібна ратифікація Римського статуту, Міжнародний кримінальний 
суд вже має юрисдикцію розглядати ситуацію в Україні внаслідок подання Україною 
двох заяв про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду. 

В межах цієї процедури Офіс Прокурора об’єднав дві заяви про визнання Україною 
юрисдикції Міжнародного кримінального суду і проводить єдине попереднє вивчення 
ситуації в Україні з 21 листопада 2013 року по теперішній час. Про хід попереднього 
вивчення ситуації в Україні Офісом Прокурора Міжнародного кримінального суду можна 
прочитати у річних звітах за 2016, 2017 та 2018 роки. 

Отже, ратифікація Україною Римського статуту ніяк не вплине на можливість 
Міжнародного кримінального суду розслідувати злочини проти людяності та воєнні 
злочини, вчинені будь-якими особами на території України – цю можливість 
Міжнародний кримінальний суд має вже декілька років на основі поданих Україною заяв 
про визнання юрисдикції Суду. 

Використані матеріали: 
1. Римский статут Международного уголовного суда URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_588.  
2. Zappalà, Salvatore. "International Criminal Jursdiction over Genocide." In The UN 

Genocide Convention: A Commentary, edited by P. Gaeta, 259-77. New York: Oxford 
University Press, 2009. 
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НЕСКІНЧЕННА РЕФОРМА: ЧИННИКИ ПРОВАЛІВ  

СУДОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ 

Судова влада є відокремленою гілкою державної влади, що має монопольне право 

здійснювати правосуддя у державі, незалежність та ефективність якої є важливими 

умовами верховенства права і забезпечення прав людини у цивілізованому 

демократичному суспільстві. Проблема розбудови та реформування цієї влади в Україні є 

предметом перманентного теоретичного дискурсу та практичної діяльності великої 

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2017-PE-rep/2017-otp-rep-PE_ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/181205-rep-otp-PE-ENG.pdf
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кількості українських та зарубіжних науковців, чиновників, громадських діячів та інших 

зацікавлених осіб упродовж останніх двадцяти п’яти років, тобто усієї сучасної 

вітчизняної історії. Нагадаємо, що перша Концепція судово-правової реформи була 

затверджена Постановою Верховної Ради України від 28.04.1992 р. № 2296-XII й, за 

виключенням деяких тоді ще не відомих вітчизняному правознавству термінів та 

юридичних конструкцій, мало чим відрізнялася від сучасного бачення судової реформи. 

Утім, реальна ефективність державної діяльності з реформування судової системи (як 

відношення соціально значущого результату цієї діяльності до витрат і зусиль, 

спрямованих на його досягнення) виявилася дуже низькою. Довгий, тернистий та, як 

іноді здається, нескінченний шлях розбудови судової влади та реформування вже 

розбудованого є, фактично, відбиттям головних рис і властивостей шляху України до 

європейської цивілізації та її універсальних цінностей. Адже в когорті засадничих ідей, 

що вплинули на європейську цивілізацію й сформували її теперішнє обличчя, одне з 

найпочесніших місць займає саме ідея судової влади, без реального втілення якої мета 

розбудови правової державності (впровадження верховенства права у щоденне буття 

політичної нації) є недосяжною. 

У працях видатних мислителів минулого виявляються значущість судової 

діяльності для суспільного розвитку й розв’язання соціальних конфліктів, необхідність її 

легалізації та легітимації, узгодженості з правом. Так, вирішенню надзвичайно актуальної 

для сучасної вітчизняної практики проблеми розбудови незалежної та ефективної судової 

системи присвячені, зокрема, статті «Федераліста», авторами яких є американські 

конституціоналісти А. Гамільтон, Дж. Медісон та Дж. Джей. На думку Гамільтона, суди 

ніколи не становитимуть загрози для загальної свободи народу», проте можуть бути дуже 

небезпечними в союзі з будь-якою з інших гілок влади, від якої повсякчасно ризикують 

зазнати утиску, залякування та впливу внаслідок своєї природної слабкості. Перешкоду 

цій небезпеці Гамільтон вбачає у встановленні системи забезпечення незалежності судів. 

До цієї системи входять незмінюваність суддів (довічне здійснення ними своїх 

повноважень за умови їх бездоганної поведінки під час перебування в суддівській посаді) 

та належна оплата їхньої праці. Цілковита незалежність судів є особливо важливою для 

реалізації ними права визнавати нечинними акти законодавчої влади через їхню 

невідповідність конституції. Проте з цього не випливає висновок про верховенство 

судової влади над законодавчою. Гамільтон підкреслює, що це право означає лише, що 

влада народу є вищою за обидві, і там, де воля законодавчого органу, висловлена в його 

законах, суперечить волі народу, висловленій у Конституції, судді мають керуватися не 

законами, а Конституцією. Саме це право надає можливості розглядати суди як «бастіони 

обмежувальної Конституції проти зазіхань законодавчої влади». 

У наш час ідея судової влади, її високої соціальної значущості, суддівської 

незалежності та безсторонності втілюється не лише в національних конституційних актах 

та поточному законодавстві, а й у міжнародних документах. Так, резолюціями 40/32 та 

40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29.11.1985 р. та 13.12.1985 р. схвалені Основні 

принципи незалежності судових органів (закріплено двадцять основних принципів), 

резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27.07.2006 р. № 2006/23 схвалено 

Бангалорські принципи поведінки суддів від 19.05.2006 р. (визначено такі показники 

етичної поведінки суддів, як незалежність, об’єктивність, чесність та непідкупність, 

дотримання етичних норм, рівність, компетентність та старанність; закріплено принципи, 

що відповідають цим показникам та правила їх застосування). Рада Європи у ст. 6 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. 

проголошує право на справедливий суд, відповідно до якого, зокрема, кожен має право 

на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку 

незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його 
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прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого 

висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Детальне й динамічне 

тлумачення цієї норми Конвенції міститься у рішеннях Європейського суду з прав 

людини, які є важливим джерелом українського права та чинником реформування 

національної правової системи. 

Європейська Комісія «За демократію через право» (Венеційська Комісія) у Доповіді 

про верховенство права, схваленій на 86-му пленарному засіданні 25-26.03.2011 р., та 

Контрольному переліку питань для оцінки додержання верховенства права, прийнятому 

на 106-му пленарному засіданні 11-12.03.2016 р., визначила доступ до правосуддя, 

представленого незалежними, безсторонніми судами, як один з обов’язкових елементів 

понять «верховенство право» та «правова держава», які є не лише формальними, а й 

субстантивними чи матеріальними. Комісія, зокрема, зазначила, що роль судівництва є 

істотно важливою в державі, заснованій на верховенстві права. Судівництво є гарантом 

справедливості — основоположної цінності у державі, керованій правом. Судівництву 

належить бути незалежним та безстороннім (неупередженим). Незалежність означає, що 

судівництво є вільним від зовнішнього тиску і не контролюється іншими гілками влади, 

особливо виконавчою. Ця вимога є невід’ємною частиною основоположного 

демократичного принципу поділу влади. Судді не повинні зазнавати політичного впливу 

чи маніпуляції. Безсторонність означає, що судівництво — навіть за зовнішніми ознаками 

— не видається упередженим щодо результату справи. Європейський суд з прав людини 

виокремлює чотири елементи незалежності суддів: спосіб призначення, термін 

повноважень, наявність гарантій проти зовнішнього тиску — зокрема, з бюджетних 

питань — і те, чи сприймаються судові органи як незалежні та безсторонні (легітимність 

судової влади — складова, яка, на жаль, завжди залишається поза увагою вітчизняних 

реформаторів, і недооцінка якої зводить нанівець результативність усіх зовнішньо 

привабливих та прогресивних проектів). Комісія, зокрема, зазначає, що наявність 

достатньої кількості ресурсів є обов’язковою умовою для забезпечення незалежності 

судових органів від державних установ та приватних осіб, з тим, щоб судові органи 

могли чесно й ефективно виконувати свої обов’язки, зміцнюючи тим самим віру 

громадськості у справедливість та верховенство права. Можливість органів виконавчої 

влади урізати бюджети судової системи є одним з прикладів того, як фінансування 

судової системи може служити інструментом неналежного тиску. Незалежність окремих 

суддів від законодавчої та, особливо, від виконавчої гілки влади повинна бути 

забезпечена точно так само, як і незалежність судової системи в цілому. Неупередженість 

судових органів повинна бути забезпечена як на практиці, так і в законодавстві. Класична 

формула, як вона виражена, наприклад, у судовій практиці Європейського суду з прав 

людини, така: «правосуддя повинно бути не лише дієвим, але й наочним». Це передбачає 

як об’єктивну, так і суб’єктивну неупередженість. Сприйняття з боку суспільства може 

допомогти в оцінці того, наскільки судові органи неупереджені на практиці. Важливим 

засобом боротьби з корупцією є декларування доходів та майна, адже воно може 

висвітлити конфлікт інтересів та спонукати до перевірки джерел незвичайних доходів. 

Судові органи не повинні сприйматися як далекі від народу й бути оповитими 

таємницею. Наявність, зокрема в Інтернеті, чіткої інформації про те, як звернутися до 

суду, є одним зі способів забезпечити ефективний взаємозв’язок громадськості з судовою 

системою. Інформація повинна бути легко доступною всім, включаючи уразливі групи 

населення, а також надаватися на мовах національних меншин та мігрантів. Суди нижчих 

інстанцій повинні бути добре розподілені територією країни, а приміщення судів — 

легкодоступні. 

Усі зазначені вимоги міжнародних інституцій до легальності та легітимності 

судової влади, що разом визначають її правовий характер у демократичній державі, 
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мають бути ураховані в новому етапі вітчизняної судової реформи, який сьогодні 

започатковано. Оскільки реформування судової системи є обов’язковою умовою 

розбудови сучасного цивілізованого суспільства та правової держави, демократичні 

принципи діяльності судових органів необхідно впроваджувати в Україні. Лише 

незалежна, високопрофесійна, доброчесна й ефективна судова влада здатна примусити 

державу та її інститути відмовитися від права сили на користь сили права, його 

верховенства, а суспільство — повірити у безповоротність цієї відмови та забезпечити її 

сталість цивілізованими засобами соціальної активності. Зрозуміло, що йдеться не про 

майстерну, проте штучну формальну імітацію, якою українське суспільство вже сите по 

саме горло, а про реальні змістовні реформи на плідному природному ґрунті світового 

теоретичного та практичного досвіду у поєднанні з національною наполегливістю та 

вимогливістю. Тобто про те, чого завжди бракувало й, на превеликий жаль, продовжує 

бракувати вітчизняним судовим перетворенням (утримаємося від використання терміну 

«реформи», девальвованого чвертьстолітнім необачним використанням). Адже ніякої 

системної судової реформи (так само, як і дійсно цивілізованої легітимної судової влади) 

в Україні не було ніколи. Були окремі більш-менш (не)вдалі спроби косметичного 

ремонту судової системи, які навіть на такому поверхневому рівні наражалися на 

жорстку корпоративну протидію й кожного разу (включаючи недавній) закінчувалися 

тим, чим Шекспір назвав свою славетну комедію — «Багато галасу даремно». Тім, хто не 

згоден з таким жорстким висновком, варто ознайомитися з рівнем суспільної довіри до 

судових органів загалом та вищих судів зокрема. Хоча кому потрібна ця довіра, адже, 

цитуючи Жванецького, «До чого тут борщ, коли такі справи на кухні?»... 

 

Терлецький Дмитро Сергійович 

кандидат юридичних наук, завідувач кафедри  

конституційного права Національного університету  

«Одеська юридична академія»  

(м. Одеса, Україна) 

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ ЯК 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАСОБУ ЮРИДИЧНОГО ЗАХИСТУ 

Конституційно визначені підстави здійснення гарантованого кожному права на 

звернення із конституційною скаргою до Конституційного Суду України передбачають 

обов’язкову наявність остаточного судового рішення як загальної передумови для такого 

звернення. Адже, згідно зі статтею 151-1 Конституції України за конституційною 

скаргою особи на відповідність Конституції України може бути перевірений лише закон 

України, застосований в остаточному судовому рішенні в її справі. При цьому, 

враховуючи вимоги пункту 6 частини другої статті 55 Закону України від 13.07.2017 № 

2136-VIII «Про Конституційний Суд України», суб’єкт права на конституційну скаргу 

має зазначити, яке з гарантованих Конституцією України прав людини, на його думку, 

зазнало порушення в результаті такого застосування. 

Тому видається безперечним, що особа, яка звертається із конституційною скаргою 

до Конституційного Суду України, керується природним прагненням домогтися у 

подальшому відновлення її порушених конституційних прав, зокрема шляхом перегляду 

остаточного судового рішення в її справі та відшкодування державою шкоди, завданої їй 

в результаті застосування судом неконституційного закону України. 

Втім, зважаючи на відсутність у Конституційного Суду України подібних 

повноважень, саме лише вирішення Конституційним Судом України справи за 

конституційною скаргою не може задовольнити такі прагнення. 

Інакше кажучи, будучи національним юридичним засобом захисту субсидіарного та 

виключного характеру, конституційна скарга набуває для особи-заявника практичної 
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цінності не відокремлено, а лише в системно-функціональному зв’язку із іншими 

засобами юридичного захисту. 

Це звісно не виключає і не заперечує того беззаперечно позитивного ефекту, який 

вже справляє запровадження конституційної скарги на національну правозастосовну і 

правотворчу практику в Україні. Утвердження конституційних цінностей та принципів, 

забезпечення конституційної безпеки – однієї із сутнісних проявів національної безпеки – 

через усунення невідповідності між природним правом і позитивними нормами; випадків 

невідповідності Конституції України законодавчого регулювання; гарантування взаємної 

довіри та відповідальності між особою і державою тощо. Наведені та інші загально 

значущі наслідки вирішення Конституційнім Судом України справ за конституційними 

скаргами є загально визнаними.  

Поділяючи таку позицію, тим не менш, переконаний, що набуття конституційною 

скаргою значення практичного інструменту захисту окремої особи, потребує наголосу на 

її індивідуальних наслідках. Саме в якості засобу юридичного захисту конституційна 

скарга становить інтерес для абсолютної більшості наших співгромадян. 

Аналіз новітньої практики перегляду судових рішень за виключними обставинами, 

зокрема у зв’язку із встановленою неконституційністю словосполучення “дійсної 

строкової”, яке міститься у положеннях частини третьої статті 59 Закону України від 

28.02.1991 № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами), однозначно вказує, що рішення 

Конституційного Суду України за конституційними скаргами наразі не зумовлюють 

відновлення попереднього юридичного стану. 

І не тільки тому, що процесуальне законодавство не зазнало у зв’язку із 

запровадженням в Україні конституційної скарги змістовних змін. Незмінним 

залишилось також і положення частини другої статті 152 Конституції України, яке 

виключає зворотну дію у часі будь-яких рішень Конституційного Суду України. 

Відмовляючи у відновленні попереднього юридичного стану, суди посилаються саме на 

це правило. 

Тому, вважаю, без продуманих й системних змін в цій частині до Конституції 

України і процесуального законодавства, змінити ситуацію не можливо. 

Водночас у низці випадків вплив конституційної скарги на захист прав особи можна 

відчути вже зараз. Визнання Конституційним Судом України неконституційними 

положень частини другої статті 392 та, відповідно, частини п’ятої статті 176 

Кримінального процесуального кодексу України має цілком очевидні наслідки. Однак, 

по-перше, у цьому разі не йдеться і не може йтися про перегляд судових рішень за 

виключними обставинами. По-друге, юридично значущі наслідки у зв’язку із ухваленням 

Конституційним Судом України відповідних рішень для особи можуть настати виключно 

на майбутнє, після дня їхнього ухвалення. 

Оцінюючи функціонування конституційної скарги також має враховуватися 

практична здійсненність відшкодування державою шкоди, завданої їй в результаті 

застосування судом неконституційного закону України.  

Попри той факт, що спеціальний закон, який має визначити порядок та умови 

такого відшкодування, досі не ухвалено, суди застосовували положення частини третьої 

статті 152 Конституції України як норму прямої дії і вирішували справи по суті 

заявлених вимог. Втім у масштабах країни судова практика дотепер зводилася до 

поодиноких рішень і мала виразно вибірковий характер.  

Вважаю, що в цьому разі вирішити ситуацію на користь захисту прав особи 

можливо і без змін до будь-яких нормативно-правових актів, через формування єдиної 

правозастосовної практики. Прикметно, що Велика Палата Верховного Суду нещодавно 
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мала таку можливість (справа 686/23445/17), однак навмисно ухилилася від відповіді на 

складні питання. 

Насамкінець зазначу, що вирішення окреслених проблем потребує взаємодії різних 

органів держави, об’єднання їхніх зусиль у здійсненні визначального обов’язку держави 

– утвердження та забезпечення прав і свобод людини. 
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНФЛІКТУ 

 ПІД ЧАС НАРАДИ СУДУ ПРИСЯЖНИХ 

Становлення ефективного суду присяжних без сумнівів є однією із головних подій 

судової реформи. Для цього необхідно вивчати не лише процесуальні аспекти 

кримінального провадження судом присяжних, а й психологічні особливості самих 

суддів присяжних, які під час своєї роботи стикаються із значним психологічним 

навантаженням, що не зустрічається їм в повсякденному житті та в подальшому може 

призводити до виникнення конфліктних ситуацій. Залишення цих конфліктів без 

вирішення затрудняє чи унеможливлює прийняття судом присяжних справедливого 

правового рішення. 

Причиною виникнення можливого психологічного конфлікту є те, що присяжні не 

завжди в змозі оцінити всі обставини кримінального провадження в юридичній площині, 

не кажучи вже про тлумачення справедливості застосування закону, в той же час, 

професійні суді знаходяться під тиском власного досвіду.  

Рішення щодо розв’язання поставлених питань приймається в нарадчій кімнаті 

виключно складом колегії присяжних простою більшістю. Присутність у нарадчій 

кімнаті інших осіб, зокрема запасних присяжних, порушує правило про таємницю наради 

суддів і є підставою для скасування судового рішення, постановленого судом за участю 

присяжних. Також вони не мають права розголошувати думки які були, висловлені під 

час наради. Практикою вироблена така процедура наради суду присяжних, яка гарантує 

формування істинного й обґрунтованого колективного рішення суду. 

Нарада суду присяжних починається із з’ясування головуючим думок присяжних. 

Вислухавши їх, головуючий по справі висловлює власне переконання щодо вирішуваних 

питань. Якщо виявиться, що особисті думки, переконання кожного присяжного за своїм 

змістом збігаються, то колективна думка, переконання суду формуються в процесі їх 

виявлення. У такому разі нарада протікає в установленому кримінальним процесуальним 

законом порядку і складається з двох частин: спочатку ставляться питання і 

вислуховуються відповіді суддів присяжних, тобто формується колективне переконання, 

а потім ухвалюється рішення на основі цього переконання. 

Іншого характеру набуває нарада суду присяжних, коли думки присяжних 

розділяються. У такому разі встановлений кримінальним процесуальним законом 

порядок наради суддів не завжди може сприяти встановленню істини. Склад суду 

присяжних занадто малий за кількістю, щоб нехтувати думкою кожного судді 

присяжного, який залишився в меншості. Зазвичай, у таких випадках організовується 

широке обговорення обставин справи і тих питань, які впливають на прийняття рішення. 

Мета цього обговорення полягає у виробленні у всіх присяжних повного однакового 

розуміння фактів і явищ об’єктивної дійсності, які досліджувалися під час розгляду 

кримінального провадження у судовому засіданні. 

У процесі встановлення розбіжностей у думках, насамперед, виявляються ті докази, 

на підставі яких формувалися у присяжних особисті переконання. Головуючий пропонує 
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кожному присяжному обґрунтувати свої висновки дослідженими доказами, а потім 

робить це сам. Кожен з учасників наради викладає ті висновки, на підставі яких у нього 

склалося переконання в істинності запропонованого ним рішення з цього питання. 

Оцінюючи накопичені знання заново, присяжні аналізують не тільки переконання одного 

учасника, а й усього складу суду. 

На нашу думку значний інтерес у досліджуваному нами питанні становить певна 

психологічна особливість прийняття присяжними рішення у кримінальному провадженні, 

тобто, йдеться про критерії внутрішнього переконання. Присяжні на рівні з 

професійними суддями оцінюють всі докази у справі за своїм внутрішнім переконанням 

на основі повного та всебічного розгляду та вивчення всіх обставин кримінального 

провадження. Внутрішнє переконання, перш за все, формується в ході усунення та 

відкидання певних сумнівів під час заслуховування свідків, дослідження доказів тощо. 

Внутрішнє переконання присяжного судді становить його усвідомлену потребу, 

використання ним власних думок, поглядів і знань. Воно пов’язане із правосвідомістю 

судді присяжного, яка розглядається як форма суспільної свідомості, що поєднує систему 

поглядів, ідей, уявлень, теорій, а також почуттів, емоцій і переживань. Ці погляди 

характеризують ставлення людей і соціальних груп (у тому числі й через фактичну 

поведінку) до чинної і бажаної правової системи.  

Основні побоювання противників існування суду присяжних стосуються 

емоційного боку прийняття рішення присяжним, тобто, керуючись зазвичай емоціями, 

присяжні не завжди можуть правильно оцінити обставини кримінального провадження. 

Це, відповідно, впливає на прийняття рішення у справі та може призводити до 

виникнення тих чи інших конфліктів між суддями присяжними. Ми вважаємо, що у цих 

випадках роль головуючого судді у вирішенні конфліктів є вкрай важлива.  

Головною помилкою професійних суддів є спроба примусити присяжних міркувати 

подібно до професійного судді, оскільки це є певним елементом психологічного тиску на 

них. Необхідно долати свою «впевненість про винуватість» обвинуваченого, якщо вона 

виникла під впливом професійної деформації, попереднього професійного досвіду, 

емоцій або інших причин, оскільки це може призводити до нерозуміння присяжними 

головуючого судді, що є причиною виникнення конфліктів. На нашу думку, досвідчений 

головуючий суддя такого не повинен допускати. 

Зазначимо, що під час наради суду присяжних під час дослідження доказів 

присяжні орієнтуються, насамперед, на думку головуючого у кримінальному 

провадженні, а засада змагальності не дає судді формального права цю думку виражати. 

На думку В. Т. Маляренка, через кількість присяжних підвищується можливість 

неупередженого прийняття рішення, оскільки вірогідність того, що всі присяжні 

поставляться до обвинуваченого однаково позитивно або негативно, є досить незначною. 

В той же час професійна деформація судді переважно відіграє більш негативну 

сторону в оцінці обставин кримінального провадження, оскільки професійні судді 

сприймають обвинуваченого через призму обвинувального акту і доказової бази яка була 

зібрана стороною обвинувачення під час досудового розслідування. Це може призводити 

до «попереднього заочного засудження» професійним суддею обвинуваченого і 

подальшого упередженого ставлення до нього під час судового розгляду справи та 

ухвалення кінцевого рішення. 

Судді присяжні – представники народу позбавлені психологічної деформації в 

професійному сенсі відправлення правосуддя. Тому, вкрай актуальним є дослідження 

психологічних особливостей наради суду присяжних при прийнятті рішення, враховуючи 

психологічні якості професійного судді й «свіжий погляд» суддів – представників 

народу.  
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Морально-психологічні якості головуючого судді сприяють всебічному і 

об'єктивному розгляду кримінальних проваджень, спокійному, неупередженому 

ставленню до учасників судового засідання, попереджають появу у нього негативних 

якостей – упередженості, жорстокості тощо. Упередженість спричиняє однобічність 

оцінки зібраних у справі доказів, породжує судові помилки, оскільки допускає 

враховувати лише факти, які відповідають заздалегідь сформованій думці. 

Критерієм, до якого в умовах різних правових позицій (при впевненості в своїй 

правоті) апелюють члени суду присяжних під час наради, яка проходить в конфліктній 

ситуації, є поняття справедливості. Поняття справедливості традиційно відноситься до 

категорій філософії та етики й визначається як «поняття моральної свідомості, яке 

характеризує такий стан речей, який розглядається як належний, відповідний певному 

розумінню сутності людини і її прав. Зміст, який вкладають люди в поняття 

справедливості, здається їм чимось само собою зрозумілим, придатним для оцінки всіх 

умов життя, які вони вимагають зберегти чи змінити». В будь-якому випадку поняття 

справедливості виступає як один із принципів морального обгрунтування своєї правової 

позиції членами суду присяжних під час наради. Принцип «справедливості», на нашу 

думку, тісно пов’язаний із принципом «верховенства права», згідно з яким, людина, її 

права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави.  

Крім того, не менш важливим принципом, який успішно використовується в ході 

конфлікту під час наради суддів, виступає принцип «законності», який зобов’язує суд 

присяжних неухильно додержуватися вимог Конституції України, Кримінального 

процесуального кодексу України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ ВИКРИВАЧІВ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Доступ громадськості до екологічної інформації, її легальне поширення є постійною 

темою в багатьох аспектах не тільки екологічного, але і міжнародного, інформаційного, 

кримінального та багатьох інших галузей права. За пострадянські роки Україна 

ратифікувала і взяла на себе зобов'язання щодо відкритого доступу до екологічної 

інформації. Проте навіть у сучасній Україні органи державної влади, промислове лобі 

намагаються приховати (засекретити) екологічно значиму інформацію, чим завдають 

шкоди довкіллю і здоров'ю громадян. З прийняттям нового інформаційного та 

антикорупційного законодавства виникає проблематика правового захисту викривачів 

екологічної інформації, по новому проявляється їх роль у боротьбі з органами державної 

влади та промисловими забруднювачами на підставі аналізу вітчизняного та 

міжнародного досвіду. 

Конституційне положення ст. 50 [1] передбачає, що кожен в Україні має право на 

безпечне для життя і здоров’я довкілля. Кожному гарантується право вільного доступу до 

інформації про стан довкілля, а також право на її поширення. Така інформація ніким не 

може бути засекречена. 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» [2] більш 

детально розкриває поняття екологічної інформації, під якою слід розуміти інформацію 

про стан навколишнього природного середовища як будь-яку інформацію в письмовій, 

аудіовізуальній, електронній чи іншій матеріальній формі. Основними джерелами такої 

інформації є дані моніторингу довкілля, кадастрів природних ресурсів, реєстри, 

автоматизовані бази даних, архіви, а також довідки, що видаються уповноваженими на те 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими 

організаціями, окремими посадовими особами [3]. 

Набравши чинність, Закон України «Про публічну інформацію» [4] передбачив 

багато правових новел у сфері екологічної інформації і також передбачив у ст. 11 захист 

особи, яка оприлюднює важливу екологічну інформацію. Так, посадові та службові особи 

не підлягають юридичній відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов’язків, 

за розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що стосуються 

серйозної загрози довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими намірами та мала 

обґрунтоване переконання, що інформація є достовірною, а також містить докази 

правопорушення або стосується істотної загрози довкіллю. 

Проведений аналіз новітнього міжнародного та національного законодавства, а 

також сучасної юридичної літератури дозволяє констатувати, що на сьогодні національна 

наукова база щодо дослідження проблем впровадження правового інституту викривачів 

екологічної інформації в Україні перебуває лише у стадії становлення. 

Основні засади щодо захисту викривачів знаходять своє відображення у Законі 

України «Про запобігання корупції» [5], але вони стосуються лише викривачів, що 

розкрили інформацію про корупційні діяння. Хоча захисту потребують не лише особи, 

що викривають корупцію, але й особи, що повідомляють про небезпечні отруйні 

речовини в харчових продуктах та викиди таких речовин у навколишнє природне 

середовище та інші резонансні події, які стосуються довкілля та екологічної безпеки 

держави. 
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Сьогодні у світовій юридичній практиці склалися два основні підходи щодо 

законодавчого врегулювання статусу викривача інформації. Перший підхід оснований на 

закріпленні правового становища викривача у межах галузевого законодавства (Бразилія, 

Мексика, Німеччина, Франція), другий передбачає створення спеціального нормативного 

акту, який дозволяє не обтяжувати галузеве законодавство (Австралія, Бельгія, Італія, 

Нідерланди, Норвегія, Японія) [6]. 

Національний законодавець вважає, що реальний захист викривачів може 

гарантувати тільки окремий спеціальний закон, який створить дієвий механізм для 

поширення суспільно необхідної інформації. Адже саме така тенденція панує останні 15 

років у світі − спеціальні закони діють у більш ніж 30 країнах світу, зокрема в Австралії, 

Великобританії, Косово, Південній Кореї, Румунії, Сербії, ПАР та Японії. В країнах, де 

функціонує закон про захист викривачів інформації, їжа більш безпечна, води − чистіші, 

а корпорації діють відповідальніше... Наприклад, у 2012 році, через рік після ухвалення 

спеціального закону із захисту викривачів, у Південній Кореї уряд повернув до бюджету 

близько 10 млн доларів унаслідок 40 справ, порушених за інформацією викривачів. 

Завдяки викривачам інформації США повернули 35 млрд доларів у вигляді штрафів [7]. 

І саме тому викривачі є одним із надійних шляхів, за допомогою яких можна 

оперативно отримати інформацію про зловживання з боку влади чи власників екологічно 

небезпечних підприємств. Слід пам’ятати, що, розкриваючи екологічну інформацію, 

якщо вона свідчить про зловживання з боку чиновників, корпорацій, викривачі 

наражаються на небезпеку, адже вони ризикують не тільки своєю кар’єрою чи особистим 

добробутом, а навіть подекуди життям заради викриття суспільно небезпечних діянь. З 

огляду на наведене сьогодні існує нагальна потреба правового захисту викривачів, адже 

вони готові боротися за безпечне довкілля задля сталого розвитку країни. 

Активному запровадженню правового інститут викривачів в Україні сприяють 

громадські організації, представники юридичної громадськості, незалежні журналісти. 

Тому в Україні було створено Коаліцію із захисту викривачів інформації в Україні 

(Коаліція «Ініціатива 11») [8]. Це представники громадських організацій: Інститут Медіа 

Права, Центр протидії корупції, Всеукраїнська ліга правників проти корупції, Blueprint 

for Free Speech та Центр ЮЕЙ, що об’єдналися в ініціативну групу аби розпочати 

публічне обговорення проблем захисту викривачів інформації в Україні, ефективну 

розробку та ухвалення Закону України «Про захист викривачів», а також для сприяння 

його імплементації. 

Важливим кроком для викривачів екологічної інформації, враховуючи світовий 

досвід, має стати виплата грошової винагороди такій особі. В Україні вже робляться 

спроби на законопроектному рівні запровадити таку практику. Так, пропонується внести 

зміни до Закону України «Про запобігання корупції», передбачивши викривачам виплати 

грошової винагороди [9]. 

Проблема надання екологічної інформації щодо промислових ризиків торкається і 

корпоративного управління. Основна проблема полягає в тому, що процеси в цій галузі 

здебільшого не формалізовані. Хоча в більшості міжнародних компаній, які працюють в 

Україні, вони використовуються, будь-яка регламентація у відкритих внутрішніх 

документах відсутня. Внаслідок цього велика роль суб’єктивного фактора, через що 

можуть страждати викривачі екологічної інформації. 

Щодо конкуренції розголошуваної викривачем екологічної інформації із 

комерційною таємницею, що регулюється перш за все ст. 505 ЦК України [10] та ст. 25 

ГК України [11], слід зазначити, що порушення законодавства не можуть становити 

комерційну таємницю. Тому доносительство неможливо заборонити нормами статуту або 

внутрішніми документами компанії. 
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Аналізуючи світову практику правового регулювання діяльності викривачів 

екологічної інформації, слід зазначити, що в Україні вона тільки проходить етап 

становлення. Перш за все це викликано підсвідомо негативною реакцією у більшості 

громадян. Наприклад, у США це вже усталена практика, і такий правовий інститут 

використовується досить широко. Можна виділити два різновиди викривання через 

надання екологічної інформації. 

Перший − сигналізування. Інформація про порушення не виходить за межі компанії 

і надходить вищим посадовим особам компанії для вжиття заходів щодо їх усунення. 

Сигналізування може підвищити ефективність внутрішнього контролю в компанії і є 

необхідним елементом реалізації етичних програм. Юридичне закріплення 

сигналізування допоможе задіяти приховані резерви управління і контролю у 

корпораціях, що працюють в Україні. 

Другий різновид – доносительство (англ. Whistleblowing «сюрчати у свисток»). У 

цьому випадку інформація про порушення надходить безпосередньо в державні органи, 

нерідко без відома керівництва компанії [12]. 

Юридичне закріплення правового інституту інформаторів-викривачів у ЄС стало 

нагальним не через пробіли у галузевому, в тому числі екологічному законодавстві, а 

через його неефективне застосування. Так, у доповіді 2016 року «Право ЄС: кращі 

результати завдяки кращому використанню» [13] було зазначено, що забезпечення 

дотримання законодавства ЄС залишається складним завданням і потрібно приділяти 

більше уваги правозастосуванню для задоволення спільних інтересів. Зокрема, це 

стосувалося і дотримання екологічного законодавства, а саме − випробування на викиди 

автомобілів, забруднення та засмічення вод, несанкціоновані звалища, безпека 

транспорту. У перелічених випадках, на яких наголошують доповідачі, екологічні 

правопорушення здійснювались із мовчазної згоди оточуючих і тому потрібно ставити 

питання ефективного інформування щодо правопорушення.  

У даний час правила захисту інформаторів існують тільки в одному галузевому 

документі ЄС із охорони навколишнього середовища [14]. Так, у п. 41 Директиви 2013/30 

Європейського Парламенту та Ради Європи від 12.06.2013 р. про безпеку морських 

нафтогазових операцій та поправки до Директиви 2004/35 / ЄC передбачено 

обов’язковість гарантування, що ніякі відповідні проблеми безпеки не будуть пропущені 

або проігноровані, тому важливо створити і заохочувати адекватні засоби для 

конфіденційного повідомлення про ці проблеми та захисту інформаторів. Хоча держави-

члени не можуть застосовувати правила поза ЄС, але кошти, виділені для цього, повинні 

дозволяти повідомляти про проблеми осіб, залучених до морських нафтогазових операцій 

за межами ЄС. Таким чином інститут викривачів-інформаторів, згідно з цією 

Директивою, має на меті підтримувати високий рівень захисту довкілля, а саме, 

наскільки це можливо, слугувати зменшенню кількості великих аварій, пов’язаних з 

морськими нафтогазовими операціями, обмежити їх наслідки, підвищуючи тим самим 

захист морського середовища та прибережних економік від забруднення. 

Висновок. Вважаємо, що, враховуючи викладене, мають бути посилені гарантії 

викривачів шляхом внесення змін до інформаційного законодавства, а саме законів 

України «Про інформацію» [15] та «Про доступ до публічної інформації» [4], оскільки 

розкриття інформації необхідно перш за все для гарантування інформаційної безпеки, 

тобто відкритості владних органів. Тому захист викривачів потрібен не лише для 

гарантування відкритості органів влади і не лише для викриття корупційних діянь − 

викривання може стосуватися різних галузей права і здійснено в різних сферах, отже, й 

захисту потребують різні особи, не тільки ті, що протистоять корупції. Тому з метою 

досягти дієвого захисту викривачів нагально потрібен спеціальний законодавчий акт, що 

передбачить механізм для захисту осіб, які не лише розкривають інформацію щодо 
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корупційних діянь чи суспільно необхідну інформацію про діяльність влади, але всіх 

викривачів, що розкривають інформацію про порушення прав людини, екологічно 

небезпечну діяльність, викиди та скиди у природні об’єкти і т.ін. 
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СУДОВА ПРАКТИКА ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 

Незалежна та самостійна судова влада не тільки вирішує правові конфлікти, але й 

сприяє укріпленню справедливих засад державності, забезпечує верховенство права. З 
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1992 року Україна з проголошенням Концепції судово-правової реформи почала 

реформування судової системи, а у вересні 2019 р. розпочата ревізія судово-правової 

реформи 2014 р. Так, 29 вересня 2019 р. був внесений проект Закону № 1008 про 

внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського 

врядування, яким передбачено створення нової ВККС за участі міжнародних експертів, 

скорочення кількості суддів Верховного Суду та їх перевірку за критеріями 

доброчесності та створення етичної комісії при Вищій Раді правосуддя. 

За часи реформи (з 1991 р і до нині) не тільки якісно були змінені системи 

судоустрою та судочинства відповідно до сучасних європейських стандартів, але головне 

судова влада отримала нові функції. Практична діяльність судів є фактором, який суттєво 

впливає на розвиток усіх елементів національної правової системи. Без сумніву, саме при 

здійсненні правосуддя найчастіше виявляються всі недоліки та дефекти нормативно-

правового масиву, пов’язані з існуванням юридичних колізій, прогалин в праві. У зв’язку 

з цим судова практика є дієвим стимулом, який спонукає до безперервного розвитку та 

вдосконалення законодавства, всього правотворчого процесу. В процесі судового 

правозастосування здійснюється індивідуальне правове регулювання, завдяки чому 

усуваються перепони, які зустрічаються суб’єктам права в процесі самостійної реалізації 

правових норм.  

Судова практика у зв’язку з цим є детермінантою, яка підтримує регулятивний 

потенціал права в суспільному житті. Окрім цього, кожний акт, винесений судом, має 

особливе інформаційне навантаження, що впливає на поведінку не тільки осіб, які беруть 

участь у справі. Вирішуючи спірну ситуацію в даний момент, як зазначав А. Барак, суд 

звертається у майбутнє, Він інформує, попереджує всіх інших суб’єктів права: якщо хто-

небуть коли-небудь зробить те, що визначено в цьому судовому рішенні, то для нього 

настануть вказані в цьому рішенні наслідки [1, с. 123]. Будь який акт правосуддя містить 

певні орієнтири тієї правозастосовної політики, яких дотримуються судові органи 

держави. Ці орієнтири поряд з юридичними нормами безпосередньо вливають на 

мотивацію та правові установки учасників суспільних відносин. 

В процесі своєї діяльності судові органи зустрічаються з досить серйозними 

проблемами. Досить часто акцентується увага на труднощах організаційно-технічного 

характеру, пов’язаних з надмірним навантаженням справами, недостатньою матеріально-

технічною базою та непристосованістю приміщень судів тощо. Безумовно, ці питання 

потребують нагального вирішення. Разом з тим, такий погляд на існуючі проблеми 

судової системи страждає формалізмом, оскільки за його межами залишаються соціальні, 

моральні та психологічні аспекти забезпечення ефективності судочинства. Мова йде про 

певні «бар’єри» об’єктивного та суб’єктивного характеру, які знижують правозахисний 

потенціал правосуддя. 

Перший бар’єр – проблема «зовнішнього запуску». Механізм судового захисту не 

запускається автоматично. Для цього потрібно звернення до суду суб’єктів, права та 

законні інтереси яких були порушені конкретними неправомірними діями. Вирушення 

проблеми зовнішнього запуску пов’язано із вдосконаленням законодавства, яке повинно 

максимально повно захищати проблеми особи, суспільства та держави. 

Другий бар’єр – проблема доступності правосуддя, яка має декілька аспектів. 

Перший пов’язаний з організацією роботи як самих суддів, так і апаратів судів. Другий – 

складність процедури. Від суб’єкта, який вирішив скористатися механізмом судового 

захисту однієї впевненості мало, потрібно підкріпити свою позицію знанням закону та 

необхідними доказами. В умовах, коли законодавство таке динамічне, коли існують 

конкуренція юридичних норм, прогалини в праві, вибудувати бездоганну лінію судового 

захисту не просто навіть для юриста. Також ваговим є необхідність знання 
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процесуальних та процедурних норм, з якими пов’язаний розгляд справи. Третій аспект 

проблеми доступності правосуддя – вартість та невиконання судового рішення. 

Бар’єр третій – проблема оперативності правосуддя. Правосуддя для того, щоб бути 

ефективним, повинно здійснюватися в розумні строки Не випадково п.1 ст. 6 

Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод закріплює 

положення про те, що «Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його 

справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим 

законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або 

встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального 

обвинувачення» [2]. Процесуальні кодекси досить жорстко регламентують строки 

розгляду та вирішення справ. 

Для встановлення розумності строку розгляду конкретної справи у національних 

судових органах Європейський Суд виробив у своїй практиці кілька взаємопов’язаних 

критеріїв: складність справи; поведінка заявника (тобто особи, яка звернулася до 

Європейського Суду); поведінка судових та інших державних органів; важливість 

предмету розгляду для заявника. Довга тривалість розгляду справи може бути визнана 

розумною, якщо сама справа є складною як з фактичного, так і з правового боку. 

У разі необхідності, особа, яка звертається до Європейського Суду із заявою про 

визнання розгляду справи необґрунтовано довгим, має довести, що вона особисто не 

вчиняла дій, спрямованих на затягування процесу. Тобто, Європейський Суд кожного 

разу оцінює поведінку заявника та її вплив на тривалість розгляду справи. Однак, 

аналізуючи одну зі справ про кримінальне обвинувачення, Суд зазначив, що неможливо 

вимагати від особи, щоб вона сприяла суду у розгляді справи, якщо таке сприяння 

приведе до її засудження. 

Яскравим прикладом, коли поведінка заявників стала однією з причин тривалого 

розгляду спору, є справа Чірікоста і Віола проти Італії, де 15-річний строк розгляду було 

визнано виправданим, оскільки самі заявники сімнадцять разів зверталися з проханням 

про відстрочення процесу і не заперечували проти шістьох перенесень розгляду, 

здійснених на підставі заяви іншої сторони у справі. Водночас використання всіх засобів 

оскарження, які передбачені національним законодавством, не вважається Європейським 

Судом таким, що свідчить про затягування строків розгляду справи через поведінку 

заявника.  

Крім поведінки заявника, при встановленні розумності строків розгляду справ 

Європейський Суд аналізує і поведінку органів влади. Серед основних причин 

затягування розгляду справ з вини держави, як правило, бувають: велике навантаження 

на суди, недофінансування судів, відсутність достатньої кількості суддів та допоміжних 

працівників тощо. Подібні проблеми в організації правосуддя притаманні не лише для 

України. Свого часу Європейський Суд зазначив, що «... навіть реформування 

Цивільного процесуального кодексу не змогло розв'язати реальну проблему 

функціонування судів в Італії, яка полягає в постійній нестачі засобів та персоналу на 

всіх рівнях судової системи» [3]. 

Повільне правосуддя не тільки породжує пасивність громадян та інших соціальних 

суб’єктів, провокуючи їх психологічне дистанціювання від судової системи, але й 

призводить до того, що акти суду втрачають свою практичну ефективність. 

Бар’єр четвертий – неупередженість (об’єктивність) та незалежність суддів. 

Ідеальна модель правосуддя будується на тому, що суддя, який вирішує спір, діє 

неупереджено та об’єктивно. Це передбачає, що суддя не має особистої заінтересованості 

в результаті процесу, що зміст судового рішення буде визначатися не його симпатіями 

або антипатіями до учасників спору, а суворим та неухильними дотриманням принципу 

верховенства права та закону. 
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Відсутність будь яких суб’єктивних переваг у судді, який вирішує спір, є одним із 

ключових принципів судового процесу, без якого суспільна довіра до судової влади є 

ефімерною. Безумовно, абсолютну об’єктивність та неупередженість в межах судового 

процесу забезпечити неможливо. Реальне завдання, яке повинно ставитись суспільство 

перед суддею, полягає у балансі між об’єктивністю та суб’єктивністю. В процесі 

вирішення цього завдання від судді вимагається самокритика, самообмеження, 

інтелектуальні зусилля в пошуку об’єктивного. 

В сучасних умовах піднімається питання про необхідність забезпечення незалежної 

судової влади від інших державних та політичних інститутів, оскільки без незалежної, 

самостійної судової влади не може існувати правова демократична держава. Попередні 

етапи судово-правової реформи були спрямовані на проведення деполітизації судової 

системи для того, щоб попередити будь які спроби перетворити суд в знаряддя 

політичної боротьби. Але чи вирішує деполітизація проблему політичної незалежності 

суддів? Питання риторичне. Право у всіх проявах виступало по відношенню до політики 

в якості обслуговуючої системи. За словами А. Барака, «політику іноді порівнюють з 

«диким конем», від якого будь-хто, хто цінує життя, повинен триматися подалі» [4,с. 

190]. Але суддя не має такої можливості, він не має право відмовитися розглядати спір, в 

якому стикаються політичні інтереси різних політичних суб’єктів, лише тому, що його 

рішення буде неоднозначно сприйматися суспільством. Суспільство має право очікувати 

від судді, судів та судової системи в цілому, що при здійсненні правосуддя ідеї 

верховенства права та справедливості не будуть принесені ним в жертву політичної 

доцільності. На жаль, декі судові акти виносились під реальним політичним тиском. 

Варто пригадати практику Конституційного Суду України. 

Успішне проведення судової реформи повинно супроводжуватися відмовою від 

шаблонності, так званого «юридичного романтизму». Важливо вдосконалювати 

законодавство, мінімізувати загрози та ризики винятково на основі принципу 

верховенства права, який є основою європейських цінностей, що дозволить вирішити 

низку питань у здійсненні справедливого правосуддя.  
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СЕКЦІЯ 3. 

Проблеми застосування процесуального законодавства України 

 

Бабанли Расім Шагінович 

кандидат юридичних наук 

керівник департаменту аналітичної  

та правової роботи Верховного Суду 

(м. Київ, Україна) 

ДО ПИТАННЯ ПРО (НЕ) РЕЛЕВАНТНЕ ЗАСТОСУВАННЯ  

ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

(ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ) 

На сьогодні питання про те, чи є практика ЄСПЛ джерелом права, не належить до 

числа дискусійних, крім того це питання досить чітко визначено і в законі, а також 

відображено і в судовій практиці національних судів. Однак, однозначність у його 

вирішенні ще не свідчить про те, що правозастосування позбавлене проблем, які були б 

пов’язані із розумінням та застосуванням рішень цього суду. 

До одного із перших як б відніс питання про те, чи є джерелом права в Україні 

практика, сформована у рішеннях проти України, чи таким джерелом може бути 

практика, сформована й у рішеннях щодо інших держав. Вирішуючи його, слід зважати 

на те, що сама практика ЄСПЛ (case-law) є єдиною і висновки, сформовані у справах 

щодо одних держав, поширюються самим ЄСПЛ на справи стосовно інших держав. Зміст 

діяльності ЄСПЛ, якщо підійти до цього питання просто, полягає у тому, щоб перевірити, 

чи за певних обставин, наведених заявником, держава не допустила порушення 

Конвенції. Таким чином, цей суд тлумачить положення Конвенції, розвиваючи їх до 

конкретних обставин, які є предметом розгляду відповідної справи. Відтак, як положення 

Конвенції, так і їх тлумачення є універсальними, і якщо ЄСПЛ визнав за певних обставин 

порушення Конвенції щодо однієї держави, то, слідуючи своїй практиці, аналогічне 

тлумачення Конвенції здійснюється і щодо таких же обставин, які виникли в іншій 

державі.  

Другим питанням, яке, на мій погляд, є вартим короткого аналізу, є питання про те, 

чи є джерелом права та чи підлягають застосуванню рішення про неприйнятність заяви 

або рішення, в яких констатовано відсутність порушення Конвенції. Відповідь на це 

питання також ствердна: так, застосування підлягають обидва види зазначених рішень. 

Це власне випливає і з положень процесуальних кодексів, які вимагають суди тлумачити 

«принцип верховенства права» через призму практики ЄСПЛ, а також власне і саму і 

визнають «практику Суду» джерелом права (сюди до речі Закон «Про виконання рішень 

та застосування практики ЄСПЛ» долучає і практики Європейської комісії з прав 

людини, яка не існує з 1998 року, хоча і рішення Комісії стосовно прийнятності є досить 

вагомими переконливими прецедентами тлумачення норм Конвенції). В якості прикладу 

хотів би навести два рішення про неприйнятність заяви, які мають велику вагу у 

вирішенні проблемних питань судової практики та посилюють впевненість у тому, що 

національна практика у відповідних випадках відповідає вимогам Конвенції. Першим є 

рішення «Азюковська проти України», яким ЄСПЛ констатував відсутність порушення 

положень Конвенції у віднесенні трудового спору до категорії малозначних справ та, 

відповідно, «правомірності» відмови у відкритті касаційного провадження у цій справі з 

мотивів її малозначності. Другим є рішення «Омельченки проти України», в якому 

міститься правова відповідь на питання про те, чи може відмова у доступі до суду 

полягати у тому, що національні суди розглянули справу у порядку неналежної, на думку 

заявника, юрисдикції. У цій справі ЄСПЛ також визнав заяву неприйнятною, 

констатувавши відсутність, за наведених обставин, порушення права на доступ до суду. 
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Основну ж увагу у цій праці планується приділити питанню релевантного 

застосування практики ЄСПЛ. Згідно із тлумачним словником української мови слово 

«релевантний» означає відповідний. Саме цей термін прийнято використовувати для 

того, щоб позначити, що певна правова позиція ЄСПЛ або конкретне рішення цього суду 

може бути застосовним у певній справі, яка перебуває на розгляді національних судів. На 

превеликий жаль, на сьогодні можна констатувати проблему із релевантним 

застосуванням практики ЄСПЛ. Вона (ця проблема) виявляється у тому, що до певних 

правовідносин застосовуються рішення ЄСПЛ, які, просто кажучи, «не про те». Інколи це 

виявляється у використанні цитат із рішень ЄСПЛ, які були сформульовані цим судом за 

принципово інших обставин. Довільне трактування таких цитат, яке досить часто має 

місце навіть без ознайомлення із повним текстом рішення ЄСПЛ, може призводити до 

того, що певна правова проблема вирішується відповідно до загальновизнаних 

стандартів, насправді ж ситуація може бути цілком протилежною.  

Для того, щоб уникати відповідних проявів, доречно звертати увагу, зокрема, на 

таке. По-перше, на схожість фактичних обставин справи З метою належного 

застосування правової позиції ЄСПЛ потрібно обов’язково досліджувати факти, при яких 

ЄСПЛ було її сформульовано. Звісно, мова може йти не про абсолютно тотожні 

обставини-близнюки, однак відповідні обставини мають мати принципову схожість та не 

мати принципових відмінностей. Сам Суд, покликаючись на свої ж рішення в інших 

справах, використовує в якості застереження словосполучення mutatis mutandis, що 

означає – із заміною того, що підлягає заміні; з урахуванням відповідних відмінностей. 

Схожість існує також тоді, коли у жодній зі справ, які порівнюються, немає 

особливості, яка б могла мати істотне юридичне значення. А також тоді, коли в жодній зі 

справ немає відсутнього елементу, який при повній схожості усіх інших елементів, міг би 

призвести до іншого підходу у вирішенні конкретного правого питання. Поряд із 

перевіркою схожості обставин, необхідно оцінювати й національне законодавство, 

оскільки ЄСПЛ розглядає справи, з урахуванням національного законодавства, яке 

регламентує відповідні правові відносини в державі. 

Поряд із нерелеватним застосуванням, може мати місце і недоречне або непотрібне 

(надмірне) застосування практики ЄСПЛ.  

Існує думка про те, що якщо правове питання, яке є предметом розгляду та 

вирішення є, умовно, «простим» та прогнозованим, посилатися на практику ЄСПЛ у 

таких випадках недоцільно. Такої ж думки притримується власне і сам Європейський суд 

з прав людини, який у досить великій кількості рішень посилається на свою практику 

обмежено або зовсім не посилається. У свою чергу, доцільно та доречно це робити у тих 

випадках, коли, наприклад, законодавство містить прогалину, або оціночні, невизначені 

поняття, хибне розуміння яких можуть призвести до порушення права людини. Також 

доцільно до доречно послуговуватись правовими позиціями ЄСПЛ, завдяки яким 

провокацію злочину можна відмежувати від вчиненої відповідно до закону оперативно-

розшукової дії. Аналогічно, це стосується правових позицій щодо врахування показань 

свідків, які не брали участі у судовому засіданні та покладення відповідних показань в 

основу обвинувального вироку.  

Таким чином, питання застосування практики ЄСПЛ вимагає переосмислення, у 

тому числі, переосмислення вимагають як аспекти (не) релевантного, так і (не)доречного 

застосування практики ЄСПЛ. Іншими словами, слід розглянути можливість формування 

«культури» імплементації практики ЄСПЛ, з урахуванням виявлених проблем, а також з 

огляду на існуючі прогалини: застосування практики там, де це не вимагається та 

незастосування практики там, де це вимагається. Застосування практики Суду та 

посилання на рішення Європейського суду не повинно бути автоматичним, цей процес 

повинен мати логічне підґрунтя. Сама Конвенція не вимагає прямого застосування 
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(посилання на) її положень(ня). Вимога Конвенції – забезпечувати виконання вимог щодо 

прав людини в каталозі прав закріплених Конвенцією – зробить це національний Суд з 

посиланням на вимоги Конвенції чи на практику Суду чи ні – це питання відкрите. 

Раціональність посилань, юридична обґрунтованість та sensus communis повинні стати 

ключовими критеріями релевантності та доречності посилань.  

 

Бартусяк Павло Ігорович 

асистент кафедри публічного права,  

Чернівецького національного університету  

імені Юрія Федьковича  

(Чернівці, Україна) 

СУДОВЕ ТЛУМАЧЕННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ВТРАТ  

ПРИ ПРОСТРОЧЕННІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 
Вітчизняне судове право постійно зіштовхується із необхідністю з’ясування 

природи й властивостей феномену інфляції, розкриття його поняття. Інфляцію 

національні суди розглядають переважно у контексті знецінення грошей. Досить часто 

судді вживають таке формулювання: «Поняття «інфляція» є загальновідомим і означає 

знецінення національної валюти (зменшення її купівельної спроможності) внаслідок 

об'єктивних економічних процесів» [1]. Ще один поширений спосіб трактування інфляції 

у судовому праві – це визначення її або як зростання загального рівня цін на товари і 

послуги протягом певного періоду часу [2], або як знецінювання грошей і безготівкових 

коштів, що супроводжується ростом цін на товари і послуги, зростання загального рівня 

цін на товари і послуги протягом певного періоду часу [3]. 

Інфляція здійснює помітний вплив на цивільні правовідносини, а особливо ті, котрі 

пов’язані із оплатними договорами, відшкодуванням шкоди, простроченням виконання 

грошових зобов’язань. 

Стосовно останнього зазначимо, що Верховним Судом України було проведено 

узагальнений аналіз практики застосування статті 625 Цивільного кодексу України в 

цивільному судочинстві. Саме у цій статті міститься вказівка про вплив інфляції на 

виконання боргового (грошового) зобов’язання: «Боржник, який прострочив виконання 

грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з 

урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три 

проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений 

договором або законом» [4, ст. 625]. 

У вищезазначеному узагальненні йшлося про особливу природу інфляційних втрат 

у цивільних правовідносинах. Там же Верховний Суд України вказував: «Нарахування 

інфляційних витрат на суму боргу та трьох процентів річних входять до складу 

грошового зобов’язання і є особливою мірою відповідальності боржника (спеціальний 

вид цивільно-правової відповідальності) за прострочення грошового зобов’язання. Це 

спосіб захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних 

втрат (збитків) кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних 

процесів та отримання компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними 

ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові» [5]. 

У практиці Верховного Суду України була низка справ, котрі стосувалися 

правовідносин із прострочення виконання грошових зобов’язань, нарахуванням 

інфляційних витрат на суму боргу та трьох процентів річних за статтею 625 Цивільного 

кодексу України. У одній із таких справ у 2016 році Верховний Суд України, здійснивши 

аналіз фактичних обставин, виніс важливе рішення, котре, надалі стало суттєвим 

аргументом в обґрунтуванні позицій судів нижчестоящих інстанцій. 
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Так, у постанові від 27 січня 2016 року у справі № 6-771цс15 Судова палата у 

цивільних справах Верховного Суду України розглянула обставини справи, де 

боржником було прострочено виконання грошового зобов’язання, вираженого у гривні 

(66 415 грн.) та у доларах США (32 900 дол. США). Суд на основі аналізу статті 625 

Цивільного кодексу України, ряду положень Закону України «Про індексацію грошових 

доходів населення» вказав, що, по-перше, визначення в договорі грошових зобов’язань в 

іноземній валюті унеможливлює урахування розрахованого Державним комітетом 

статистики України індексу інфляції для обґрунтування вимог, пов’язаних зі знеціненням 

боргу, визначеного в іноземній валюті, а, по-друге, положення статті 625 Цивільного 

кодексу України про стягнення з боржника, який прострочив виконання грошового 

зобов’язання, суми боргу з урахуванням інфляційних втрат може бути застосоване тільки 

в разі, якщо валютою виконання зобов’язання є гривня [6]. 

Як підсумував Верховний Суд України у свої постанові від 27 січня 2016 року, 

офіційний індекс інфляції, що розраховується Держкомстатом, визначає рівень 

знецінення національної грошової одиниці України, тобто купівельної спроможності 

гривні, а не іноземної валюти. Отже, індексації внаслідок знецінення підлягає лише 

грошова одиниця України – гривня, а іноземна валюта, яка була предметом договору, 

індексації не підлягає [6]. 

Фактично найвища вітчизняна судова інстанція в системі судів загальної 

юрисдикції визнала, що інфляція, хоч якою би вона не була спустошливою для кредитора 

у іноземній валюті, не враховуватиметься в Україні у разі прострочення виконання 

зобов’язання боржником. При цьому, як випливає із змісту і логіки постанови 

Верховного Суду України, і грошове зобов’язання, виражене у гривні, і грошове 

зобов’язання, виражене у доларах США, підпадають під вплив інфляції, але формального 

інструменту розрахунку ступеня такого знецінення стосовно іноземної валюти в Україні 

не передбачено. 

Зазначене тлумачення норм законодавства Верховним Судом України переносить 

питання про природу нарахуванням інфляційних витрат на суму боргу, вираженого у 

іноземній валюті, в площину відносин справедливості, породжуючи тим самим ряд 

питань, найголовнішими із котрих є два: чи не порушуються за такого стану справ 

майнові права кредитора у іноземній валюті та чи не ставляться у такому разі кредитори 

у іноземній валюті та кредитори у національній валюті у нерівне за своєю суттю правове 

становище. 

Розвиваючи судове право в царині відшкодування інфляційних втрат, Верховний 

Суд України у постанові від 01 березня 2017 року у справі № 761/1617/15-ц зробив таке 

узагальнення: «...у випадку порушення грошового зобов'язання, предметом якого є 

грошові кошти, виражені в гривнях з визначенням еквіваленту в іноземній валюті, 

передбачені частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України інфляційні втрати 

стягненню не підлягають, оскільки втрати від знецінення національної валюти внаслідок 

інфляції відновлені еквівалентом іноземної валюти» [7]. У цій же справі Верховний Суд 

України сформулював наступний правовий висновок: «...частина друга статті 524 та 

частина друга статті 533 Цивільного кодексу України допускають, що сторони можуть 

визначити в грошовому зобов'язанні грошовий еквівалент в іноземній валюті. У такому 

разі сума, що підлягає сплаті за зобов'язанням, визначається в гривнях за офіційним 

курсом Національного банку України встановленим для відповідної валюти на день 

платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи 

іншим нормативно-правовим актом» [7]. 

З описаних двох рішень Верховного Суду України помітно, що судова практика 

відшкодування інфляційних втрат за прострочення боргу в іноземній валюті в Україні 

мала чітко виражену тенденцію: інфляційні втрати на суму боргу в іноземній валюті не 
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нараховувалися взагалі, а належим виконанням грошового зобов’язання завжди 

вважалася сплата у національній валюті з відповідною конвертацією, навіть якщо 

предметом договору була саме іноземна валюта. 

Особливо затребуваним став новий підхід задля захисту насамперед майнових 

інтересів кредиторів в іноземній валюті у період із 2014 до 2018 років, тобто в час 

стрімкої інфляції, девальвації національної валюти, зниження її обмінного курсу. 

Так, 04 липня 2018 року Велика Палата Верховного Суду у своїй постанові у справі 

№ 761/12665/14-ц кардинально зміцнила правовий захист кредиторів у іноземній валюті 

від впливу інфляції. Судді Великої Палати Верховного Суду прийшли до таких 

висновків: правовий режим іноземної валюти на території України, хоча і пов'язується з 

певними обмеженнями в її використанні як платіжного засобу, проте не виключає 

здійснення платежів в іноземній валюті (пункт 47 постанови); у разі зазначення у 

судовому рішенні про стягнення суми коштів в іноземній валюті з визначенням 

еквіваленту такої суми у гривні стягувачеві має бути перерахована вказана у 

резолютивній частині судового рішення сума в іноземній валюті, а не її еквівалент у 

гривні (пункт 55 постанови); перерахування стягувачеві суми у національній валюті 

України чи іншій валюті, аніж валюта, зазначена у резолютивній частині судового 

рішення, не вважається належним виконанням судового рішення (пункт 56 

постанови) [8]. 

Надалі зазначений вище висновок Великої Палати Верховного Суду неодноразово 

знаходив своє схвалення у наступній практиці українського судочинства. А у постанові 

Великої Палати Верховного Суду у справі № 373/2054/16-ц від 16 січня 2019 року було 

підтверджена не тільки можливість повернення заборгованості за валютною позикою у 

самій іноземній валюті, але й зафіксовано можливість обрахунку 3 % річних від суми 

заборгованості у іноземній валюті, без здійснення конвертації у гривню [9]. 
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У 

СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Питання ініціювання провадження у справі про банкрутство фізичної особи 

українським законодавцем в редакції Кодексу України з процедур банкрутства (надалі – 

Кодекс) віддано на розсуд самого боржника, який звертається з відповідною заявою, і 

подальший рух якої у цьому провадженні залежить виключно від наявності підстав для її 

прийняття або відмови у прийнятті, або її повернення (ч. 1 ст. 117 Кодексу), проте дві 

останні дії суду (відмова у прийнятті зави про порушення провадження у справі про 

банкрутство фізичної особи та повернення заяви) взагалі книгою четвертою Кодексу не 

регламентовані та підстави для їх вчинення не визначені. 

Такий стан речей, на нашу думку, пояснюється певною новизною інституту 

банкрутства фізичних осіб у правовому полі України і в жодному разі не свідчить про 

неуважність законодавця чи недолугу законодавчу техніку. 

Проте, метою даної статті не є пошук якихось «технічних» помилок чи 

неузгодженостей, які можуть бути легко виправлені за допомогою внесення змін до 

Кодексу, навпаки, хотілося б показати його певну привабливість з тим, щоб фізичні 

особи, вдаючись до його процедур, могли б отримати таке бажане для них прощення 

боргів чи їх частини, відновити свою платоспроможність, а кредитори б отримали 

максимальне задоволення у своїх вимогах, а суд би дотримався балансу інтересів сторін-

учасників провадження, що є метою будь-якого судового провадження і в цілому всього 

правосуддя. 

Отже, зосередимо свою увагу тільки на концептуально важливих питаннях судового 

провадження у справах про банкрутство фізичних осіб, до одного з яких віднесемо 

закриття провадження у справі, оскільки це вирішується виключно судом , є одним з 

кінцевих процесуальних рішень і унеможливлює подальший рух у справі. 

Перш за все, звертає на себе увагу та обставина, що на відміну від правової 

регламентації закриття провадження у справах про банкрутство юридичних осіб, якій 

присвячено розділ 6 Кодексу, питання закриття провадження у справі про банкрутство 

фізичних осіб не вміщено у один розділ, що не сприяє зручності користування 

нормативним актом. 

Наразі вперше право суду прийняти рішення про закриття провадження у справі 

зустрічаємо у ч.7 ст. 123 Кодексу, де зазначено, що суд може прийняти таке рішення за 

ініціативою комітету кредиторів або за власною ініціативою, якщо: 

– боржником у декларації про майновий стан зазначено неповна та/або недостовірна 

інформація про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім’ї, якщо боржник 

протягом семи днів після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати 

перевірки такої декларації не надав суду виправлену декларацію про майновий стан з 

повною та достовірною інформацією щодо майна, доходів та витрат боржника та членів 

його сім’ї; 

– майно членів сім’ї боржника було придбано за кошти боржника та/або 

зареєстровано на іншого члена сім’ї з метою ухилення боржника від погашення боргу 

перед кредиторами; 
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– судовим рішенням, що набрало законної сили та не було скасоване, боржник був 

притягнутий до адміністративної або кримінальної відповідальності за неправомірні дії, 

пов’язані з неплатоспроможністю; 

– боржник не має фінансових можливостей виплачувати заборгованість за кредитом 

в іноземній валюті, забезпеченим квартирою або житловим будинком, що є єдиним 

місцем проживання боржника, на умовах, передбачених цим Кодексом. 

Протягом року з дня закриття провадження у справі про неплатоспроможність 

фізичної особи з підстав, наведених вище, суд не може відкривати провадження у справі 

стосовно того самого боржника про його неплатоспроможність. 

Можна стверджувати, що вище наведені підстави стосуються виключно 

недобросовісного боржника і є способом усунення його з провадження. При цьому 

питання захисту прав кредитора цього недобросовісного боржника не врегульовано. 

Ще однією підставою для закриття провадження у справі є випадок порушення 

боржником плану реструктуризації боргів (ч. 3 ст. 128 Кодексу). 

У цьому випадку кредитори, вимоги яких включені до плану реструктуризації, 

мають право звернутися до суду з клопотанням про закриття провадження у справі або 

про введення процедури погашення боргів боржника. Правовим наслідком задоволення 

такого клопотання є повне відновлення боргів, які мали бути прощені (списані). 

Виконання плану реструктуризації також є підставою для закриття провадження у 

справі (ч. 3 ст. 129 Кодексу). 

Цікаво, що один і той же правовий наслідок у вигляді закриття провадження у 

справі законодавець передбачив і у разі виконання плану реструктуризації, і у разі 

порушення його виконання, що на нашу думку, не сприяє захисту прав кредиторів, 

оскільки у будь-якому разі боржник набуває можливість вийти з процедури банкрутства. 

Розділ 5 Кодексу «Наслідки закриття провадження у справі про банкрутство» 

складається з двох статей – «Звільнення від боргів у справі про неплатоспроможність» 

(ст. 134) та «Обмеження стосовно осіб, визнаних банкрутами» (ст. 135) і його назва 

текстуально не відповідає його змісту, бо насправді він містить тільки один наслідок 

закриття провадження у справі, про що буде зазначено далі. 

Стаття 134 Кодексу, дійсно, як наслідок завершення процедури погашення боргів 

боржника та закриття провадження у справі про неплатоспроможність називає рішення 

про звільнення боржника від боргів. Але стосовно розміщення у цьому розділі обмежень, 

вказаних у статті 135 Кодексу, викликає заперечення. 

Так, якщо пристати на думку, зважаючи на назву розділу, про те, що ці обмеження є 

наслідком закриття провадження у справі, як про це і свідчить назва розділу 5 Кодексу, 

то виникає питання, наслідком якого саме закриття справи є ці обмеження – того, яке 

передбачено ч.7 ст. 123 у випадках недобросовісності боржника, того, яке є результатом 

виконання або невиконання плану реструктуризації боржником (ч. 3 ст. 128 Кодексу), 

(ч. 3 ст. 129 Кодексу) чи того, яке включено до цього розділу. 

Висновки: для вирішення означених у цій статті проблем доцільно було б 

виокремити закриття провадження у справі як окремий етап (стадію) провадження у 

справах про банкрутство фізичних осіб, передбачивши для нього окремий розділ у 

Кодексі, та щоб уникнути плутанини у правозастосуванні.  

Стаття 135 Кодексу, яка стосується обмеження осіб, визнаних банкрутами, 

регламентує наслідки власне визнання особи банкрутом і жодним чином не зачіпає 

питань закриття провадження у справі навіть у прийнятій конструкції Кодексу, тому вона 

має бути перенесена до розділу 4 Кодексу, який стосується безпосередньо визнання 

боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника. 

Було б справедливо, щоб до недобросовісного боржника було передбачено 

застосування якихось заходів впливу, а не просто закриття провадження, особливо у 
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випадку, коли на його грошові кошти було придбане майно і оформлено на членів його 

родини, адже за діючим цивільним законодавством таке майно є спільною сумісною 

власністю подружжя і потребує або виділення його долі або грошової компенсації за неї, 

отже, воно частково є майном боржника у розумінні статті 131 Кодексу. А частина 3 цієї 

статті прямо зазначає, що частка боржника у спільній власності включається після її 

виділу до складу ліквідаційної маси боржника, а тому закриття провадження у такій 

ситуації у справі про банкрутство фізичної особи прямо порушує права кредиторів. 

 

Бутирська Ірина Анатоліївна 

кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри процесуального права 

Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича 

(м. Чернівці, Україна) 

ПІДГОТОВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ: 

ОЧІКУВАННЯ ТА РЕАЛЬНІСТЬ 

15 грудня 2017 року набула чинності нова редакція Господарського процесуального 

кодексу України (далі – ГПК України), яка, серед іншого, запровадила у господарське 

судочинство України нову стадію – стадію підготовчого провадження. Запровадження 

даної стадії було позитивно сприйнято у науковому колі, оскільки аналізуючи проект 

ГПК України, науковці і практики очікували, що на цій стадії «… остаточно визначається 

предмет спору, з’ясовуються заперечення проти позову, вирішуються відводи та порядок 

розгляду справи і головне – здійснюється концентрація доказів» [1, с. 58]. Однак, на 

жаль, майже дворічна практика застосування нової редакції ГПК України показала, що не 

так все остаточно на стадії підготовчого провадження, як хотілось би: після закриття 

підготовчого провадження і заперечення подаються, і докази нові з’являються. 

Перш за все, звернемось до положень ГПК України. Ст. 177 ГПК України 

передбачає: завданнями підготовчого провадження є: 

1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, 

позовних вимог та складу учасників судового процесу; 

2) з’ясування заперечень проти позовних вимог; 

3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання 

відповідних доказів; 

4) вирішення відводів; 

5) визначення порядку розгляду справи; 

6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і 

безперешкодного розгляду справи по суті. 

Таким чином, законодавець одними з перших завдань підготовчого провадження 

визначає остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, 

позовних вимог та складу учасників судового процесу та з’ясування заперечень проти 

позовних вимог. Щодо позовної заяви, то законодавче забезпечення цього інституту 

досягає мети господарського судочинства, а от практичне застосування інституту 

з’ясування заперечень відповідача виявило певні недоліки. Так, ст. 178 ГПК України 

передбачає, що відзив подається відповідачем у строки, встановлені господарським 

судом, а у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних 

причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи. Однак, дуже часто 

на практиці відповідач ігнорує підготовче провадження, і вже потім подає до суду відзив 

на позов. З одного боку, суд не мав би приймати такий відзив до уваги, але, з іншого 

боку, всі документи (у тому числі і відзив, поданий із пропуском строку), які подані через 

канцелярію суду, обов’язково долучаються до матеріалів справи, і суддя все рівно читає 
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цей відзив. І, як показує практика, не лише читає, але і бере до уваги. Керуються судді у 

таких випадках тим, що їх метою є встановлення всіх обставин справи, і тому 

«закривають очі» на процесуальні порушення з боку таких відповідачів. 

Відповідно до положень ГПК України підготовче провадження починається 

відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. 

Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття 

провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для 

розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за 

клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду. Таким чином, законодавець визначив, 

здавалось би, достатній час – аж до 3-х місяців на підготовче провадження. Але, як 

показує практика, і цього часу сторонам і суду буває недостатньо.  

Так, Господарський суд м. Києва у справі № 910/5622/18 постановив ухвалу, якою 

суд повернувся до розгляду справи у підготовчому провадженні, продовжив його строк та 

вирішив питання про залучення до участі у справі третьої особи (ухвала від 11.10.2018 р.). 

Аналогічна ситуація склалася у справі № 910/7960/18, але повернення до підготовчого 

провадження було здійснене з метою долучення до справи нових доказів (ухвала від 

11.10.2018 р.). В обох випадках суд виходив з того, що повернення до підготовчого 

провадження зумовлене необхідністю встановити фактичні обставини справи, що мають 

значення для її вирішення та не підтверджуються належними доказами. Тому з метою 

справедливого та неупередженого вирішення справи суд постановив відповідні ухвали 

[2]. І така судова практика непоодинока. Хоча, багато суддів і відмовляють у клопотаннях 

про повернення до стадії підготовчого провадження, адже жодна із статей ГПК України 

не передбачає такої процесуальної можливості. Повністю підтримуємо другу групу 

суддів і вважаємо, що 3 місяці – це більш, ніж достатній строк для вчинення всіх 

підготовчих дій у господарській справі, а повернення на стадію підготовчого 

провадження законодавчо не передбачено, а, отже, є недопустимим. 

Наступне болюче питання стадії підготовчого провадження – це розкриття доказів. 

Л. Ніколенко визначає поняття «розкриття доказів» як зобов’язання кожної особи, що 

бере участь у справі, розкрити докази, на які вона посилається як на підставу своїх вимог 

до початку судового розгляду [3, с. 4].  

Відповідно до положень ст. 80 ГПК України докази подаються позивачем одночасно 

із поданням позовної заяви, а відповідачем – разом із відзивом на позов. Копії доказів 

(крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються 

особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у 

разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, 

крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є 

надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.  

Однак, знову ж таки, на практиці часто бачимо протилежне: нові докази подаються і 

на стадії судового розгляду, і навіть у суді апеляційної інстанції. ГПК України дозволяє 

так вчиняти тільки у випадку доведення поважності причин неподання доказів раніше, 

але, на жаль, часто суди приймають нові докази після закриття підготовчого провадження 

з будь-яких причин – аж до вступу у справу нового представника, який вбачає за 

необхідне подати додаткові докази.  

На наше глибоке переконання, так бути не повинно. Не можна «гратися» з 

процесуальними нормами, як заманеться. Нова редакція ГПК України, насправді, дуже 

вдало написана з точки зору юридичної техніки, вона містить реальні і дієві механізми 

для забезпечення законного і послідовного ходу процесу. Однак доводиться 

констатувати, що учасники процесу часто ще «живуть минулим», і всупереч положенням 

нової редакції ГПК України на стадії судового розгляду або на стадії апеляційного 
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перегляду вирішують ті питання, які слід було вирішити на стадії підготовчого 

провадження. 
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1. Відповідно до ч. 1 ст. 2 Цивільного процесуального кодексу України, завданням 

цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і 

вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, 

інтересів держави (майже аналогічні норми закріплені у господарському та 

адміністративному судочинстві – ч. 1 ст. 2 ГПК України, ч. 1 ст. 2 КАС України). 

Отже, об’єктом (предметом) судового захисту у цивільному (господарському, 

адміністративному) судочинстві може виступати «інтерес», який у науковій юридичній 

літературі частіше зазначається як «законний інтерес». 

Категорія «законний інтерес» носить кумулятивний, збірний характер та 

розглядається вченими-процесуалістами як інтерес, який опосередкований в 

суб’єктивних правах (у широкому сенсі), і як інтерес, який не має такого 

опосередкування (у вузькому розумінні) (Р. Е. Гукасян, М. А. Гурвич, Д. М. Чечот). 

Тобто, «законний інтерес» як предмет судового захисту розглядається як (1) проста 

юридична дозволеність (фактична можливість) суб’єкта, що випливає з матеріально-

правової норми або (2) виводиться із загальних засад законодавства, не забезпечена 

встановленням конкретного юридичного обов’язку інших осіб, але в той же час володіє 

гарантованою можливістю (правомочністю) звернення до суду за захистом у разі їх 

порушення або ущемлення цими особами [1, c. 5]. 

Верховний Суд сформулював загальні підходи до визначення законного інтересу як 

предмета судового захисту, а саме, дійшов висновку, що судовому захисту підлягає 

законний інтерес, якому властиві такі ознаки: (1) має правовий характер, тобто 

перебуває у сфері правового регулювання; (2) пов’язаний із конкретним матеріальним 

або нематеріальним благом; (3) є визначеним – благо, на яке спрямоване прагнення, не 

може бути абстрактним або загальним, у позовній заяві особа повинна зазначити, який 

саме її інтерес порушено та в чому він полягає; (4) є персоналізованим (суб’єктивним) – 

тобто належить конкретній особі (позивачу). 

Обставинами, що свідчать про очевидну відсутність у позивача законного 

інтересу, є: незаконність інтересу – його суперечність Конституції, законам України, 

принципам права; не правовий характер вимог – вимоги не породжують правових 

наслідків для позивача; встановлена законом заборона пред’явлення позову на захист 

певного інтересу; коло осіб, які можуть бути позивачами, прямо визначено законом, і 
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позивач до їх числа не належить; позивач звернувся за захистом інтересів інших осіб – 

держави, громади, фізичної або юридичної особи без відповідних правових підстав або в 

інтересах невизначеного кола осіб (постанова Верховного Суду від 28.02.2019 р. Справа 

№ 522/3665/17). 

Слід погодитися з думкою, що «інтерес» фізичних та юридичних осіб, який є 

об’єктом судового захисту – це усвідомлене та виражене прагнення до користування 

конкретним матеріальним та (або) нематеріальним благом; зумовлений загальним 

змістом об’єктивного і прямо не опосередкований у суб’єктивному праві простий 

легітимний дозвіл, що є самостійним об’єктом судового захисту та інших засобів 

правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не 

суперечать Конституції та законам України, суспільним інтересам, справедливості, 

добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам [2, с. 53]. 

Заінтересована особа має право звернутися за захистом такого інтересу, що не 

порушує права, свободи чи інтереси інших осіб, тобто інтерес повинен бути легітимним. 

Наявність конфлікту інтересів сторін у спорі не свідчить про нелегітимність їх інтересів. 

2. Існують величезні масиви інтересів, на перший погляд індиферентних по 

відношенню до права, які ніяк не відображені в інституційних структурах права, не 

опосередковані в суб’єктивних правах і юридичних обов’язках, але, тим не менше, 

внаслідок непротиправності їх регулятивних функцій вони визнаються об'єктом 

юридичного захисту. Це означає, що закон не перешкоджає їх охороні, якщо в правовій 

системі знаходяться для цього відповідні засоби і механізми. Вважається, що такі 

інтереси беруть участь в мотивації юридичних дій, що вносить додаткові штрихи і 

характеристики в процес формування правомірної поведінки [3, с. 363]. 

Тобто, існує категорія непротиправних інтересів, яка не має опосередкування (у 

вузькому розумінні), але охорону яких можливо здійснити. Як влучно, свого часу, 

зазначив Конституційний Суд України: «охоронюваний законом інтерес регулює ту 

сферу відносин, заглиблення в яку для суб’єктивного права законодавець вважає 

неможливим або недоцільним» (пункт 3.6 Рішення КСУ від 1 грудня 2004 року. Справа 

№ 1-10/2004). 

В теорії права інколи використовують таке позначення як «інституціоналізація», яке 

визначається як процес становлення/формалізації/регламентації/легалізації нових 

інститутів, правове закріплення тих чи інших суспільних відносин, якщо це можливо і 

необхідно. Тому, на наш погляд, категорія непротиправного інтересу, яка не має 

опосередкування (у вузькому розумінні), але охорону яких можливо здійснити, має 

статус неінституціоналізоваго юридичного інституту. 

3. Національна правова система не завжди передбачає належних (ефективних) 

засобів захисту, на перший погляд дрібних (побутових) інтересів, які насправді не завжди 

виявляються такими (наприклад, протести проти будівництва, вирубки дерев, стану 

автошляхів, розміщення парковок, невивезення сміття і т. п.), тому люди намагаються 

домагатися свого, вдаючись до тактики громадянської непокори. 

Громадянська непокора визначається як добровільні громадські асоціації людей, що 

організовуються для захисту своїх інтересів за допомогою цілеспрямованого впливу на 

інститути громадянського суспільства і держави. Завдання громадянської непокори – 

інституціоналізація протестної участі громадян, для того щоб за допомогою права 

змінити защемлений статус індивідів, створити або відновити прямі або й зворотні 

зв’язки між суспільством і державою, забезпечити повноправну участь і вплив громадян 

в політичних процесах для реалізації соціальних, економічних, культурних, правових і 

політичних інтересів [4, с. 84]. 

Судовий захист – особлива форма громадянської непокори. Звернення до суду (або 

подача апеляційної скарги) може бути протестом проти певних дій або норм. Це один із 
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способів привернути увагу суспільства до тих чи інших проблем і одночасно показати 

ефективність використання судової системи. До судової відповідальності можуть бути 

притягнуті чиновники всіх рангів, підприємства, установи, закони, політичні постанови і 

процедури, які ущемляють інтереси громадян або здійснюють протиправні дії. Більш 

того, цей метод застосовують не тільки в разі порушення конкретних законів, а й якщо 

проведені акції протесту або звернення не дали бажаного результату. 

4. Звернення заінтересованої особи до суду за захистом може бути 

(а) необгрунтованим, (б) з метою порушення прав інших осіб або (в) завдання шкоди 

інший стороні, а отже, недобросовісним.  

Звернення до суду позивача, у якого відсутній законний інтерес є способом 

зловживання правом або процесуальною диверсією. Так, наприклад, з метою отримання 

компенсації в суд із заявами про встановлення юридичного факту проживання та 

наявності майна, звернулися особи, які постраждали від екологічної шкоди (повені, 

вибуху і т.п.). Серед зазначених осіб були виявлені заявники, майно (здоров’я) яких не 

постраждало, однак, ними були надані фіктивні додументи. 

Аналіз судової практики дозволяє виділити три види можливих зловживань 

позивача: (1) позивач не вказує у позові конкретний спосіб захисту права; (2) позивач 

вказує в позові неналежний спосіб захисту права; (3) позивач вказує в позові кілька 

взаємовиключних способів захисту права. 

В юридичній науковій літературі судочинство, в якому учасники процессу вдаються 

до зловживання процесуальними правами інколи визначається як «фіктивне» або 

«симулятивне» (G. Sintenis, В. Аболонін). Приклади вказаного судочинства найчастіше 

зустрічаються (досліджуються, описуються) у сфері корпоративних спорів та шлюбно-

сімейних відносин. 

Враховуючи, що різновиди зловживань процесуальними правами законодавчо не 

сформульовані, тільки суд у кожній конкретній справі розцінює поведінку учасника 

судочинства, як зловживання правом.  

Відсутність у позивача законного інтересу повинна бути поза межами 

обґрунтованого сумніву. Якщо такий сумнів є, він повинен тлумачитися на користь 

позивача, а отже у цьому випадку суд повинен розглянути справу по суті. Це питання 

повинно вирішуватися, насамперед, судом першої інстанції, який має широку дискрецію. 
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ПРО МІСЦЕ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН В СИСТЕМІ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН НЕСПРОМОЖНОСТІ (БАНКРУТСТВА) 

Важливою рисою правовідносин неспроможності є те, що вони виникають 

одночасно з процесуальними правовідносинами, без яких не можуть існувати. Це 

викликано насамперед тим, що правовідносини неспроможності виникають з моменту 

відкриття господарським судом провадження у справі про банкрутство. Таким чином, 
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моменти виникнення правовідносин неспроможності і відповідних їм процесуальних 

правовідносин співпадають. 

Дослідження теоретичних та практичних аспектів господарських процесуальних 

правовідносин, які виникають у справах про банкрутство, науковий аналіз окремих 

елементів складу цих правовідносин є одним із важливих завдань науки господарського 

процесуального права. Проте, у вітчизняній науці господарського процесуального права 

вивченню вказаних правовідносин приділяється не достатньо уваги.  

З’ясування особливостей правовідносин неспроможності (банкрутства) не можливе 

без дослідження тих відносин, які йому передували. Виникненню правовідносин 

неспроможності передують різні регулятивні правовідносини, які спрямовані на 

впорядкування, закріплення та розвиток суспільних відносин. До числа регулятивних 

відносин необхідно віднести насамперед майнові відносини, які входять до предмету 

цивільно-правового та господарсько-правового регулювання. Це зокрема відносини, що 

випливають з різних видів договорів. Крім цього виникненню правовідносин 

неспроможності можуть передувати організаційно-управлінські відносини, що 

виникають між особами і державою в особі державних органів. Такі відносини пов’язані 

зокрема зі сплатою податків та обов’язкових платежів. Регулятивні правовідносини 

виникають на основі правомірної поведінки суб’єктів і утворюють основу для 

нормального правопорядку. Регулятивне правовідношення закінчується або виконанням 

суб’єктами своїх зобов’язань, або в результаті невиконання обов’язків переходить в інше 

правовідношення – охоронне. Під охоронними правовідносинами загальна теорія права 

розуміє такі правовідносини, за допомогою яких здійснюються заходи юридичної 

відповідальності та захисту суб’єктивних прав [1, с. 133]. При цьому звертається увага, 

що охоронні правовідносини виникають як результат неправомірної поведінки та мають 

забезпечити охорону тих відносин, в яких його учасники перебували до правопорушення. 

В межах охоронних правовідносин реалізуються не тільки заходи відповідальності, але й 

інші можливі наслідки правопорушення. Особливим наслідком правопорушення є 

звернення особи до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі 

про банкрутство боржника. 

Класифікація правовідносин, що складаються в зв’язку з неспроможністю особи, 

створює основу для визначення місця процесуальних правовідносин в системі 

правовідносин неспроможності. Для проведення будь-якої класифікації необхідно обрати 

певний критерій, який дає можливість виділити ознаки окремих груп правовідносин. До 

кола критеріїв класифікації можуть бути віднесені: момент виникнення, правовий 

характер, суб’єктний склад, зміст, роль в системі правовідносин. 

Найбільш істотною є класифікація правовідносин по моменту їх виникнення. Саме 

цей фактор значною мірою обумовлює місце та роль відповідних правовідносин в 

загальній системі правовідносин, пов’язаних із неспроможністю (банкрутством). 

Виходячи із даного критерію, усі такі правовідносини можна умовно поділити на дві 

групи: первісні та похідні. Первісним є грошове боргове зобов’язання, яке існує між 

боржником і конкретним кредитором, яке змінює свій правовий стан в зв’язку з 

відкриттям справи про банкрутство. До кола похідних можна віднести правовідносини, 

які існують виключно в межах провадження у справі про банкрутство, а саме:  

– правовідносини матеріального характеру, пов’язані з набуттям особою статусу 

боржника відповідно до норм законодавства про банкрутство; 

– правовідносини процесуального характеру, які виникають в зв’язку з відкриттям 

справи про банкрутство та забезпечують реалізацію матеріальних норм права.  

За характером правовідносин неспроможності Б. М. Поляков поділяє їх на майнові 

та організаційні. В свою чергу майнові відносини включають два види: основні та 

забезпечувальні. Основні майнові відносини включають відносини по встановленню 
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боргу, врегулюванню боргу, погашенню боргу. Серед забезпечувальних майнових 

відносин виділяються відносини, спрямовані на введення мораторію на задоволення 

вимог кредиторів, реорганізацію чи ліквідацію боржника, відмову від невигідних 

договорів боржника, визнання недійсними угод боржника. Організаційні відносини 

поділяються на самоуправлінські, контрольні та процедурні. Крім цього, Б. М. Поляков 

звертає увагу на те, що господарські процесуальні правовідносини є тісно пов’язаними з 

відносинами неспроможності [2, с. 21–26, 189]. 

Важливим для з’ясування характеру правовідносин є встановлення співвідношення 

правовідносин неспроможності та процесуальних правовідносин, що виникають при 

відкритті провадження у справі про банкрутство. Процесуальні правовідносини завжди 

передбачають наявність спірних матеріальних правовідносин. Проте процесуальні 

правовідносини відрізняються по усім істотним ознакам, а саме підставами виникнення 

та їх складом. Підставою виникнення правовідносин неспроможності є порушення 

регулятивного правовідношення, наприклад, несплата боргу за договором поставки. 

Цілком очевидно, що до звернення кредитора до господарського суду правовідносини, 

що виникли між сторонами, не набувають форми процесуальних правовідносин. Дії 

ініціюючого кредитора, або боржника, спрямовані на відкриття провадження у справі про 

банкрутство, є юридичним фактом, який викликає виникнення процесуальних 

правовідносин. 

Слід погодитися з думкою російського науковця Є. В. Чіркунової, що процесуальні 

правовідносини, які супроводжують правовідносини неспроможності, є не менш цікавим 

феноменом, оскільки вони виникають на основі не тільки матеріально-правових 

(порушення регулятивного право відношення), але і процесуально-правових фактів 

(прийняття судом заяви про визнання боржника банкрутом [3, с. 38]. 

Норми законодавства про банкрутство визначають матеріально-правову 

класифікацію осіб, які беруть участь в справах про банкрутство. Так, відповідно до норм 

ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом» учасниками провадження у справі про банкрутство є боржник, кредитори, 

арбітражний керуючий, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) 

боржника. У випадках, передбачених цим Законом, учасниками провадження є Фонд 

державного майна України, державний орган з питань банкрутства, представник органу 

місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа 

акціонерів або учасників товариств з обмеженою чи додатковою відповідальністю. У разі 

застосування до боржника процедури судової санації учасником провадження у справі 

про банкрутство є інвестор (інвестори). У справах про банкрутство містоутворюючих 

суб’єктів підприємницької діяльності учасником провадження у справі визнається орган 

місцевого самоврядування адміністративно-територіальної одиниці, а також центральні 

органи виконавчої влади. При розгляді справи про банкрутство особливо небезпечного 

суб’єкта підприємницької діяльності учасниками провадження крім відповідного органу 

місцевого самоврядування визнаються також центральний орган виконавчої влади, до 

компетенції якого відноситься сфера діяльності боржника, а також, за необхідності, 

державний орган з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи, з питань охорони навколишнього природного 

середовища та ядерної безпеки, з питань геології та використання надр. При розгляді 

справи про банкрутство страховика учасником провадження у справі визнається 

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах нагляду за 

страховою діяльністю [4]. Кодексом України з процедур банкрутства передбачено, що 

учасниками у справі про банкрутство можуть бути також інші особи, щодо прав або 

обов'язків яких існує спір. При цьому, вперше законодавство України відносить до 

суб'єктів банкрутства фізичну особу, яка не займається підприємницькою діяльністю [5]. 
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Процесуальний статус кожного із учасників провадження, обсяг їх процесуальних 

прав і обов’язків можна визначити лише шляхом систематичного тлумачення норм 

законодавства про банкрутство та ГПК України. 

Всі особи, які беруть участь в господарському процесі, у тому числі в зв’язку з 

розглядом справи про банкрутство, є суб’єктами господарських процесуальних 

правовідносин. Правове положення кожного учасника процесу визначається функціями і 

цілями, який той чи інший учасник виконує в ході розгляду справи. 

Провадження у справах про банкрутство здійснюється на загальних господарсько-

процесуальних началах. Для даного провадження зберігають свою значимість принципи 

господарського процесу. Проте, специфіка провадження у справах про банкрутство 

істотно впливає на склад учасників господарського процесу та обсяг їх процесуальних 

прав. 

Господарський суд як орган, наділений специфічними повноваженнями та 

функціями, що не має власної заінтересованості в результаті справи, є основним 

суб’єктом процесуальних відносин у справах про банкрутство. 

Відкриття господарським судом провадження у справі про банкрутство зумовлює 

виникнення процесуальних правовідносин між судом та учасниками провадження у 

справі. 

Учасники провадження у справах про банкрутство наділені правом своїми діями 

здійснювати вплив на виникнення, розвиток та закінчення процесу. Судові рішення у 

справі, прийняті у формі ухвал, або постанови про визнання боржника банкрутом, 

розповсюджуються на усіх учасників провадження у справі. 

Суб’єктивні процесуальні права і обов’язки в господарському суді здійснюються 

шляхом вчинення процесуальних дій, які виступають в якості підстав виникнення та 

розвитку процесуальних правовідносин. Сукупність процесуальних прав і обов’язків та 

процесуальних дій щодо їх реалізації складає зміст процесуальної діяльності учасників 

провадження у справі про банкрутство. 

В справах про банкрутство існують особливості здійснення процесуальних дій від 

імені боржника. Аналіз положення боржника – юридичної особи в справі про 

банкрутство неможливий без з’ясування його правосуб’єктності на різних стадіях 

судового провадження. Зміст і обсяг дієздатності юридичної особи може змінюватися 

протягом періоду його існування. В період здійснення провадження у справі про 

банкрутство дієздатність боржника є обмеженою, але ступінь цих обмежень на різних 

стадіях неспроможності є різною. Дієздатність боржника в справі про неспроможність 

доповнюється діями спеціального суб’єкта – арбітражного керуючого. Він діє на усіх 

стадіях судового процесу у вигляді розпорядника майна, керуючого санацією, 

арбітражного керуючого-ліквідатора.  

Г. Ф. Шершеневич послідовно виступав проти визначення конкурсного керуючого 

як представника боржника по тій причині, що він зобов’язаний відстоювати не тільки 

інтереси боржника, але і інтереси кредиторів. Однак, з іншого боку, вчений пропонував 

оцінювати адміністрацію по торговим справам як один із проявів інституту опіки (тобто, 

законного представництва) [6, с. 135–136]. В сучасній юридичній науці відсутнє єдине 

розуміння статусу арбітражного керуючого. Це зумовлено тим, що арбітражний 

керуючий виконує дві різнопланові групи функцій: 

– здійснює спеціальні повноваження, передбачені законодавством про 

неспроможність (подає заяви про визнання угод боржника недійсними, відмовляється від 

договорів боржника, скликає збори кредиторів, веде реєстр їх вимог, складає план санації 

боржника, реалізує майно боржника і таке ін.);  

– управляє справами боржника - юридичної особи, тобто діє в якості органу 

управління юридичної особи. 
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За вказаних обставин слід визнати, що арбітражний керуючий має особливий 

правовий статус, який не вписується у межі існуючих цивільно-правових конструкцій.  

Інтерес кожної особи, яка бере участь у справі, є юридичним, тобто таким, що є 

підставою для участі у справі і водночас відрізняється від інтересів інших осіб, які беруть 

участь у справі, що передбачає наділення особи специфічним комплексом процесуальних 

прав та обов’язків [7, с. 232]. 

Законодавець наділяє учасників провадження у справі про банкрутство значним 

колом прав і обов’язків. На осіб, що є учасниками провадження у справі про банкрутство, 

поширюються норми ст. 42 ГПК України, що встановлює права і обов’язки учасників 

справи. Разом з цим Закон про відновлення платоспроможності боржника надає 

учасникам провадження ряд специфічних прав, пов’язаних з особливостями розгляду 

даної категорії справ. Вказані права і обов’язки можуть виникати, змінюватися та 

припинятися в залежності від переходу до тієї чи іншої процедури банкрутства. 

Так, господарський суд призначає арбітражних керуючих і відсторонює їх від 

виконання повноважень; розглядає звіти арбітражних керуючих про результати 

проведення процедур банкрутства; отримує від них всі відомості, що стосуються справи 

про банкрутство. Господарський суд, здійснюючи загальне керівництво конкурсним 

процесом, одночасно виконує чисто судові функції. Він встановлює ознаки банкрутства, 

обґрунтованість і розмір вимог кредиторів, розглядає заяви, скарги та клопотання осіб, 

які беруть участь у справі про банкрутство. 

Боржник та кредитори наділені правом ініціювати порушення справи про 

банкрутство. Під час проведення процедур банкрутства інтереси всіх кредиторів в справі 

представляє комітет кредиторів. Наявність колективного органу кредиторів та надані 

йому повноваження впливають на зміст прав та обов’язків кредиторів. 

В правовідносинах неспроможності кредитор не може самостійно вчиняти дії, 

спрямовані на задоволення його вимог. Це знаходить свій вираз в закріпленні особливого 

порядку реалізації прав кредиторів як в матеріально-правовому, так і в процесуально-

правовому аспекті. В межах правовідносин неспроможності можуть існувати кілька 

самостійних первинних грошових зобов’язань, суб’єктами яких виступають кредитори з 

самостійними вимогами. Право вимоги конкурсних кредиторів являє собою певну 

єдність, яка виражається насамперед в залежності цих прав одне від одного. Вказана 

залежність проявляється у можливості впливу на долю боржника і динаміку провадження 

у справі шляхом прийняття кредиторами спільних рішень з урахуванням принципу 

підпорядкування меншості кредиторів їх більшості. Крім цього залежність прав 

кредиторів проявляється у можливості здійснення контролю у відношенні один до 

одного. Так, кредитори, які подали заяви з вимогами до боржника, мають право 

заперечувати проти визнання вимог інших кредиторів. Метою таких заперечень є 

включення до реєстру вимог меншої суми вимог кредиторів та, в зв’язку з цим, 

зменшення ризику незадоволення вимог у повному обсязі. Таким чином в межах 

порушеної справи про банкрутство мова іде про певну пов’язаність як процесуальних, так 

і матеріальних прав усіх кредиторів. 

Слід погодитись, що об’єктивно врівноважені процесуальні права та обов’язки 

учасників процесу мають зумовити адекватність їх процесуальних дій, і при 

неупередженості суду така конструкція правовідносин має гарантувати об’єктивність і 

законність подальшого судового рішення та забезпечення функцій правосуддя [8, с. 25-

26]. 

Правовідносини, в тому числі процесуальні, в силу своєї внутрішньої природи не 

можуть знаходитися в стані спокою і за час свого існування проходять стадії виникнення, 

здійснення та припинення. Виникнення та припинення процесуальних відносин являє 

собою вихідну і заключну стадії їх руху. В період між порушенням провадження у справі 
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про банкрутство до його припинення елементи правовідносин – суб’єкти і об’єкти, права 

і обов’язки, можуть піддаватися частковій чи повній зміні, що впливає як на рух 

процесуальних правовідносин, так і на рух правовідносин неспроможності в цілому. 

Виключною особливістю процесуальних правовідносин, що виникають в зв’язку з 

неспроможністю, є той факт, що на характер їх основних елементів впливає не тільки 

динаміка самого процесуального правовідношення, але й розвиток інших правовідносин 

неспроможності, що утворюють єдину цілісну систему.  
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ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ЗА МАСОВИМИ (ГРУПОВИМИ) 

ПОЗОВАМИ 

Процес доказування у цивільному процесі відіграє важливу і вирішальну роль у 

виконанні завдань судочинства, визначених процесуальними кодифікованим 

нормативно-правовими актами (ст. 2 ЦПК), адже слугує процесуальним орієнтиром у 

плануванні спрямованості своєї доказової діяльності учасниками справи для досягнення 

ними своєї мети участі в справі, а для суду - вирішити справу на основі повного, 

всебічного та об’єктивного з’ясування обставин (фактів) справи та досліджені наявних у 

справі доказів і завершити справу ухваленням законного та обґрунтованого рішення.  

У справах за масовими (груповими) позовами процес доказування відіграє важливу 

роль у захисті одночасно, як індивідуальних, так і колективних (чисельних) інтересів 

фізичних осіб, об’єднаних спільною метою, і має визначати колективні зусилля суб’єктів 

звернення до суду за захистом їх спільну, не суперечливу процесуальну діяльність 

пов’язану з встановленням обставин справи за допомогою доказів. 

Аналізуючи ст. 76 ЦПК можна дійти висновку, що процес доказування має за мету 

встановлення наявності або відсутності обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і 
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заперечення учасників справи, та інші обставини, які мають значення для вирішення 

справи. Але надалі, покладаючи обов’язок доказування і подання доказів лише на сторін 

стаття 81 ЦПК передбачає, що такий обов’язок стосується лише «обставин». У статті 77 

ЦПК предметом доказування є обставини. У ч. 2 ст. 81 ЦПК вказуються «фактичні дані», 

а ч.2 ст. 90 ЦПК розмежовує «факти» і «обставини», ч. 1 п.п. 1 і 2 ст. 264 ЦПК оперує 

одночасно «обставинами (фактами)» і «фактичними даними», ч. 4 ст. 265 ЦПК, яка 

визначає зміст мотивувальної частини судового рішення вказуються «фактичні 

обставини». Розділ 5 ЦПК «Окреме провадження» містить статті у яких передбачено 

окремо «обставини» і «факти». Аналогічна ситуація склалася і в теорії цивільного 

процесуального права та в теорії інших процесуальних наук.  

На наш погляд розглядаючи співвідношення понять ‹‹обставина›› і ‹‹факт›› потрібно 

виходити із загальноприйнятого в теорії права поняття юридичного факту зміст і сутність 

якого визначається через життєві обставини. У будь якому людському цивілізованому 

суспільстві об’єктивно виникають, змінюються, припиняються суспільні відносини 

частина яких зазнає впливу різноманітних способів соціальної регуляції, і як зазначав 

відомий теоретик права С.С. Алексєєв: «…вони здатні упорядковувати поведінку людей, 

- мораль, звичаї,традиції, корпоративні правила» [1, 25]. Вказані фактори зазвичай мають 

важливе значення але з позиції позитивного права важливими є ті обставини, які можуть і 

повинні розглядатися як правові явища, а отже охоплюватися правовим регулюванням. 

Тому обставину можна розглядати як наявність життєвої ситуації, яка може вирішуватися 

за допомогою норм права. У такому випадку потрібно говорити про ситуацію (ситуації), 

яка (які) наповнюють змістовно категорію «обставина». Ситуація утворюється внаслідок 

вольової поведінки людини (діяльності або бездіяльності) або настає внаслідок події (не 

залежить від волі людини). Якщо ситуація прямо або опосередковано визначена 

гіпотезою норми права вона набуває ознак «правової ситуації». Ситуація повинна мати 

правове вирішення яке гарантовано державою.  

У справах за масовими (груповими) позовами, ураховуючи їх соціальну значимість в 

контексті правового захисту чисельної (кількісно не визначеної) групи осіб, які 

постраждали від неправомірної діяльності іншої особи (фізичної, юридичної), держави у 

якості різновиду юридичного факту переважно виступають юридичні дії конкретної 

особи (фізичної, юридичної), які мають ознаки вольової спрямованості та суперечать 

нормам та принципам права, порушують особисті, суспільні, державні інтереси і можуть 

проявлятися у вигляді юридичних актів та юридичних вчинків. 

Отже, правова ситуація утворює життєву обставину яка у свою чергу завдяки нормі 

права набуває правового змісту і нової правової якості – юридичного факту.  

Предмет доказування формується, відповідно із обов’язком доказування (ст. 81 

ЦПК) і змагальною основою судочинства (ст. 12 ЦПК), лише сторонами судового 

процесу.  

Лише завдяки активній поведінці, яка урегульована нормами процесуального 

законодавства, відбувається доказування учасниками справи, встановлюється логічний 

зв'язок між фактом і доказом, як джерелом інформації про цей факт який мав місце у 

минулому. Процес доказування вимагає активної поведінки адже від цього залежить 

ефективність використання засобів та методів у дослідженні життєвих обставин, які мали 

місце у минулому та здійснити інтелектуальну реконструкцію (відновлення подій і дій) в 

сучасному (теперішньому) часовому вимірі. 

У справах за масовими (груповими) позовами предмет доказування складають 

сукупність однакових (тотожних) юридичних фактів (фактичний склад) та мають 

однакове (аналогічне) обґрунтування [2, 288]. Це правова основа для формування вимог і 

заперечень сторін, інших учасників справи, представником. Твердження про факти, які 

становлять предмет доказування в конкретній справі, здійснюється в письмовій та усній 
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формах. Окреслення предмета доказування необхідними правовими обставинами 

(юридичними фактами) дає можливість правильно сформувати свої вимоги і заперечення, 

правильно побудувати свою тактику в доказовій діяльності, кваліфіковано оперувати 

доказами, переконливо та обґрунтовано формувати свої судження і висновки у справі.  

Є очевидним, що обставини справи найбільш відомі учасникам справи, а отже вони 

володіють у повній мірі необхідною інформацією про дані обставини і це впливає на їх 

заінтересованість у викладенні суду тих обставин, які вигідні для учасника справи. Це 

може спонукати сторін вказувати одні обставини і не вказувати (приховувати) інші. 

Уникнути такої ситуації можна шляхом розробки рекомендацій щодо предмета 

доказування і необхідних доказів у конкретній категорії справ, відкритої у провадженні 

суду за масовим (груповим) позовом, з урахуванням особливостей кожного виду справ.   

Формування предмета доказування потребує (вимагає): знання діючого 

матеріального права (показник рівня правової обізнаності, підготовленості); володіння 

правилами, прийомами і навиками тлумачення права (показник рівня юридичної 

професійності, правової культури, ерудиції); знання матеріалів судової практики; уміння 

використовувати моделі (типи) юридичної аргументації; умілого використання 

рекомендацій юристів - практиків. 

Спочатку сторонами формується модель (проект) предмета доказування. Предмет 

доказування знаходить свій об’єктивний вираз у підставі позову.  

На зміст і обсяг предмет доказування можуть впливати співпозивачі, відповідач у 

разі пред’явлення ним зустрічного позову, пред’явлення позову третьою особою із 

самостійними вимогами, звернення до суду уповноваженого на це учасника справи 

(орган та особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб). Це 

може призвести до відповідних змін в предметі доказування. 

У предмет доказування повинні бути також включені обставини (факти) які не 

підлягають доказуванню (ст. 82 ЦПК). адже вони також виконують функцію 

обґрунтування вимог і заперечень сторін але відносно таких обставин (фактів) не 

здійснюється процесуальна діяльність з доведення їх наявності або відсутності за 

допомогою доказів. 

Основою (змістом) предмета доказування повинні бути наступні обставини (факти): 

- наявності (або відсутності) договірних відносин; 

- наявності у особи суб’єктивного права і чи підлягає воно захисту; 

- порушення прав, свобод та інтересів особи; 

- завдання шкоди особі (особам); 

- наявності спірних правовідносин; 

- вчинення неправомірних дій особою (фізичною, юридичною), державою; 

- завдання шкоди та її розмір; 

- зв’язок вимоги позивача (співпозивачів) із вказаними ним (ними) обставинами 

(фактами); 

- легітимації відповідача. 

Отже, доказування є основною і важливою складовою частиною будь-якого 

судового процесу, яка створює необхідні процесуальні умови для вирішення справи і 

ухвалення законного та обґрунтованого судового рішення. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ЕЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

Електронне правосуддя можна вважати порівняно новим явищем в Україні, воно 

виникло та еволюціонує як невід’ємна частина загальновизнаної в сучасному 

інформаційному суспільстві моделі електронного уряду (e-govemment), тобто 

налагодженої системи надання швидких та ефективних державних послуг населенню. 

Досвід і результати розвитку електронної демократії в Україні добре видно при розробці 

та впровадженні саме концепції електронного уряду, під яким, до прикладу, А. О. 

Серенок розуміє інформаційну систему взаємодії влади і громадян на основі поєднання 

внутрішньої урядової і зовнішньої суспільної інфраструктури через владні Інтернет-

представництва (портали), що розширює доступність до державно-управлінських послуг 

у мережі Інтернет [1, с. 3]. Існують і інші більш розгорнуті підходи до визначення 

електронного уряду. Наприклад, А. М. Юртаєв під електронним урядом розуміє 

інноваційну систему державного управління, засновану на якісній перебудові всіх 

основних управлінських процесів за рахунок впровадження організаційно-управлінських 

інновацій та широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій [2, с. 12]. 

Одне є очевидним – ця форма організації діяльності органів державної влади покликана 

забезпечити за рахунок широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій 

якісно новий рівень оперативності й зручності отримання громадянами і організаціями 

державних послуг та інформації про результати діяльності органів державної влади, 

зокрема судової влади. 

У багатьох світових держав зі сталою демократією та економікою присутній 

багатий досвід застосування електронної системи здійснення правосуддя. Так, у 

федеральних судах США ще у 1988 році в якості експерименту були встановлені 

автоматизовані системи, що давали користувачам можливість отримувати відомості про 

судові справи і матеріали судових справ, а також подавати в суд документи в електронній 

формі. Тому американські суди, застосовуючи на практиці системи «електронної 

публікації» і «електронної подачі документів», сьогодні ближче всіх підійшли до 

універсального «електронного правосуддя». 

Україна, як і весь світ, стрімко рухається вперед у напрямі побудови нового 

інформаційного суспільства. Суспільства, однією з ознак якого є переведення 

максимальної кількості комунікацій звичайної життєдіяльності людини в електронну, 

інформаційну форму. Однією з таких сфер є судочинство. Внаслідок судової реформи 

можна прогнозувати, що наслідком її успішності стане в тому числі і збільшення 

кількості звернень громадян до суду. Це в свою чергу призведе до збільшення 

навантаження на суддів, що негативно відіб‘ється на оперативності реалізації права на 

судовий захист та отримання судового рішення у спірній справі.  

Такий прогноз вимагає актуалізації питання пошуку нових методів підвищення 

ефективності роботи судів, в тому числі шляхом впровадження інноваційних технологій. 

Їх використання в діяльності органів судової влади можна розглядати в двох аспектах: 

1) для задоволення внутрішніх управлінських потреб судової системи (внутрішня 
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комунікація); 2) для комунікації з учасниками судового процесу та громадськістю 

(зовнішня комунікація). Проект запровадження інноваційних технологій у судочинство з 

метою оптимізації організаційних процесів роботи суду отримав назву «електронне 

правосуддя». В рамках реалізації Концепції галузевої програми інформатизації судів 

загальної юрисдикції та інших установ судової системи на 2013-2015 рр. у складі Єдиної 

судової інформаційної системи України було створено підсистему, яка отримала назву 

«Електронний суд». Влітку 2016 року було презентовано результати пілотного проекту, 

сутність якого полягала у спробі впровадження електронного документообігу як 

механізму взаємодії суду з учасниками процесу, а також з судом вищої інстанції.  

Електронний суд, у його теперішньому вигляді, надає учасникам судового процесу 

такі можливості як: 1) отримання інформації щодо стадій розгляду судової справи; 

2) надсилання процесуальних документів електронною поштою учасникам судового 

процесу; 3) надсилання судової повістки у вигляді SMS-повідомлень; 4) сплата судового 

збору онлайн; 5) оприлюднення відомостей у справах про банкрутство.  

На початку червня 2018 року в Україні почали тестувати відразу в 18 вітчизняних 

судах Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему (ЄСІТС) – Електронний 

суд. Система запустилася в судах Києва, Одеси, Вінниці і навіть в Донецькому 

апеляційному адміністративному суді (наразі працює в Краматорську). В рамках Проекту 

була забезпечена можливість подати позов та інші документи у електронному вигляді.  

Аналізуючи рекомендації міжнародних експертів щодо впровадження систем 

електронного правосуддя, наголошується на необхідності зробити електронне 

судочинство обов’язковим, а паперовий обмін документами – винятком. Проте, якщо 

врахувати, що доступ до Інтернету за різними даними мають лише близько 60% 

населення нашої держави, то перехід на повний безпаперовий документообіг є на даному 

етапі неможливим, оскільки це фактично позбавить майже половину населення доступу 

до правосуддя. Інший варіант – покладання всіх заходів по переведенню паперових 

документів по судовій справі у їх електронну форму на суд. Однак обладнання, яке 

мають суди сьогодні, не дозволяє працювати зі значним обсягом електронних справ.  

Поточна стадія розвитку електронного судочинства в Україні дає можливість 

виявити конкретні структурні інформаційні елементи, які потребують певного 

вдосконалення. Досвід останніх років свідчить, що попри усі очевидні переваги 

електронного судочинства проект «Електронний суд» (у вузькому розумінні) не набув 

широкої популярності і просування його відбувається вкрай повільно. Те саме стосується 

деяких інших загальнодержавних електронних проектів у судочинстві (обмін 

електронними документами із використанням ЕЦП, проведення судових засідань у 

режимі відеоконференцій, використання електронно-інформаційних кіосків тощо). 

Узагальнення та аналіз наявної інформації з цього приводу дозволяє назвати такі 

основні стримуючі чинники.  

По-перше, це відсутність єдиної уніфікованої інформаційної платформи для 

спілкування учасників процесу з судом та з іншими державними органами. Таке 

становище змушує користувачів використовувати різні програмні та апаратні засоби для 

одержання доступу до різних сервісів. Необхідність реєструватися в численних реєстрах, 

подавати різного роду заяви про забезпечення доступу до окремих сервісів, інсталювати 

різні програмні продукти, одержувати різні ідентифікатори, коди доступу, підтримувати 

їх в актуальному стані тощо в підсумку робить сучасне електронне судочинство більш 

клопітким та ємким за часом, ніж звичайне паперове.  

По-друге, це відсутність єдиних стандартів щодо інформаційного контенту, котрим 

мають відповідати відповідні судові інформаційні ресурси, електронні сервіси, та 

відсутність стимулів щодо їх покращення. Часто інформаційні сайти, електронні кіоски 
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та інші судові ресурси наповнені або непотрібною або неактуальною інформацією, яка не 

несе корисного навантаження.  

По-третє, це брак коштів. Відсутність належного фінансування судової системи 

взагалі і видатків на інформатизацію зокрема призводить до неспроможності задоволення 

потреб усіх охочих у користуванні певними сервісами внаслідок недостатності 

потужностей відповідних програмно-апаратних комплексів та недостатності спеціалістів 

для їх обслуговування.  

По-четверте, це дисонанс інформаційних технологій та процесуальних правил. 

Зараз домінуючою є тенденція вбудовування нових інформаційних технологій до 

існуючої системи процесуальних норм різних гілок судових юрисдикцій. Правила 

судового процесу, якщо і змінюються, то лише фрагментарно, в мінімально необхідному 

для того чи іншого нововведення обсязі. Судовий процес у цілому, вік основних норм 

якого налічує десятки років, а вік основних принципів – десятки сторіч, залишається 

незмінним. За таких обставин ККД від таких інформаційних технологічних вдосконалень 

є мінімальним. Це все одно, що гужовий транспорт оснастити новітніми засобами 

супутникової навігації, або стрілецький лук оснастити лазерним прицілом. Це незначно 

прискорить перший і не багато додасть ефективності другому [3, 4]. 
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ІНСТИТУТ ГРУПОВОГО ПОЗОВУ В СИСТЕМІ МАСОВИХ ПОЗОВІВ 

Розвиток суспільних відносин та законодавства, що регулює ці відносини, особливо 

в умовах євроінтеграції, в яких певні правові інститути зазнають кардинальних 

перетворень, спонукає необхідність перегляду та вдосконалення механізмів захисту прав 

та свобод людини, зокрема в цивільному судочинстві . 

Досить часто на практиці виникають ситуації, в яких один суб’єкт своїми діями 

може порушувати права та свободи численної групи осіб. Це призводить до масових 

звернень громадян за захистом своїх прав до суду з позовами до однієї і тієї ж особи. Але, 

як свідчить судова практика, в Україні на даний момент немає чіткого та дієвого 

механізму захисту прав та інтересів численних груп осіб, права яких порушуються в 

різних сферах суспільного життя. 
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ЦПК України закріплює такі близькі до інституту групового позову інститути 

захисту, як співучасть та представництво (статті 50 та 58 ЦПК України), але вони не 

можуть повною мірою забезпечити належний захист порушених прав численної групи 

осіб, особливо коли йдеться про сотні, а то й тисячі осіб, чиї права або законні інтереси 

були порушені. Коли виникає необхідність розгляду справ за позовними заявами великої 

кількості осіб з однієї підстави й з однаковими вимогами, то тут наша судова система 

зіштовхується з великими проблемами: суди змушені відкривати та розглядати такі 

справи у самостійних провадженнях, що, у свою чергу, тягне за собою перевантаження 

судів та величезні матеріальні витрати на забезпечення розгляду таких справ. Крім цього, 

це спричиняє незручності для самих осіб, права яких порушуються, адже вони змушені 

індивідуально подавати позовні заяви до суду, ініціюючи судовий розгляд на 

задоволення лише особистих вимог, що забирає час та кошти. 

В той же час механізм захисту прав та інтересів широкого кола осіб в певній мірі 

знайшов відображення в таких нормативно-правових актах, як Закон України «Про 

захист прав споживачів» від 12 травня 1991 року, Конвенція про доступ до інформації, 

участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що 

стосуються довкілля від 25 червня 1998 року, а також оновленим (із набранням чинності 

з 1 травня 2016 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року) Господарським кодекс 

України від 16 січня 2003 року, яким в Україні запроваджується інститут похідних 

позовів, що надає можливість учасникам (акціонерам) звертатися до суду з похідним 

позовом до його посадових осіб про відшкодування завданих збитків господарському 

товариству [1]. 

Останні роки спостерігається значний інтерес до системи масових позовів серед 

українських науковців та вітчизняних практиків. Так, інститут групового позову та 

суміжні інститути (позов на захист невизначеного кола осіб, похідний позов) 

висвітлюються в працях вчених- процесуалістів, серед яких: Ю. В. Білоусов, 

А. В. Губська, О. В. Київець, В. А. Миколаєць, К. В. Можаровська, Н. Ю. Сакара, 

Т. В. Степаненко та інші. 

Про актуальність зазначеної теми свідчить проведення круглого столу «Масовий 

позов: перспективи в Україні через призму зарубіжного досвіду», який відбувся 11 

червня 2015 року. Зокрема, Голова Верховного Суду України Романюк Я. М. поставив на 

обговорення питання законодавчого забезпечення судового захисту прав численних груп 

осіб за правилами масового позову. 

Інститут групового позову був предметом дослідження низки зарубіжних, в тому 

числі й російських, вчених серед яких: Г. О. Аболонін, Б. О. Журбін, М. Г. Єлісєєв, 

Г. Л. Осокіна, І. В. Решетнікова, В. В. Ярков, Крістофер Осакве, Вільям Бернем та інші. 

Однак, у роботах зазначених авторів хоч і враховуються суспільні перетворення, що в 

певній мірі властиві нашій країні, але наукове та особливо нормативне підґрунтя є дещо 

відмінним від українського, а отже певна кількість проблем, розглянутих цими авторами, 

потребує перегляду та переосмислення відповідно до українського законодавства та 

специфіки правовідносин у нашій державі. 

Але не слід ігнорувати той факт, що самостійний розгляд судами таких однотипних 

спорів, на думку Я. М. Романюка, неминуче призводить до розбалансованості судової 

практики, оскільки у випадках коли суд допускає помилку в правозастосуванні, вона 

повторюється у величезній кількості судових рішень, а її виправлення неможливе без 

апеляційного, а то й касаційного, перегляду всього масиву судових рішень [2, с.10]. Тому, 

аналізуючи судову практику, праці вітчизняних та зарубіжних вчених-юристів, можна 

стверджувати, що існує необхідність впровадження нового дієвого механізму захисту 

численних (невизначених) груп осіб, який би зміг забезпечити ефективність та 
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справедливість такого захисту, і що не менш важливо, економію часу та коштів як суду 

(держави), так і окремих осіб. Таким механізмом може виступити процесуальний 

інститут групового позову.  В Україні існують певні сфери, в яких інститут групових 

позовів зміг би врегулювати та вирішити певний комплекс проблем, що виходять із 

масових (однотипних та індивідуальних) позовів від осіб. Зокрема, у сфері соціальної 

політики, охорони навколишнього природного середовища, на біржі цінних паперів, у 

сфері банківських послуг тощо. 

Враховуючи той факт, що в даний момент триває розбудова інституту групового 

позову не тільки на теоретичному, а й на законодавчому рівні, застосування даного 

механізму у цивільному судочинстві набуває значної актуальності та практичної 

значимості. 

Разом з тим слід зазначити, що груповий позов існує не ізольовано як окреме 

процесуальне явище, він є частиною системи масових позовів, в яку входять позов на 

захист невизначеного кола осіб, похідний позов, масовий адміністративний позов та 

представницький позов - як різновиди масових позовів, спільною рисою яких є 

можливість одночасного захисту численної (невизначеної) кількості осіб.  

Однак, особливою ознакою, що вказує на відмінність даних позовів та їх 

самостійність є характер інтересу, що є предметом позову та підлягає захисту в судовому 

порядку. Так, в груповому позові захисту підлягає суто приватний інтерес; в основі 

позову на захист невизначеного кола осіб лежить публічний інтерес; похідний позов – це 

поєднання приватного та публічного інтересу. 

Як бачимо, саме характер інтересу, що підлягає захисту, визначає самостійність та 

індивідуальність кожного з цих видів позовів, що входять до системи масових позовів. 
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УЧАСТЬ ПРИСЯЖНИХ ЗАСІДАТЕЛІВ  

У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

Присяжні – особи, які у випадках, визначених цивільним процесуальним законом, та 

за їх згодою залучаються до здійснення правосуддя і вирішують цивільні справи у складі 

суду першої інстанції разом із суддею. Статтею 127 Конституції України передбачено, 

що правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом 

випадках, присяжні. Участь присяжних у розгляді справ спрямована на реалізацію 

принципу колегіальності у правосудді. Забезпечення їх участі у функціонуванні органів 

судової влади є ознакою демократичності, являє собою один із заходів соціального 

контролю за законністю і справедливістю діяльності суддів. Участь присяжних нині 

розглядається як певний інструмент, котрий пов'язаний з участю громадськості та 

можливим напрямком діяльності з метою формування більш високого рівня довіри до 

судової влади. Як відзначено у Пропозиціях Міжрегіональної робочої групи Регіональних 

рад реформи правосуддя від 27.09.2019р. (в роботі цієї групи автор цих тез бере активну 

участь), що концептуальним напрямком розвитку судової влади є сприяння відкритості 
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відправлення правосуддя, завдяки залученню громадян до участі в судовому процесі у 

ролі присяжних засідателів. Для того щоб сприяти зростанню задоволеності та довіри 

громадян до правосуддя, сектор правосуддя повинен враховувати очікування 

громадськості та задовольняти їх конкретно та всебічно. До речі на цьому форумі звучала 

пропозиція виключити інститут присяжних у цивільному процесі. Вважаю за необхідне 

продовжити подальшу дискусію з цього питання. 

Правова основа участі присяжних у здійсненні правосуддя в порядку цивільного 

судочинства ґрунтується на положеннях ч. 4 ст. 124 та ч.1 ст.127 Конституції України і 

включає главу 3 розділу ІІІ Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та ч. 2 ст. 34 

та ч. 4 ст. 293 ЦПК. Відповідно до цивільного процесуального законодавства участь 

присяжних у розгляді цивільних справ в Україні реалізується тільки у місцевому 

загальному суді першої інстанції і лише у певних категоріях справ окремого 

провадження, а саме справ про: обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, 

визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної 

особи; визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою; 

усиновлення; надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку; примусову 

госпіталізацію до протитуберкульозного закладу. Зазначені цивільні справи у судах 

першої інстанції розглядаються колегією у складі одного судді і двох присяжних. 

Присяжний при здійсненні правосуддя користується рівними правами з головуючим 

професійним суддею при вирішенні всіх питань, які виникають при розгляді цивільної 

справи та ухваленні судового рішення, ознайомлюється з матеріалами судової справи, в 

якій він бере участь як присяжний, бере участь в судових засіданнях, дослідженні 

доказів.  

Питання, що виникають під час розгляду цивільної справи колегією у складі одного 

судді і двох присяжних, вирішуються більшістю голосів. Головуючий суддя голосує 

останнім. При ухваленні рішення з кожного питання жоден із присяжних не має права 

утримуватися від голосування та підписання рішення чи ухвали. Присяжний не має права 

розголошувати міркування, що були висловлені у нарадчій кімнаті і не може бути 

допитаний як свідок про обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли 

під час ухвалення судового рішення. 

На присяжних Законом України «Про судоустрій і статус суддів» (ст. 63) 

покладаються обов’язки справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати 

судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства; 

дотримуватися правил суддівської етики, у тому числі виявляти та підтримувати високі 

стандарти поведінки у будь-якій діяльності з метою укріплення суспільної довіри до 

суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів; виявляти 

повагу до учасників процесу; не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що 

охороняється законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового 

засідання (зокрема, у справах про усиновлення); виконувати вимоги та дотримуватися 

обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції. Присяжний 

зобов’язаний вчасно з’явитися на запрошення суду для участі в судовому засіданні. 

Неприбуття в судове засідання без поважних причин вважається неповагою до суду. 

Статус присяжних визначається правилами формування списків присяжних, 

порядком і строком їх залучення до виконання своїх обов’язків у суді, гарантіями їх 

незалежності та недоторканності, заходами їх матеріального забезпечення на час 

виконання своїх обов’язків. Списки присяжних формують і затверджують місцеві ради у 

кількості, зазначеній у поданні територіальних управлінь ДСА України. До списку 

присяжних включають дієздатних громадян України віком від 30 до 65 років, які 

володіють державною мовою, не мають незнятої чи непогашеної судимості, не мають 

хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків 
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присяжного, постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція 

відповідного окружного суду, і дали згоду бути присяжними. Не включаються до списків 

присяжних народні депутати України, члени КМ України, судді, прокурори, працівники 

правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники 

апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого 

самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України, Вищої ради правосуддя, а також особи, на яких протягом останнього року 

накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.  

Особа, включена до списку присяжних, зобов’язана повідомити суд про обставини, 

що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності. За наявності 

таких обставин голова суду повинен увільнити особу, яку було включено до списку 

присяжних, від виконання обов’язків присяжного. Головою суду також за заявою, 

поданою до початку виконання обов’язків присяжного увільняються від виконання 

обов’язків присяжного особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та 

пологами, у відпустці по догляду за дитиною, а також особи, які мають дітей 

дошкільного чи молодшого шкільного віку або утримують дітей-інвалідів або членів сім’ї 

похилого віку; керівники або заступники керівника органу місцевого самоврядування; 

особи, які через свої релігійні переконання вважають для себе неможливою участь у 

здійсненні правосуддя; інші особи, якщо голова суду визнає поважними причини, на які 

вони посилаються. 

Список присяжних затверджується на три роки і переглядається в разі необхідності 

для заміни осіб, які вибули зі списку, за поданням територіального управління Державної 

судової адміністрації України. Після затвердження списку присяжних такий список 

передається до відповідного окружного суду, в тому числі в електронній формі. 

Інформацію, що міститься у зазначеному списку, не може бути використано для цілей, 

що не пов’язані із добором присяжних. Суд залучає присяжних до здійснення правосуддя 

у порядку черговості на строк не більше одного місяця на рік, крім випадків, коли 

продовження цього строку зумовлено необхідністю закінчити розгляд справи, 

розпочатий за їхньою участю. Персональний склад присяжних для розгляду конкретної 

цивільної справи визначається за допомогою Єдиної судової інформаційної 

(автоматизованої) системи, якщо інше не встановлено законом. Особу може бути 

увільнено від виконання обов’язків присяжного внаслідок відводу (самовідводу) у 

конкретній справі з підстав та в порядку, встановлених ЦПК для відводу судді, або за 

поданням головуючого судді. 

Письмове запрошення для участі у здійсненні правосуддя суд надсилає присяжному 

не пізніше ніж за сім днів до початку судового засідання. Запрошення містить 

інформацію про права та обов’язки присяжного, вимоги до нього, а також підстави для 

увільнення від виконання обов’язків. Одночасно із запрошенням надсилається письмове 

повідомлення для роботодавця про залучення особи як присяжного. Роботодавець 

зобов’язаний увільнити присяжного від роботи на час виконання ним обов’язків зі 

здійснення правосуддя. Відмова в увільненні від роботи вважається неповагою до суду. 

Залучення присяжних до виконання обов’язків у суді та їх виклик здійснюються в 

порядку, визначеному процесуальним законом. Законом України «Про судоустрій та 

статус суддів» встановлено гарантії прав присяжних (ст.68). Присяжним за час виконання 

ними обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового 

окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, 

визначеному ДСА України. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання 

житла, а також виплачуються добові. Виплата винагороди присяжному за час виконання 

ним обов'язків у суді здійснюється відповідним територіальним управлінням ДСА 

України за рахунок коштів бюджетної програми на здійснення правосуддя на підставі 
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письмової заяви присяжного згідно із «Порядком виплати винагороди та відшкодування 

витрат, виплати добових присяжному за час виконання ним обов'язків у суді», 

затвердженим Наказом ДСА України від 05.10.2016 р. № 198. 

За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи 

зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним 

обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з 

роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків 

у суді не допускається. На присяжних поширюються гарантії незалежності і 

недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із 

здійснення правосуддя. Такі гарантії забезпечуються передбаченою процесуальним 

законом процедурою здійснення правосуддя, забороною будь-якого незаконного впливу 

при здійсненні правосуддя, недоторканністю присяжного. За обґрунтованим клопотанням 

присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання 

цих обов’язків. 

 

Легких Кирило Вікторович 

кандидат юридичних наук 

завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики 

Академії адвокатури України  

(м. Київ, Україна) 

ПРОБЛЕМИ АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ УХВАЛИ СУДУ ПРО 

ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ, ПОСТАНОВЛЕНОЇ 

ПРОТЯГОМ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ ПО СУТІ 
13 червня 2019 року рішенням 4-р/2019 [1] Конституційний Суд України (далі – 

КСУ) визнав неконституційним положення частини другої статті 392 Кримінального 

процесуального кодексу України [2] щодо унеможливлення окремого апеляційного 

оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою, постановленою 

під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по 

суті. 

Таким чином КСУ визнав, що необхідність продовження строку тримання під 

вартою повинна бути не тільки предметом дослідження суду, який розглядає справу по 

суті. Перевірити таке рішення суду першої інстанції може й апеляція. 

Обґрунтовуючи власні висновки, КСУ, з посиланням на резюме Європейської 

комісії «За демократію через право» (Венеційська Комісія) від 18.03.2019 року № 

939/2018 [3], зазначив, що «на відміну від розгляду клопотання щодо звільнення, поданих 

пізніше, розгляд апеляційної скарги іншим суддею – що не брав участі в ухваленні 

рішення про тримання під вартою й через це позбавлений упередженості на користь 

такого рішення – надає можливість виправити помилки, які могли бути допущені при 

ухваленні рішення про тримання під вартою підозрюваного або про продовження такого 

тримання»; «у питаннях такої ваги, як позбавлення волі, кращим є додатковий завчасний 

контроль, аніж контроль ex-poste, можливість якого наставатиме тоді, коли звільнення 

вже не є можливим, а його наслідком може бути лише відшкодування» (параграф 50 

Резюме). 

Таким рішенням КСУ було усунуто диспропорцію права сторони захисту на 

апеляційне оскарження під час досудового розслідування та розгляду справи по суті. Річ 

у тім, що під час досудового розслідування рішення слідчого судді про застосування 

запобіжного заходу – тримання під вартою – було і залишається предметом контролю 

суду апеляційної інстанції.  

Рішення КСУ, окрім очевидного схвалення обвинуваченими та їх захисниками (та й 

всією юридичною спільнотою), формує ряд практичних запитань, відповіді на які, на 
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наше переконання, будуть надані під час застосування висновків КСУ, викладених в 

рішенні. 

Дискусійним є питання про те, чи охоплюються даним висновком КСУ ухвали судів 

про застосування (а не про продовження) судом запобіжного заходу у виді тримання під 

вартою (з урахуванням формулювання висновків у рішенні КСУ). 

Виникають практичні запитання і в розрізі того, а яке ж саме положення ст. 392 

КПК України визнано неконституційним. Частина друга статті 392 КПК не містить 

окремого положення щодо неможливості апеляційного оскарження ухвали суду про 

продовження строку тримання під вартою. Вказана норма КПК сформульована 

наступним чином: ухвали, постановлені під час судового провадження в суді першої 

інстанції до ухвалення судових рішень, передбачених частиною першою цієї статті, 

окремому оскарженню не підлягають, крім випадків, визначених цим Кодексом. 

Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до апеляційної скарги на судове 

рішення, передбачене частиною першою цієї статті.  

Таким чином, на нашу думку, неконституційною визнана правова конструкція 

(«прихована заборона оскарження»), а не конкретне положення ч. 2 ст. 392 КПК України. 

КСУ у своєму рішенні зобов’язав Верховну Раду України привести нормативне 

регулювання, встановлене ч. 2 ст. 392 КПК України, у відповідність із Конституцією 

України та цим рішенням. З очевидних причин, КСУ не встановив строків виконання 

такого рішення Верховною Радою України. Питання втілення рішення КСУ в практичну 

діяльність виникають у зв’язку із відсутністю порядку та строків оскарження ухвал суду 

про продовження строку тримання під вартою. Але, з огляду на приписи ст.ст. 9, 395 

КПК України, такі ухвали, на наш погляд, можуть бути оскаржені протягом 7 днів з дня 

їх оголошення, шляхом подання апеляційної скарги через суд першої інстанції. 

В мотивувальній частині рішення КСУ зазначив, з посиланням на Резюме 

Венеційської комісії, що для того, щоб такі апеляційні оскарження не спричинили 

уповільнення судочинства й тим самим не призвели процесуальної неефективності, 

законодавець може стосовно них запровадити суворі часові обмеження (параграф 51 

Резюме). КПК України не містить положень, які б встановлювали граничний термін 

апеляційного перегляду рішень про продовження строку тримання під вартою. 

З урахуванням високого процесуального навантаження як місцевих, так і 

апеляційних судів, виникає питання щодо фактичного зупинення провадження в суді 

першої інстанції у конкретній справі, у зв’язку із поданням апеляційної скарги на ухвалу 

суду про продовження строку тримання під вартою, на досить тривалий строк. В 

місцевих судах формується практика створення справи-замінника, тобто дублікату 

матеріалів, які є в розпорядженні суду. Очевидно, що така практика збільшує 

процесуальне навантаження як судді, так і співробітників апарату суду.  

Під час досудового розслідування слідчий суддя, який вирішує питання щодо 

запобіжного заходу, оцінює матеріали клопотання, заперечення сторони захисту та 

надані нею документи тощо. 

У випадку оскарження рішення суду, що розглядає справу по суті, на наш погляд, 

суду апеляційної інстанції повинні надаватися всі матеріали справи, так як саме їх оцінка 

судом є підставою для продовження строку тримання під вартою. При цьому сторона 

захисту буде обмежена в можливості обґрунтування своєї позиції «доказами захисту» (у 

відповідності до вимог ст. 349 КПК України, під час розгляду справи по суті докази зі 

сторони обвинувачення досліджуються в першу чергу, а зі сторони захисту - у другу. 

Отже, в матеріалах справи, що надаються суду апеляційної інстанції, можуть бути 

відсутні докази сторони захисту, так як до їх надання суду, що розглядає справу по суті, 

«не дійшла черга» дослідження). Апеляційний перегляд може бути ускладнений й 

необхідністю оцінки показань свідків, потерпілих, що були надані суду першої інстанції. 
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Така переоцінка потребуватиме виклику зазначених вище осіб до суду апеляційної 

інстанції, з урахуванням вимог ст. 23 КПК України. При цьому слід враховувати, що у 

випадку встановлення помилки судом апеляційної інстанції, ним, серед іншого, повинна 

надаватися оцінка обґрунтованості обвинувачення, яка може відрізнятися від висновків 

суду першої інстанції. 

У світлі рішення КСУ, неочевидним є порядок оскарження ухвал суду апеляційної 

інстанції про продовження строку тримання під вартою, при виконанні ним функції щодо 

визначення підсудності, або при розгляді апеляційної скарги на ухвалу суду про 

повернення обвинувального акту прокурору. В практичній діяльності непоодинокими є 

випадки, коли суд апеляційної інстанції, розглядаючи подання про зміну територіальної 

підсудності або апеляційну скаргу прокурора на ухвалу суду про повернення 

обвинувального акту, продовжує строк тримання під вартою. Отже, цілком логічним є 

питання щодо можливості оскарження таких ухвал апеляційного суду в касаційному 

порядку. 

Необхідно також враховувати, що для Європейського суду з прав людини важливим 

(з певними застереженнями – обов’язковим) є вичерпання всіх національних засобів 

захисту порушеного права. Одним з таких засобів, з урахуванням рішення КСУ, є 

апеляційне оскарження рішення про продовження строку тримання під вартою, ухвалене 

судом, що розглядає справу по суті (наприклад, для встановлення порушення вимог ст. 5 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод). Отже, «апеляція стає 

неминучою» (звичайно, якщо для такого оскарження є законні підстави). 

Неочевидним є можливість суддів апеляційного суду, які ухвалювали рішення за 

наслідками ревізії рішення суду про продовження строку дії тримання під вартою, брати 

участь у розгляді апеляційної скарги, поданої на рішення суду, ухвалене по суті. 

Підсумовуючи вище викладене, вважаємо, що рішення Конституційного Суду 

України, окрім вирішення конкретного питання права в межах конституційної скарги, 

фактично створює для законодавця необхідність системних змін до КПК України, які 

вочевидь не обмежуються ст. 392 КПК України. Сподіваємося, що рішення апеляційних 

судів, у найближчому майбутньому, зможуть надати відповіді на питання практичної 

реалізації даного рішення КСУ.  

Використані матеріали: 

1. У справі за конституційною скаргою Глущенка Віктора Миколайовича щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 

392 Кримінального процесуального кодексу України (справа № 3-208/2018(2402/18): 

Рішення Конституційного Суду України від 13.06.2019 № 4-р/2019. База даних 

«Законодавство України» / ВР України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-19 (дата звернення 27.09.2019). 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон від 13 квітня 2012 № 4651-

VI. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення 27.09.2019). 

3. Amicus curiae brief on separate appeals against rulings on preventive measures 

(deprivation of liberty) of first instance courts: Opinion No. 939 / 2018, 15-16 March 2019, 

adopted by The European commission for democracy through law (Venice commission) at its 

118th Plenary Session. База даних Венеційської комісії / Рада Європи. URL: 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)001-e# (дата звернення 

27.09.2019). 
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АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВА 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Відповідно до ст. 54 Конституції України громадянам гарантується захист 

інтелектуальної власності, авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що 

виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Реалізація прав не 

можлива без надійного правового механізму охорони і захисту. Завдяки охороні можна 

отримати гарантію недоторканості результатів творчих пошуків, що сприяє подальшій 

творчій діяльності. За допомогою захисту особа може визнати за собою право, 

відшкодувати збитки, заподіяні порушенням цього права, та попередити подальші 

посягання. Ефективність захисту порушеного права є чинником розвитку творчого, 

інтелектуального потенціалу та визнання країни, через своїх науковців, на міжнародній 

науковій арені. 

Наразі великою проблемою ефективного існування інтелектуальної наукової 

спільноти є поняття академічного плагіату. Аналізуючи чинне законодавство, можна 

виокремити основні передумови такого. По-перше, проблеми законодавства. Так, до 

прикладу, чинний Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (ст. 1.22), 

зазначає, що «науковий результат може бути у формі звіту, опублікованої наукової статті, 

наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, 

монографічного дослідження, наукового відкриття, проекту нормативно-правового акта, 

нормативного документа або науково-методичних документів, підготовка яких потребує 

проведення відповідних наукових досліджень або містить наукову складову, тощо» [1]. 

Отже, при оцінюванні діяльності наукового працівника насамперед враховуються 

кількість, а зовсім не рівень якості та вплив результатів дослідження. По-друге, 

відсутність нормативно закріпленої, чіткої, процедури оцінювання робіт на наявність 

академічного плагіату. Встановлення чіткого бар’єру унікальності твору окремо для 

представників технічних та гуманітарних спеціальностей. По-третє, втрата внутрішньої 

мотивації наукових працівників до дотримання принципів академічної доброчесності в 

умовах низького рівня забезпечення належних умов праці (низька заробітна плата, 

відсутність необхідної матеріальної бази, тощо). По-четверте, новітні технології, що 

дозволяють легко копіювати чужі роботи. 

Відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про освіту», академічний плагіат – це 

«оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих 

іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення 

опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення 

авторства» [2]. Подібне трактування можемо прослідкувати в ч. 6 ст. 69 чинного Закону 

України «Про вищу освіту» [3]. Протилежне визначення надає Закон України «Про 

авторське право і суміжні права». Відповідно до п. в) ст. 50, плагіатом є «оприлюднення 

(опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором 

цього твору» [4]. Між тим, суб’єкти авторського права та/або суміжних прав можуть 

звертатися до суду чи інших компетентних органів за захистом своїх прав. Направду, 

дуже мало випадків притягнення порушників до відповідальності без звернення суб’єктів 
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зазначених прав. Крім того закон вказаної процедури не передбачає. Ще заслуговує на 

увагу той факт, що вищевказане розуміння плагіату відрізняється за обсягом від поняття 

академічного плагіату в освітніх законах (є вужчим). Більш того, ч. 3 ст. 433 Цивільного 

кодексу України прямо виключає з об’єктів авторського права ідеї, процеси, методи 

діяльності або математичні концепції як такі, що не повинні перешкоджати їх 

ідентифікації як академічного плагіату у випадках відсутності належних посилань на 

справжніх авторів в академічних працях [5]. 

До прикладу, у Стенфордському університеті плагіатом називають «використання 

без надання обґрунтованого та належного кредиту (авт. під кредитами тут розуміють 

посилання на авторів чи джерело інформації, надане у прийнятій для відповідних 

випадків формі (посилання на публікацію, зазначення прізвища у тексті, подяка тощо) 

або визнання автором чи джерелом оригінальної роботи іншої людини незалежно від 

того, чи є ця робота кодом, формулою, ідеєю, мовою, дослідженням, стратегією, текстом 

тощо» [6]. Єльський університет розглядає плагіат, як «використання чужої роботи, слів 

або ідей без посилань» [7]. Кембриджський університет називає плагіатом «подання як 

власної праці, незалежно від наявності наміру обманювати, роботи, яка частково чи 

цілком запозичена з чужої праці без належного підтвердження» [8]. Національний 

науковий фонд США називає плагіатом «привласнення чужих ідей, методів, результатів 

або слів без надання відповідних кредитів» [9]. 

Академічний плагіат та авторське право в розрізі інтелектуальної власності не варто 

ототожнювати. Безперечно дані твердження мають спільні точки дотику, проте не по всій 

поверхні. Питання захисту авторського права стосується, насамперед особистих 

немайнових прав суб’єктів авторського права [10]. Академічний плагіат спрямований 

насамперед на тих осіб, що порушують академічну доброчесність, тобто коректно 

посилаються на справжніх авторів творів, а не на тих, кому могло бути передано 

авторське право на них. В свою чергу, авторське право захищає тих осіб, котрим 

належать майнові та особисті немайнові права на результат творчої діяльності. Такими 

особами не завжди є справжні автори твору. 

Проблемними на сьогодні ще лишаються питання відмежування академічного 

плагіату від помилок цитування, котрі проявляються у тому, що неправильно оформлена 

цитата, посилання на джерело, відсутні лапки при використанні частинок тексту, 

використано не те джерело, з якого взято запозичений фрагмент, тощо. 

Ще більші дискусії викликає запровадження в новому законі про освіту поняття 

самоплагіату. Відповідно до ч. 4 ст. 42, самоплагіатом є «оприлюднення (частково або 

повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових 

результатів» [3]. Проблема самоплагіату полягає в тому, що автори багаторазово 

публікують одні й ті ж самі результати досліджень, подаючи їх в якості самостійних. Тут 

варто розмежовувати, що самоплагіатор не привласнює чужих результатів, а лише 

неетично використовує свої власні дослідження, що були раніше опубліковані. Це 

зумовлює специфіку ідентифікації випадків самоплагіату та академічної відповідальності 

за таке порушення [11]. Використання самоплагіату знижує довіру до науки, як явища, 

що завжди знаходиться в пошуку та створенні нового. Часто таке призводить до 

отримання необґрунтованих переваг за фактично невиконану роботу. Так, наприклад, ці 

переваги можуть полягати в отриманні додаткового фінансування на проведення 

досліджень, що фактично не виконувалися, підвищенні наукометричних показників 

автора, тощо. 

Одним із важливих, невід’ємних прав є судових захист будь-якого порушеного 

права в усіх випадках. Таке твердження сприяє підвищенню ролі та місця суду в 

громадянському суспільстві. Залежно від того, хто є суб’єктом захисту порушеного 

права, такий може бути прямим та непрямим.  
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Прямий – здійснюється безпосереднім автором або його правонаступниками. 

Широке застосування інформаційних технологій, практика опублікування статей на 

сайтах видавництв, дозволяють відстежувати авторам свої публікації, а також 

здійснювати порівняльний аналіз подібних за тематикою досліджень та виявляти 

порушення. У випадку виявлення фактів академічного плагіату автори можуть вживати 

наступні заходи: проінформувати редакцію журналу про співпадіння; наукову установу, 

де працює особа, що некоректно запозичила текст; якщо мова йде про публікації до 

захисту кандидатської чи докторської дисертації, то повідомити Спеціалізовану вчену 

раду, тощо. Безпосередньо звернутися до суду за захистом свого порушеного права. 

Проте, як свідчить практика, дуже малий відсоток таких справ доходить до суду. В 

випадку прямого звернення – порушення намагаються врегулювати в досудовому 

порядку. 

Непрямий – здійснюється уповноваженими суб’єктами без відома автора і 

спрямований переважно на недопущення порушень вимог законодавства у сфері наукової 

діяльності. На відміну від прямого захисту, непрямий – не передбачає застосування 

способів цивільно-правового захисту, спрямованих на відшкодування правоволодільцю 

шкоди, та застосування інших способів цивільно-правового захисту прав творця, оскільки 

його метою є припинення порушення вимог законодавства, забезпечення публічних 

інтересів у науковій сфері. По-перше, це суб’єкти приватного права – редакції наукових 

видань, які проводять рецензування наукових публікацій та у випадку виявлення 

академічного плагіату мають право відмовити в опублікуванні статті. По-друге, 

уповноважені державні органи та установи. Основним з них є Міністерство освіти і науки 

України щодо контролю за якістю дисертаційних робіт. Крім того, окремо слід виділити 

спеціалізовані вчені ради, які вживають заходів щодо здійснення контролю за 

недопущенням фактів неправомірного запозичення у дисертаційних роботах чужих ідей, 

матеріалів без належного зазначення авторства їх творців. У випадку зняття 

дисертаційної роботи з розгляду або скасування рішення спеціалізованої вченої ради про 

присудження наукового ступеня кандидата, доктора наук, порушення прав 

інтелектуальної власності припиняється. Сьогодні, основною проблемою законодавства 

України, щодо захисту від академічного плагіату, є його невідповідність до сьогоденних 

реалій. При цьому варто пам’ятати, що не завжди врахування зарубіжного досвіду може 

принести позитивні результати. Те, що система захисту порушених прав повинна бути 

ефективною та такою, що відповідає реаліям наукового життя не повинно викликати 

жодних сумнівів. Проте гарантування – це не тільки захист. Це створення в науці та 

освіті такої системи заохочень для творців, викладачів, щоб думки про плагіат ніколи не 

виникали в жодної із сторін науково-навчального процесу. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ СУДОВОЇ 

ЗАБОРОНИ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ 

Закон України «Про політичні партії в Україні» (стаття 21) регулює питання 

заборони політичної партії: «Політична партія може бути за адміністративним позовом 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної 

реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань заборонена в 

судовому порядку у випадку порушення вимог щодо створення і діяльності політичних 

партій, встановлених Конституцією України, цим та іншими законами України» [1]. 

Таким чином закон вказує суб’єкта, який може ініціювати заборону політичної 

партії – Міністерство юстиції України; адміністративний позов вказує нам на підсудність 

справи – адміністративні суди; підставами заборони визначено – будь-які порушення 

вимог щодо створення і діяльності політичних партій, які встановлені Конституцією 

України та законами України.  

Виникає запитання – якою мірою ці норми відповідають Конституції України та 

міжнародно-правовим стандартам з прав людини? 

Конституція України (стаття 37) закріплює: «Утворення і діяльність політичних 

партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію 

незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення 

суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення 

державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, 

релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, 

забороняються. Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих 

формувань. Не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних 

партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого 

самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у 

навчальних закладах та інших державних установах і організаціях. Заборона діяльності 

об'єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку» [2]. 

Таким чином Конституція України визначає перелік підстав заборони політичної 

партії. Чи можуть закони України розширювати цей перелік та встановлювати нові 

підстави заборони? Так Законом України № 317-VIII від 09.04.2015 було доповнено 

пунктом 9 частину першу статті 5 Закону України «Про політичні партії в Україні», а 

саме встановлено додаткову підставу заборони політичної партії у випадку пропаганди 
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комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та 

їх символіки. 

Конституція також не встановила який саме суд має повноваження розглядати таку 

категорію справ. 

Це питання набуло практичного сенсу з розглядом  Окружним адміністративним 

судом міста Києва справи №826/15408/15 за позовом Міністерства юстиції України до 

Комуністичної партії України з вимогою про припинення діяльності політичної партії.  

Позивач зазначив, що Комуністичною партією України не виконано обов'язку щодо 

приведення у відповідність своїх установчих документів та найменування у відповідність 

із вимогами Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 

їхньої символіки», у зв'язку із чим наказом Міністерства юстиції України від 23 липня 

2015 року №1312/5 "Про затвердження правового висновку Комісії з питань дотримання 

Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» 

визнано найменування, символіку, статут та програму діяльності Комуністичної партії 

України такими, що не відповідають вимогам згаданого Закону; а тому вважає, що 

діяльність політичної партії підлягає припиненню у судовому порядку. За результатами 

розгляду суд 16 грудня 2015 року постановив припинити діяльність Комуністичної партії 

України [3]. Комуністична партія України подала апеляцію на це рішення, яка досі 

знаходиться на розгляді суду. Крім того було подано скаргу до Європейського суду з 

прав людини, яка також досі не розглянута. 

  Стаття 22 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права передбачає, що 

користування правом на свободу асоціації не підлягає ніяким обмеженням, крім тих, які 

передбачаються законом і необхідні в демократичному суспільстві в інтересах державної 

чи суспільної безпеки, суспільного порядку, охорони здоров'я і моральності населення, 

для захисту прав і свобод інших осіб. Стаття 11 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод також закріплює, що здійснення цього права не підлягає жодним 

обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в 

демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, для 

запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі або для захисту 

прав і свобод  інших осіб. Застосування цих обмежень повинне узгоджуватися з 

«Сиракузькими принципами тлумачення обмежень і відхилень від положень 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права» (1984 р.), що деталізують 

вимоги Пакту, зокрема, щодо змісту понять «встановлених законом», «національна 

безпека», «громадський порядок», «здоров'я населення», «прав і свобод інших людей» та 

практикою Європейського суду з прав людини [4, с. 281, 182]. 

За результатами розгляду Європейським судом з прав людини скарг сформувалася 

достатня практика щодо заборони об'єднань громадян и, в першу чергу, політичних 

партій.  

Положення про правове регулювання діяльності політичних партій під редакцією 

ОБСЄ та Венеціанської комісії від 15-16 жовтня 2010 року зазначає, що «Обмеження або 

ж розпуск політичних партій слід розглядати як виняткові заходи, застосовувати які 

варто лише в тих випадках, коли партія вдається до насильства або ж загрожує 

громадському спокою і демократичному конституційному ладу країни». 

Відповідно до Керівних принципів заборони та розпуску політичних партій та 

аналогічних заходи, прийнятих Європейською комісією за демократію через право 

(«Венеціанська комісія») на 41 пленарній сесії, заборона або примусовий розпуск 

політичних партій може бути виправданий лише  в тому випадку, як що вони 

проповідують насильство або повалення демократичного конституційного ладу. 
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В усіх демократичних країнах питання заборони об’єднань громадян належить до 

компетенції судових органів. Загального підходу які саме судові органи повинні 

розглядати таку категорію справ не існує. В одних державах це виключна компетенція 

конституційного суду, в інших – судів загальної юрисдикції. Проте Венеціанська комісія 

зазначила, що незалежно від того, який судовий орган має компетенцію в даному 

питанні, перший крок повинен полягати в тому, щоб знайти у діяльності політичної 

партії невідповідність конституції. Суд повинен розглянути докази, представлені проти 

політичної партії, і визначити, чи зробила вона суттєве правопорушення відносно 

конституційного ладу. Враховуючи такий підхід логічним є віднесення в багатьох країнах 

Європи цієї категорії справ до повноважень саме конституційного суду. 

Таким чином, автор з 2002 року відстоює позицію, що доцільніше було б віднести 

цю категорію справ до розгляду Конституційного Суду України, що пояснюється тим, що 

останній повинен встановити порушення саме Конституції (а не будь-яких законів), 

визнавши політичну партію антиконституційною, тобто такою, що спрямовує свої дії 

проти існуючого політичного ладу недопустимими в демократичному суспільстві 

способами. За всі інші правопорушення на партію цілком достатньо буде накладення 

інших санкцій, які необхідно запровадити у законодавстві України, у вигляді штрафу, 

призупинення окремих видів діяльності або призупинення діяльності всієї партії, що 

дасть їй можливість, не втрачаючи легального статусу, вжити заходів, спрямованих на 

ліквідацію правопорушення і приведення своєї діяльності у відповідність до 

законодавства [5]. 
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ЩОДО ДОПУСТИМОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ДЛЯ 

ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ 

Реформування кримінального судочинства в Україні відбувається у складних 

умовах. Сучасний рівень розкриття злочинів свідчить про необхідність реформування як 

самого процесуального законодавства, так і пошуку нових прийомів і способів подолання 
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протидії розслідуванню, яка сьогодні стала визначальною ознакою пізнавальної 

діяльності оперативних і слідчих підрозділів. 

Подолання або нейтралізація протидії розслідуванню потребує відповідної тактики, 

яка в загальному вигляді полягає в умінні переграти, «перехитрити» протидіючу сторону 

за рахунок приховування своїх намірів, спонукання до відповідних дій і т. п. Виходячи із 

визначення тактики як уміння «перехитрити», «переграти» протидіючу сторону доцільно 

проаналізувати питання щодо допустимості, рівня і умов застосування хитрощів в 

тактичних прийомах, спрямованих на подолання протидії розслідуванню та забезпечення 

при цьому прав та законних інтересів людини. 

В тлумачних словниках «обман» розглядається у двох аспектах. По-перше, це дії 

особи, яка намагається ввести когось в оману неправдивими словами, вчинками, діями і 

т. ін. По-друге, це хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, викривленим 

відображенням її органами чуття або уявний образ чого-небудь, що помилково 

сприймається як дійсний [1, с. 642, 670]. 

Помилкове уявлення щодо певних обставин може сформуватися у людини під 

впливом різноманітних чинників, які на неї впливають в процесі розслідування. Деякі з 

них безпосередньо передбачені законом (необхідність роз’яснення обставин, що 

пом’якшують відповідальність, нерозголошення даних досудового слідства тощо). Інші 

чинники обумовлюються міркуваннями тактичного характеру. Вони пов’язані з такими 

діями, звичайно в межах закону, які сприяють формуванню у людини помилкового 

уявлення про те, що відбувається. У більшості випадків їх створюють штучно. Вони 

містять у собі елементи невизначеності але ґрунтуються на об’єктивних процесах і 

явищах. Наочним прикладом цього може бути побічний допит, сутність якого полягає у 

з’ясуванні інформації про обставини, прямо не пов’язані з предметом допиту, але такими, 

що мають значення для встановлення істини. 

Питання щодо можливості застосування тактичних прийомів, які неоднозначно 

оцінюються особою, вирішується по-різному. В більшості випадків до можливості їх 

використання ставляться негативно та зазначають, що в сучасних умовах доводиться 

стикатися з високоосвіченими злочинцями (у тому числі такими, що мають юридичну 

освіту), які володіють витонченим інтелектом та психологічною проникливістю. Вони 

легко розгадують різноманітні тактичні «пастки» слідчого [2, с. 10–15]. На жаль, 

конкретних пропозицій щодо нових тактичних прийомів для подолання протидії 

розслідуванню в роботі не пропонується. 

Іншу думку щодо можливості застосування таких тактичних прийомів висловлює 

М. І. Порубов. Їхню сутність він вбачає у тому, що від допитуваного тимчасово 

приховується дійсна мета допиту, формується хибне уявлення про наявність або, 

навпаки, відсутність у слідчого доказів. Досягають цього створенням певної ситуації при 

допиті, показом предметів, аналогічних тим, які мають відношення до злочину, і т. д. 

Критерій правомірності застосування таких прийомів він вбачає у абсолютній 

недопустимості з боку слідчого повідомлення будь-яких перекручених відомостей, 

стверджень, оперування брехливими посилками, створення штучних ситуацій, що 

виключають можливість правильного висновку. Хитрість, якщо її розуміти як 

винахідливість слідчого, є етично виправданим елементом тактичного прийому впливу на 

учасників кримінального процесу [3, с. 5]. 

Слід зазначити, що правової заборони застосування дій, які можуть бути 

неоднозначно оцінені особою в сучасній практиці не існує. Так, ч. 2 ст. 11 КПК України 

забороняє під час кримінального провадження піддавати особу катуванню, жорстокому, 

нелюдському або такому, що принижує її гідність, поводженню чи покаранню, вдаватися 

до погроз застосування такого поводження, утримувати особу у принизливих умовах, 

примушувати до дій, що принижують її гідність, а ст. 373 КК України передбачає 
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кримінальну відповідальність за примушування давати показання при допиті шляхом 

незаконних дій з боку особи, яка проводить дізнання або досудове слідство. У коментарі 

до даної статті до незаконних дій відносять шантаж, обман, гіпноз, незаконне обмеження 

прав потерпілого, його підкуп тощо. 

Віднесення тих або інших дій до незаконних має важливі правові наслідки, а саме, 

передбачає не моральну, а кримінальну відповідальність. Саме тому перелік незаконних 

дій має бути чітко визначеним у законі подібно до того, як це зроблено щодо обставин, 

які обтяжують покарання (ст. 67 КК), або до визначення поняття «катування» у ст. 1 

Конвенції проти катування та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих людську 

гідність видів поводження і покарання. У ній чітко зазначається, що до «катування» 

віднесені будь-які дії, якими особі навмисно задається сильна біль або страждання, 

фізичне чи моральне, якщо ці дії мають за мету отримання відомостей або зізнання, 

покарання за вчинені дії, дискримінацію, залякування або примусу і якщо воно вчинено 

державною посадовою особою, яка виступає як офіційна, або за їхнім підбурюванням, з 

відома чи мовчазливого погодження. 

Перелік дій, які можуть бути неправильно оцінені людиною і заборонені до 

застосування має бути вичерпним. Неможливо, щоб у правовій державі, яка прагне до 

європейських цінностей, у кожному випадку віднесення тих або інших дій до незаконних 

залежало від розсуду судді або слідчого, навіть якщо вони достатньо підготовлені 

спеціалісти. Невизначеність дій і прийомів, які заборонено застосовувати в процесі 

розкриття злочинів штучно стримує ініціативу слідчих і співробітників оперативних 

підрозділів. Вони є потенційними заручниками нечітко визначеної норми і несумлінних 

посадових осіб, що її застосовують відповідно до своєї правосвідомості, а інколи і на 

замовлення. 

Аналіз слідчих дій, тактичних прийомів і тактичних комбінацій дозволяє помітити у 

них елементи, які можуть викликати неоднозначну оцінку. Можливість їх застосування у 

тому чи іншому вигляді передбачено у самому законі. Так, ст. 277 КПК визначає зміст 

повідомлення про підозру. Якщо поряд з іншими обставинами у ній має бути вказано 

зміст підозри та стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у 

вчиненні якого підозрюється особа, у тому числі зазначення часу, місця його вчинення, а 

також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення про підозру, то 

посилання на докази не вимагається. Такий підхід ніяким чином не обмежує права особи 

на захист від підозри і вона може його з успіхом реалізувати. Особа має право на захист 

саме від підозри, а не доказів, на яких вона ґрунтується. 

З наведеного вбачається, що можливість використання тактичних прийомів у формі 

оперування інформацією має законні підстави. Слід погодитися з думкою Р. С. Бєлкіна 

про те, що настав час відкрито сказати, що і держава визнає допустимість обману в 

правоохоронній сфері: вона визнала законною оперативно-розшукову діяльність, яка у 

більшості засновується на дезінформації, обмані, як засобі виявлення і розкриття 

злочинів. Не застосовуючи обману, неможливо увійти у злочинне групування, захопити 

на гарячому хабарника, вимагача і т. п. Сором`язливе маскування слова «обман» 

спеціальним терміном «легенда» – суті справи не змінює: без обману частенько 

неможливо здійснити оперативно-розшукові заходи [4, с. 13-14], а сьогодні і негласні 

слідчі (розшукові) дії. 

Слід зазначити, що наперед неможливо передбачити усі форми діяльності і 

поведінки слідчого, які можуть бути неправильно (перекручено) сприйняті особою, що 

бере участь у слідчій дії, а тому необхідно визначити критерій допустимості 

психологічного впливу, яким, як слушно зазначає В. Г. Гончаренко, слід розглядати 

можливість або неможливість свободи вибору людиною своєї позиції у спілкуванні, 

висловлювань, вчинків, поведінки, якщо певні обмеження прямо не передбачені законом 
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[5, с. 63]. За будь-яких умов людина повинна мати можливість вільно сприймати 

інформацію, аналізувати її і без примусу приймати рішення. У будь-який час 

підозрюваний може відмовитися давати показання, якщо для цього з`являться відповідні 

підстави. Відповідно до ст. 63 Конституції України правом відмовитися давати показання 

або пояснення щодо себе, членів сім`ї чи близьких родичів можуть скористатися свідок і 

потерпілий. 

Підсумовуючи зазначимо, що психологічний вплив є невід`ємним елементом як 

слідчої тактики взагалі, так і кожного конкретного тактичного прийому зокрема та 

сприяє подоланню протидії розслідуванню. Форма, методи і прийоми його застосування 

мають відповідати загальному критерію допустимості тактичних прийомів у 

кримінальному провадженні. 
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ІНСТИТУТ ОБМЕЖЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВ ТА 

ОБОВ’ЯЗКІВ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

Чи можливо вирішити цивільну справу без реалізації процесуальних прав та 

обов’язків?, – ні; чи можливо забезпечити право на справедливий суд не реалізувавши 

процесуальне право та не виконавши належним чином процесуальний обов’язок?, – ні; чи 

можливе належне нормативно-правове регулювання без визначення чітких меж 

процесуального права та процесуального обв’язку учасника цивільної справи?, – ні; 

зрештою, чи можливо вести мову про зловживання правом, про належний юридичний 

процес/повноту окремих процесуальних механізмів, про задоволення матеріальних та 

процесуальних інтересів учасників цивільної справи, про медіацію, про принципи 

цивільного процесу та, навіть, повноважень суду у тому випадку, коли цивільне 

процесуальне законодавство не визначає чіткості та меж/граней таких елементів як 

суб’єктивне цивільне процесуальне право та суб’єктивний цивільний процесуальний 

обов’язок?,– ні! Чому? Тому що саме цивільні процесуальні права та обов’язки учасників 

цивільної справи – головні та невід’ємні елементи будь якого правовідношення, як і 

механізму правового регулювання чи то процесуальної форми, того чи іншого рівня. 

Адже саме вони характеризуються тим, що їх зміст визначає не тільки особливу форму їх 

реалізації при правовому регулювання цивільних процесуальних правовідносин, чи то 

визначає відповідний правовий простір, але й задає «тон» та справляє суттєвий вплив на 

цивільну процесуальну форму, тобто, на її ефективність, оперативність, гнучкість.  
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 Водночас, простір для таких прав та обов’язків, очевидно безмежним бути не може, 

і, вочевидь, повинен залежати від певних обставин, чинників, які складаються під час 

розгляду і вирішення цивільної справи судом. В противному разі, у разі не визначення на 

нормативно-правовому рівні простору суб’єктивних прав та обов’язків, питання 

втручання у такий простір, як і питання порушення прав та обов’язків – нівелюється. З 

іншого боку, питання й обмеження процесуальних прав та обов’язків учасників справи 

також не може бути реалізоване/застосоване тому, що предмет та об’єкт обмеження 

невизначений, не розпізнаний (не інтелегібенльний).  

З огляду на такий аспект фокусу проблеми, пригадується панування у 

юриспруденції тези стосовно того, що «безмежних прав та обов’язків не існує», з чим 

варто і погодитись. А тому, саме такий акцент спонукає нас до постановки проблеми 

якраз про інститут обмеження цивільних процесуальних прав та обов’язків у цивільному 

процесі. Саме вирішення цієї проблеми спонукатиме до збалансування чи не усіх 

цивільних процесуальних інститутів та механізмів до реалізації мети та завдань 

цивільного судочинства. 

Натоміть, на сьогодні, проблема зумовлюється насамперед тим, що в ЦПК України 

й досі питання, які пов’язані із інститутом обмежень належним чином не врегульована. З 

цього приводу й не вироблена/не напрацьована судова практика. Подекуди, складається 

враження, що суд під час здійснення судочинства жодним чином не обмежує під час 

розгляду і вирішення цивільної справи процесуальних прав а обов’язків, жодним чином 

не застосовує принцип пропорційності (який, до речі, прямо чи опосередковано 

пов'язаний із інститутом обмежень саме процесуальних прав та обов’язків), тощо. Проте 

фактично, кількість апеляційних та касаційних скарг свідчать про інше, адже по суті, 

частина змісту таких, якраз і містить формулювання «суд обмежив у поданні доказів», 

«суд не врахував», «судом не взято до уваги позицію позивача/відповідача», «суд не 

надав значення/можливості», і т.д.  

З чим же пов’язана означена проблема в аспекті інституту обмежень?  

Насамперед слід відмітити, що у правовій доктрині, проблема правових 

обмежень/обмежень прав/ є також малодослідженою/ проте не мало відомою, адже 

постійно привертає увагу науковців не тільки у приватному праві, але й у інших галузях 

права. До прикладу, на це звертають увагу наступні правники-дослідники: професор-

теоретик (суддя у відставці КСУ) М. І. Козюбра («Загальна теорія права», підручник, 

2015р.) [1, с.59], професор-конституціоналіст (екс-радник голови КСУ) М. В. Савчин 

(«Сучасні тенденції конституціоналізму у контексті глобалізації та правового 

плюралізму», монографія, 2018 р.) [7, с. 324], професор (суддя, КСУ) С. П. Головатий 

(«Про людські права», лекції, 2016р.) [2, с. 377–378]. Проблема процесуальних обмежень 

розглядалась і нами під час дослідження концепту безпеки цивільного процесу (Мельник 

Я.Я. «Безпека цивільного процесу: теоретико-правове дослідження», дисертаційне 

дослідження д.ю.н., 2019р.) [5, с. 415].  

Окремо слід відмітити і такі праці як «Обмеження майнових прав фізичних осіб 

(теоретико-правовий аспект)» Є. О. Мічуріна (монографія, 2008р.) [6], В. О. Кожевнікової 

«Науково-теоретичні засади обмеження прав суб’єктів сімейних відносин» (дисертаційне 

дослідження на здобуття наукового ступеню д.ю.н., Тернопіль, 2019 р.) [3], а відносно 

меж прав чи концепції обов’язків – дисертаційна праця М. О. Стефанчука («Межі 

здійснення суб'єктивних цивільних прав». Київ, 2006р.) [8], та наша («Обов'язки 

учасників цивільного процесу», дисертація, Київ, 2013 р.; «Особливості дії цивільних 

процесуальних обов’язків в Цивільному процесуальному праві України», монографія, 

Суми, 2014р.) [4; 9, с. 8–263, 269–299]. Натомість у цивільному процесі, повноцінних та 

концептуальних розробок в Україні не проведено.  
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З огляду на вищезазначене, доволі слушним є підхід стосовно обмеження сімейних 

прав О. В. Кожевнікової у тому, що «…межі – є загальними для всіх суб’єктів сімейних 

відносин, так як містяться в актах сімейного законодавства та є належними для кожного 

учасника сімейних відносин, а обмеження – це зменшення матеріального змісту права, 

що є перешкодою для його реалізації, належне для виняткового кола суб’єктів сімейних 

правовідносин, встановлюються державою з метою захисту прав та свобод інших» [3, 

с. 15]. А «…заборона покладає на суб’єкта сімейних відносин обов’язок утриматись від 

здійснення окремих дій. …». Також, «… заборона обмежує особу, сприяючи 

попередженню та недопущенню вчинення суб’єктом правовідносин протиправних дій…» 

[3, с.15]. 

В цивільному процесі, ми ж визначаємо, що судовій формі захисту, притаманний 

дещо інший підхід, а вслід за цим концепція у доктринальному сенсі, а саме те, що 

інститут обмеження цивільних процесуальних прав, засновується на дії принципу 

пропорційності, адже надає можливість забезпечити реалізацію цивільних процесуальних 

прав у найбільш ефективний спосіб та формі, при чому, цей інститут обмеження 

залежить від феномену безпеки. Це пояснюється тим, що процесуально-правова природа 

обмежень спонукає на призупинення а не припинення процесуальних прав та обов’язків у 

своїй реалізації, чим надає можливість найбільш ефективно використати цивільну 

процесуальну форму для забезпечення реалізації інших, більш значужчих прав, свобод та 

інтересів, досягнення мети цивільного процесу та виконання завдань на макро- та мікро – 

рівнях [5, с. 9]. Проте такі положення також не є повними адже не відображають повноту 

змісту інститут обмежень. 

Водночас, концепція цивільних процесуальних обов’язків суттєво ускладнює 

реалізацію інституту обмежень в цивільному процесі в силу того, що, хоча цивільні 

процесуальні права та обов’язки відносяться до спільних категорій, однак, з огляду на не 

нормативно-правову невизначеність, не представляється відповідно можливим з’ясувати 

те, до якої категорії слід відносити викладені у правовій нормі приписи – до 

суб’єктивного «права» чи «обов’язку», або ж, «зловживання правом» є невиконанням 

обов’язку, як форми протиправної поведінки, чи все ж таки є проміжною формою між 

протиправною поведінкою та правомірною?  

Ведучи дискусію про обмеження процесуальних прав та обов’язків у цивільному 

процесі, варто звернути увагу на супутній їх правовий феномен – «правовий простір». 

Зокрема, правовий простір прав та обов’язків діалектично визначає самі права та 

обов’язки, проте він має свої особливості, правову природу, і, як уявляється, він завжди 

залежить і не може бути ширшим чим розвинуті у поколіннях прав людини її права. 

Тобто, розпізнанні людиною та визнанні правовою доктриною певні блага у формі 

процесуальних прав та обов’язків, які і формуються на потребі задовольнити розвинуті у 

поколіннях права, свободи та інтереси. З іншого боку, тут, так би мовити, відстежується й 

інший аспект, який пояснюється домінуванням концепції процесуального права над 

матеріальним, адже аксіоматичним видається та обставина, що будь яка матерія 

формується певним процесом. З природно-правової точки зору – щонайменше процесом 

пізнання людини. Це означає, що межі/процесуальні межі/як і обмеження формуються у 

різних обставинах, а тому права та обов’язки можуть мати різну природу, в залежності 

від рівня, а значить, матимуть різні підстави для обмеження, як і різну форму та спосіб. 

Зокрема, йдеться про особисті немайнові права та майнові матеріальні цивілістичні права 

в цивільному процесі, йдеться про процесуальні права та обов’язки в цивільному процесі 

(зміни предмета та підстави позову, припинення певної поведінки, видалення із зали 

судового засідання, участь у цивільні справі, тощо), йдеться про реалізацію повноважень 

(прав та обов’язків), що характеризуються/витікають із службового статусу учасників 
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справи (прокурора, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, адвоката, 

тощо), і т.д.  

Виклад основної частини дослідження. З рештою, з огляду на вищенаведене, 

варто звернути увагу на те, що все ж таки, концепція розвитку інститут окремих 

обумовлюється необхідністю врахування та розвитку у доктринальному, практичному та 

законодавчому аспекті ряду ключових напрямків, без вирішення яких, повноцінне та 

нормальне функціонування системи цивільного судочинства буде щоразу нівелюватись, а 

ефективність його втрачати свій сенс через незаконність застосування інституту 

обмеження, здійснення цивільного судочинства поза межами верховенства права.  
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РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УМОВАХ 

КОНСТИТУЦІЙНИХ І ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН 

Питання реформування національної правової системи є завжди актуальним та 

першочерговим в умовах постійної зміни політичної конфігурації державної влади. Так 

склалося за роки незалежної України, що оголошені реформи у сфері публічної влади, не 

досягаючи поставлених результатів на конкретному етапі проведення, змінюють свою 

векторну направленість та час від часу конструюються заново як «нове бачення» шляхів 

вирішення накопичених проблем суспільного і державного розвитку. 

Ще Концепцією судово-правової реформи в Україні, схваленою Верховною Радою 

України 28 квітня 1992 року, були визначені пріоритетні завдання побудови 

справедливого та незалежного правосуддя в Україні, які й досі залишаються актуальними 

для вітчизняної судової правозастосовної практики. За результатами кожного етапу 
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судово-правової реформи (1996, 2002, 2010, 2016 роки) вирішити у повному обсязі 

поставлені завдання у сфері судової влади, оголошені у перші роки незалежної України, 

так і не вдалося. 

30 вересня 2016 року набрали чинності положення конституційних змін щодо 

правосуддя, якими реформовано систему адміністративних судів. Конституційні зміни в 

частині правосуддя є складовою конституційної реформи в Україні, оголошеної у 2015 

році. Необхідно нагадати, що Україна запозичила кращий досвід країн континентальної 

Європи на шляху створення адміністративних судів, визначення їх компетенції та 

підсудності розгляду адміністративних справ. Це потребувало чисельної кількості 

практичних кроків, з яких визначальні були зроблені, зокрема, Верховною Радою 

України. Однак із прийняттям нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

система судів в Україні зазнала суттєвих змін. Так, відбувся перехід від чотириланкової 

до триланкової системи адміністративних судів. 

Адміністративне судочинство у порівнянні з іншими видами судових процесів з 

точки зору формалізації нових процесуальних процедур зазнало найбільших змін. І це 

доволі закономірно, оскільки в Україні існує недосконала модель контролю за 

додержанням принципу правовладдя суб’єктами владних повноважень у відносинах з 

приватними особами. Свідченням цьому є найбільша кількість справ, що були передані 

Касаційному адміністративному суду у складі Верховного Суду на початку його роботи 

(більше 65 тисяч). Визначення порядку здійснення управлінських функцій залишається 

прерогативою виконавчої влади, що відповідно позбавляє судову владу можливості 

повноцінно здійснювати контроль за рішеннями, діями чи бездіяльністю представників 

публічної адміністрації. Тому практика застосування адміністративного законодавства 

формується, у тому числі, за рахунок рішень адміністративних судів. 

Судово-правова реформа 2016 року істотно змінила процесуальні правила 

здійснення правосуддя в Україні, оскільки відбулися докорінні судоустрійні 

перетворення судової системи України. Однак вжитих кроків недостатньо для 

підвищення довіри громадян до органів судової влади. Саме згаданий індикатор 

ефективності судово-правових перетворень спонукає до проведення «ревізії» останнього 

етапу судово-правової реформи та розробки нових заходів для досягнення в Україні 

європейських стандартів справедливого суду. Доцільність докорінних змін з метою 

реального забезпечення правовладдя у взаємному функціонуванні судової влади та 

суміжних з нею правових інститутів та інституцій не викликає сумнів. Свідченням цьому 

є видання Президентом України Указу «Про Комісію з питань правової реформи», одним 

із пріоритетних напрямів роботи якої визначено подальший розвиток законодавства про 

організацію судової влади та здійснення правосуддя [1]. Тому подальший розвиток 

адміністративного судочинства зазнає нових законодавчих та організаційно-правових 

змін. 

Одним із визначальних факторів, що призвели до трансформації національного 

правосуддя, є зміна проекції на суть і значення судового рішення як акта органу 

публічної влади. Упровадження ідеї про напівпрецедентну систему національного 

права має досить вагоме доктринальне значення для обґрунтування нової якісної сутності 

призначення судової влади. У цьому контексті, судово-правова реформа 2016 року 

змінила розуміння ролі судового рішення для регулювання правових відносин. 

Хоча судова діяльність в межах творення права й обмежена процесуальними або 

процедурними правовими нормами, в результаті цієї діяльності з’являється такий 

правовий феномен як судова практика у різних її формах та вимірах, що не позбавляє 

судове рішення можливості бути джерелом права. О. В. Петришин визначив основні 

напрями регулюючого впливу судової практики: 1) впливає на формування єдиних 

правил прийняття рішень в однотипних фактичних ситуаціях, тобто забезпечення єдиної 
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судової практики усуває ситуацію, коли одні й ті ж категорії справ часом розглядаються 

судами по-різному, а отже, сприяє забезпеченню правової визначеності як однієї з 

важливих вимог верховенства права; 2) конкретизує положення нормативних актів у 

випадках, коли їх абстрактність допускає декілька варіантів регулювання; 3) формує 

однакове розуміння правових приписів, які сформульовано нечітко, або тих, які через 

свою застарілість не відповідають ціннісним орієнтирам суспільства, а тому потребують 

динамічного тлумачення; 4) заповнює прогалини у правовому регулюванні, а також 

пропонує моделі поведінки в тих ситуаціях, де законодавець свідомо залишив простір для 

автономного правового регулювання, але через повторюваність спірних ситуацій, які у 

зв’язку з цим виникають, є потреба у виробленні усталеної моделі поведінки [2]. 

Кодекс адміністративного судочинства України містить низку положень, що 

підвищують значимість судових рішень як джерел адміністративного права та впливають 

на застосування адміністративного законодавства. Такі положення передбачають: 

1) упровадження типових і зразкових адміністративних справ, тобто створення 

підґрунтя для поєднання континентальної системи права із системою загального права, 

що надає можливість застосовувати судові прецеденти усіма національними судами; 

2) можливість суду відійти від застосування закону чи іншого правового акта. Якщо 

суд доходить висновку, що такий закон чи інший правовий акт суперечить Конституції 

України, він застосовує норми Конституції України як норми прямої дії (абз. 1 ч. 4 ст. 7 

КАС України). Дане положення змінює усталені традиції нормативізму про роль закону у 

регулюванні суспільних відносин й наділяє суд правом не обмежуватися нормами 

законодавчих чи навіть й інших правових актів; правовий акт втрачає пріоритет у системі 

джерел національного права; 

3) процесуальне регулювання порядку відступу від висновку щодо застосування 

норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні 

Верховного Суду (ст. 346 КАС України), забезпечує еволютивний шлях застосування 

Верховним Судом норм матеріального і процесуального права. 

В адміністративному судочинстві суд, визначаючи особливості застосування норм 

матеріального права, повинен враховувати повноваження суб’єкта владних повноважень і 

керуватися положенням ч. 2 ст. 19 Конституції України. Правова природа публічно-

правового спору торкається публічного порядку у державі, необхідності пропорційного 

співвідношення публічних і приватних інтересів, функціонування органу публічної 

адміністрації тощо. Тому закладені процесуальні можливості суду у вирішенні проблем 

права не дає йому підстав виходити за межі імперативних приписів організації 

публічного управління в державі. У цьому одна з головних особливостей 

адміністративного судочинства – суд має право лише вирішувати конкретно-правові 

задачі на прикладі конкретного публічно-правового спору, але безпосередньо втручатися 

у публічну владно-управлінську діяльність не може. 

З огляду на це, виникають дискусійні питання:  

1) чи суд визначає/переглядає/змінює порядок здійснення (реалізації) прав, свобод 

та інтересів приватних осіб у сфері публічного управління, використовуючи можливості 

судової правотворчості? 

2) чи не доповнюється роль основного актора у сфері публічного управління – 

органу публічної адміністрації – судовим органом влади саме завдяки актам судової 

правотворчості? 

Отже, реформа процесуального законодавства 3 жовтня 2017 року запроваджує 

поєднання ознак континентального та загального права. Результатом цього є зміна 

розуміння судового рішення як джерела права, тобто судове рішення може містити 

положення, що мають обов’язковий характер для учасників адміністративно-правових 

відносин. В актах судової влади можуть бути вирішені проблемні питання 
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взаємовідносин приватних осіб та публічної адміністрації, однак для цього необхідно 

виробити якісну судову практику за різними категоріями публічно-правових спорів в 

умовах нового процесуального законодавства й визначити додаткові умови правомірності 

адміністративно-правового впливу суб’єктів владних повноважень на приватних осіб в 

адміністративно-правових відносинах у рішеннях Великої Палати Верховного Суду та 

Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ 

ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ РЕФОРМИ 

Реформування судочинства та удосконалення процесуального законодавства не 

завершилося з прийняттям Закону «Про судоустрій і статус суддів», внесенням змін до 

Конституції України щодо правосуддя, оновленням Господарського процесуального 

кодексу України, згідно із Законом України «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», формуванням 

Верховного Суду та суддівського корпусу за новими правилами тощо.  

Дійсно в умовах сучасного соціально-економічного розвитку судова система 

потребує змін та прийняття положень нової формації на підставі визнаних міжнародно-

правових стандартів, що сформовані за допомогою принципів і норм міжнародного 

права, прецедентної практики Європейського Суду з прав людини та рекомендацій 

Комітету міністрів Ради Європи.  

Вже отримали своє закріплення у законодавстві такі положення як: спрощення 

доступу до правосуддя, відкритість та прозорість правосуддя, використання нових 

технологій («електронне правосуддя»), спрощення судового розгляду, розвиток 

примирних процедур, вдосконалення оскарження та виконання судових рішень тощо. 

Але, як показує практика, деякі питання ще потребують подальшого законодавчого 

врегулювання. 

Закон України від 22.12.2005 р. «Про доступ до судових рішень» визначає порядок 

доступу до судових рішень з метою забезпечення відкритості діяльності судів загальної 

юрисдикції, прогнозованості судових рішень та сприяння однаковому застосуванню 

законодавства. Судові рішення, судові засідання та інформація щодо справ, які 

розглядаються судом, є відкритими, крім випадків, встановлених законом. Ніхто не може 

бути обмежений у праві на отримання в суді усної або письмової інформації про 

результати розгляду його судової справи. Будь-яка особа має право на вільний доступ до 

судового рішення в порядку, встановленому законом. Доведення інформації про прийняті 

судові рішення до зацікавлених осіб робить діяльність господарських судів прозорою та 

забезпечує гарантії відкритості правосуддя. Можливість доступу до судових рішень 

дозволяє не тільки отримати відомості щодо їх змісту, а також дані про учасників, 

визначити їх надійність, що є важливим для господарської діяльності. 
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Питання щодо відкритості правосуддя актуалізують питання доступності 

правосуддя. В результаті озброєного конфлікту на сході країни і анексії Автономної 

Республіки Крим виникли проблеми щодо доступності правосуддя, в тому числі для 

громадян, які знаходяться на окупованої території та внутрішнє переміщених осіб. Для 

такої категорії, в деяких випадках, відсутня можливість отримати захист своїх прав у 

зв’язку з труднощами, пов’язаними з доступом до судів, розташованих на територіях, 

підконтрольних уряду України, в тому числі із-за втрати або знищення матеріалів справ 

до або під час процесу переміщення або зміни територіальної підсудності. Особи, в тому 

числі, які проживають на непідконтрольних Україні територіях, змушені долати великі 

відстані, щоб подати позов або бути присутнім на судових засіданнях. Наприклад, 

господарський суд Донецької та Луганської областей знаходяться в місті Харків, 

Луганський окружний адміністративний суд знаходиться в місті Сєверодонецьк, частина 

районних судів міста Донецька в місті Покровськ, Торецьк, Павлоград та інших містах. 

Ще однією з проблем, яка потребує вирішення на рівні законодавства є ситуація, 

коли неможливо виконати або переглянути судові рішення, які були раніше прийняті 

судами Луганської, Донецької областей та АР Крим. Витребувати такі справи із судових 

органів на непідконтрольних української територій неможливо. Варіантом виходу із 

таких ситуацій є передбачена процесуальним законодавством процедура відновлення 

втраченої справи. До заяви про відновлення втраченого провадження додаються 

документи або їх копії, навіть якщо вони не посвідчені в установленому порядку, що 

збереглися у заявника або у справі. Але існує проблема, якщо взагалі відсутні будь-які 

документи або їх копії.  

Щодо використання новітніх інформаційних технологій в судовому процесі, то 

питання їх впровадження існує не тільки в Україні. Електронне правосуддя (е-

правосуддя) починає розвиватися у багатьох країнах світу і залежно від технічного та 

законодавчого рівня допускаються різні можливості використання Інтернет-ресурсів, 

наприклад, подача в електронній формі заяв та інших документів до суду, судові 

слухання з використанням електронних засобів (відеоконференція) та інші процесуальні 

дії. За допомогою впровадження в Україні єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи буде здійснюватися не лише облік заяв, скарг та інших 

документів, які надійшли до суду та які були направлені судом, здійснюватися розподіл 

справ, а також: обмін документами (надсилання та отримання документів) в електронній 

формі між судами, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового 

процесу; направлення судових рішень та інших процесуальних документів учасникам 

судового процесу на їхні офіційні електронні адреси, вчинення інших процесуальних дії в 

електронній формі. Але для запровадження в повній мірі е-правосуддя необхідний 

комплекс заходів організаційного, законодавчого, технічного та політичного характеру не 

тільки на рівні держави, а також на рівні громадян. Багаточисленні проблеми 

електронного декларування виявили технічні проблеми існування документів в 

електронної формі. Крім того, у законодавстві не визначені питання механізму створення 

та існування електронних справ, відповідальності за внесення неправдивої інформації або 

знищення інформації. На підставі аналізу, можливо зробити висновок, що запровадження 

е-правосуддя повинно базуватися на всебічному аналізі фінансової можливості щодо 

такого впровадження; зручності у користуванні, не тільки суддів, а також учасників 

процесу; розробці механізму переведення справ в електронну форму; визначення 

механізму оцінки доказів тощо. Поступово впровадження е-правосуддя надасть 

можливість вдосконалити цей механізм з урахування напрацьованого досвіду. Крім того, 

е-правосуддя не зменшує необхідність надання кваліфікованої юридичної допомоги. 

Впровадження е-правосуддя забезпечить реалізацію принципу концентрації, але втратить 
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своє значення принцип безпосередності, що забезпечує особисте дослідження та оцінку 

судом всіх доказів. 

Щодо впровадження спрощених судових процедур, то наказне провадження – це 

більш спрощена форма судового процесу, яка передбачає можливість особи, якій 

належить право вимоги про стягнення грошової заборгованості за договором, звернутися 

до суду із заявою про стягнення відповідної суми у швидшому порядку. Такий вид 

провадження може бути досить позитивним за умови добросовісного користування 

сторонами своїми процесуальними правами, адже з одного боку, прискорить звернення 

стягнення заборгованості у примусовому порядку, а з іншого – може забезпечити 

зменшення навантаження на суд. Але, як показує практика, питання про ефективність 

застосування цього інституту є досить спірним, оскільки це провадження не виправдало 

себе та має здебільшого «декларативний характер».  

Інститут спрощеного позовного провадження призначений для розгляду 

малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є 

швидке вирішення справи. Разом із тим, у законодавстві відсутній чіткий розподіл справ, 

які розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження. Натомість визначено, 

які категорії спорів розглядаються тільки у позовному провадженні. Слід зазначити, що 

застосування спрощеного впровадження прискорить судовий розгляд, що в свою чергу 

підвисить ефективність судочинства. Спрощене провадження існує практично у всіх 

розвинених європейських країнах, що в свою чергу ще раз підтверджує необхідність 

розвитку цієї форми провадження.  

Щодо інституту врегулювання спору за участі судді, то по-перше, цей інститут 

можливо визначити, як гібридний прототип медіації, тобто за своєю суттю це підміна 

інституту медіації. Тому, виникає питання чи не створено конфлікт правового статусу 

судді, якому взагалі не властива така функція. По-друге, викликає сумнів участь судді, як 

медіатора при розгляді спорів та неможливість залучити третіх осіб як медіаторів до 

участі у врегулювання спору. Інститут медіації характеризує те, що медіатор допомагає 

сторонам у конфлікті досягнути взаємної згоди, а згідно процесуальним кодексам, суддя 

може запропонувати сторонам можливий шлях мирного врегулювання спору, що взагалі 

не властиво інституту медіації. Медіатор не повинен пропонувати варіанти вирішення 

спору, він може допомогти сторонам знайти порозуміння і задовольнити інтереси сторін. 

Актуальним для національного законодавства є розвиток несудових форм, що на 

теперішній час є світовою тенденцією. Тому найбільш перспективним є розвиток 

інституту медіації. 

Проведений огляд дозволяє зробити висновок, що в процесі чергового етапу судової 

реформи більше уваги приділяється вирішенню питань організаційного, зовнішнього, 

формального характеру. Питання, що пов’язані із забезпеченням ефективного та 

справедливого судового захисту прав та законних інтересів не входять до кола 

пріоритетних. Це можливо пояснити відсутністю комплексного підходу до 

реформування, відсутністю обґрунтованої та науково визначеної концепції судової 

реформи. Для проведення судової реформи важливо визначити напрямки, які потребують 

реформування, сформувати та обґрунтувати комплекс конкретних заходів, що 

забезпечать ці напрямки і тільки після цього впроваджувати відповідні зміни, що будуть 

гарантувати реалізацію права на судовий захист у відповідності міжнародним 

стандартам. 
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ЗМІСТ ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ  

У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

Феномен судового доказування в цивільному судочинства є складним, 

багатогранним та динамічним явищем правової дійсності. А тому правильне розуміння 

правової природи останнього - об’єктивно неможливе без врахування сутнісної 

характеристики кожного з структурних елементів його будови.  

Одним із таких елементів є предмет доказування - юридична категорія, на пізнання 

якої спрямована вся доказова діяльність учасників справи. 

Питання про предмет доказування в теорії цивільного процесуального права 

належить до числа найбільш дискусійних. Така ситуація має об’єктивне пояснення, адже 

серед науковців відсутня єдність думок щодо змістовного наповнення відповідної 

дефініції.  

Сучасними вченими до предмета доказування прийнято включати факти, які мають 

юридичне значення для справи, фактичний склад (спірного) правовідношення, сукупність 

усіх фактичних даних, що мають значення для вирішення справи, сукупність фактів, що 

підлягають доказуванню, юридичні факти підстави позову (заперечень проти нього), ті 

обставини, які повинні бути встановлені судом для правильного вирішення справи, певні 

факти, які підлягають доказуванню і т.п. [2, 262-263].  

Спроба виявити різницю між поняттями «факт» та «обставина» або навпаки, 

призвели до висновку, що ці поняття підміняються одне одним та вживаються без 

розуміння їх значеннєвих особливостей. 

У багатьох випадках цивільна процесуальна доктрина не проводить розмежування 

між поняттями «факт» та «обставина». У цивільному процесуальному законодавстві 

також вживаються одночасно поняття «факти» й «обставини». 

Зокрема, ч.1 ст. 76 ЦПК України визначено, що «доказами є будь-які дані, на 

підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що 

обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають 

значення для вирішення справи». Згідно з ч.2 ст. 77 ЦПК України «предметом 

доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають 

інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового 

рішення». У відповідності з ч.2 ст. 78 ЦПК України «обставини справи, які за законом 

мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися 

іншими засобами доказування». Частиною 1 ст. 81 ЦПК України передбачено, що «кожна 

сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог 

або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом». Згідно ч.1 ст. 82 ЦПК 

України «обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, 

якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або 

добровільності їх визнання». Про «обставини» йдеться й у ч.2-5 ст. 82, ч.8 ст. 82, ч.6 ст. 

83, ч.1 ст. 242, ст. 243, ч.3 ст. 244 та в багатьох інших нормах ЦПК України.  

З наведених положень складно провести паралель між поняттями «факти» та 

«обставини». Виникає питання про те, чому у справах про встановлення фактів, що 

мають юридичне значення, судом встановлюються саме факти, а не обставини, зокрема: 

факт родинних відносин між фізичними особами, факт перебування фізичної особи на 

утриманні, факт каліцтва, факт реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення, 
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проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, народження особи в певний час 

у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану 

факту народження та інші (ч.1 ст. 315 ЦПК України). На переконання О.О. Грабовської, 

така ситуація має логічне пояснення, адже саме факти, а не обставини, мають юридичне 

значення для реалізації прав після набуття рішенням у зазначених справах законної сили 

[2, 263]. 

З приводу цього маємо і офіційну позицію Верховного Суду України. Так, 

Верховний Суд України у деяких постановах Пленуму вказував на те, що встановленню 

підлягають одночасно і факти, і обставини. До прикладу, у п.5 Постанови Пленуму № 4 

від 31.03.1995 р. «Про судову практику в справах про відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди» зазначено, що обов'язковому з'ясуванню при вирішенні спору про 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди підлягають: наявність такої шкоди, 

протиправність діяння її заподіювача, наявність причинного зв'язку між шкодою і 

протиправним діянням заподіювача та  вини останнього в її заподіянні. Суд, зокрема, 

повинен з'ясувати, чим  підтверджується  факт  заподіяння  позивачеві моральних чи 

фізичних страждань або втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями 

(бездіяльністю) вони заподіяні, в якій грошовій сумі чи в якій матеріальній формі 

позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з чого він при цьому виходить, а також інші 

обставини, що мають значення для вирішення спору [4]. Натомість, в п. 4 Постанови 

Пленуму № 11 від 21.12.2007 р. «Про практику застосування судами законодавства при 

розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ 

спільного майна подружжя» встановлено, оскільки розгляд справи провадиться в межах 

заявлених вимог і на підставі поданих доказів, суди згідно зі ст. 119 ЦПК ( 1618-15 ) 

повинні вимагати від осіб, що подали заяву, повного викладення  обставин,  якими 

обґрунтовуються дані вимоги, й посилання на засоби їх доказування. Наприклад, у заяві 

про розірвання шлюбу має бути зазначено дату й місце реєстрації шлюбу, мотиви його 

розірвання, чи є від шлюбу неповнолітні діти, при кому з батьків вони перебувають, 

пропозиції щодо участі подружжя в утриманні та вихованні дітей  після  розірвання  

шлюбу,  чи заявляються інші вимоги, які може бути вирішено одночасно з позовом про 

розірвання шлюбу [5]. 

Отже, вищенаведені положення дають підстави стверджувати, що в юридичній 

практиці поняття «факти» та «обставити» все ж таки варто і необхідно розмежовувати. 

Будь-які обставини і факти, що мають значення для правильного вирішення справи, 

повинні бути доведені сторонами справи, а отже включені до предмета доказування і 

підтверджені у встановленому законом порядку. 

Без існування обставин і фактів неможливий процес доказування.  

Практичний зміст і наукова цінність теорії юридичних фактів полягають у вивченні 

одного з аспектів фактичної обґрунтованості правового регулювання. Система 

юридичних фактів, чітко оформлених у законодавстві, своєчасно, повно і достовірно 

встановлених у процесі застосування права – одна з важливих гарантій законності та 

існування правової держави [1, 113]. 

Загальновідомо, що юридичні факти – це сформульовані в гіпотезах правових норм 

життєві обставини, з якими закон пов’язує виникнення, зміну чи припинення правових 

відносин [3, 101]. 

Юридичні факти у доказовій діяльності учасників цивільного судочинства, їх місце 

та значення в механізмі судового доказування – є категорією універсального значення, 

такою, що характеризує процес доказової діяльності з усіх сторін її здійснення з метою 

досягнення основної мети цивільного судочинства – реалізації конституційного права на 

судовий захист та в подальшому - прийняття законного і обґрунтованого рішення у 

справі. 
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Доказова діяльність учасників цивільного процесу є діалектичним поєднанням у 

предметі доказування фактів матеріально-правового та процесуально-правового 

характеру.  

Отже, факти й обставини з яких формується предмет доказування, у загальному 

вигляді можна класифікувати наступним чином:  

1) Факти й обставини, що стали передумовою для звернення до суду - сукупність 

фактів, які надають суду можливість зробити висновок про характер юридичної 

заінтересованості, мети звернення заявників до суду.  

2) Факти й обставини, що обґрунтовують заявлені вимоги та заперечення. Від 

обґрунтування вимог і заперечень залежить остаточний висновок суду, який 

відображається в рішенні, тому включення їх до предмета доказування є необхідним та 

обов’язковим.  

3) Факти й обставини, які підтверджують необхідність залучення в процес інших 

заінтересованих осіб.  

Таким чином, вирішуючи питання про місце юридичних фактів у доказовій 

діяльності, що реалізується в рамках цивільного судочинства, варто пам’ятати, що саме 

юридичні факти забезпечують старт судового доказування, є гносеологічною основою 

доказового матеріалу, а також передумовою прийняття обґрунтованого і законного 

рішення за результатами розгляду і вирішення справи.  
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CУДОВА СПРАВА ПРО НЕУЗГОДЖЕНІСТЬ НОРМ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ 

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ ОСІБ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ 

ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ТА ДОБРОВІЛЬНОМУ СТРАХУВАННЮ 
Переконливе обґрунтування точки зору вважається основним способом захисту прав 

та інтересів особи, засобом якого виступає аргументація, як особлива інтелектуальна 

діяльність, що лежить в основі раціонального спілкування, пізнання та доведення. За 

загальним правилом вважається, що сторони процесу правильно застосовують норми 

закону. В цьому їм допомагає судова аргументація (англ. judicial reasoning), яка є 

боротьбою двох точок зору в процесі судового розгляду справи і полягає в умовиводах 

суб’єктів доказування, що приводяться для підтвердження власних тез предмета 

доказування або спростування тез предмета доказування протилежної сторони. Проте, 

внаслідок не узгодженості законодавчих норм, які водночас регулюють не одну галузь 

правовідносин, іноді відбувається штучне маніпулювання сторонами спору визначення 
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сфери регулювання того чи іншого закону за принципом співвідношення 

загальний/спеціальний. В таких випадках, судове рішення в конкретній справі будується 

на основоположних принципах, заснованих на суспільних цінностях та нормах. Суддя в 

тексті судового рішення обґрунтовує причини його прийняття, оскільки пояснення 

причин такого рішення є необхідним не тільки для особи, яка програла справу, але й для 

всіх зацікавлених осіб, урядових інституцій та громадськості. 

Прикладом такої справи є рішення Чернівецького окружного адміністративного суду 

від 06.09.2018 р. у справі № 824/602/18-а, залишене без змін постановою Сьомого 

апеляційного адміністративного суду від 10.12.2018 р., яким позов гр. К. до Управління 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернівецькій області 

задоволено частково. 

Суть справи. Із позивачкою гр. К., яка зареєстрована фізичною особою – 

підприємцем (далі – ФОП) та є застрахованою особою в обов’язковому порядку (з 

01.01.2016 р. платник єдиного розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування (далі – ЄСВ) на рівні 22 відсотків) стався нещасний випадок на 

робочому місці. Проте, гр. К. відмовили у страхових виплатах та наданні соціальних 

послуг, пов’язаних з нещасним випадком, внаслідок неузгодженості норм Законів 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 

р. № 1105-XIV (далі – Закон № 1105) та «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08 липня 2010 р. № 2464-VI 

(далі – Закон № 2464), в частині визначення категорії осіб, що підлягають обов’язковому 

та добровільному страхуванню.  

Судова аргументація. Відповідно до ст. 46 Конституції України, громадяни мають 

право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової 

або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від 

них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право 

гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок 

страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та 

інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, 

приватних закладів для догляду за непрацездатними. Пенсії, інші види соціальних виплат 

та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не 

нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

Відповідно до Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, Закон № 1105-XIV визначає правові, фінансові та організаційні 

засади загальнообов’язкового державного соціального страхування, гарантії працюючих 

громадян щодо їх соціального захисту у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, 

вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, охорони життя та здоров’я. 

До 01.01.2016 р., відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 35 Закону № 1105-XIV, як громадянин – 

суб’єкт підприємницької діяльності, гр. К. була добровільно застрахованою особою від 

нещасного випадку. Проте, Законом України від 24.12.2015 р. № 909 «Про внесення змін 

до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», яким внесено зміни до Закону № 

2464 –VI, ФОП було виключено з переліку платників, які мали право добровільно 

сплачувати ЄСВ. Натомість, цими ж змінами законодавець встановив для даної категорії 

платників обов’язковість сплати ЄСВ. 

Отже, починаючи з 01.01.2016 р. законодавчо встановлено єдиний розмір ЄСВ на 

рівні 22 відсотків для всіх платників ЄСВ, у тому числі для тих, які мали право на 

добровільну сплату ЄСВ (ч. 5 ст. 8 Закону № 2464). 
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Згідно із внесеними змінами, з 01.01.2016 р. ФОП, в тому числі ті, які обрали 

спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну 

діяльність, були виключені із переліку платників, які мали право на добровільну сплату 

ЄСВ (абз. 2 ч. 1 ст. 10 Закону № 2464-VI виключено). 

З огляду на викладене, органи доходів і зборів в односторонньому порядку 

достроково розірвали укладені з ФОП, в тому числі тими, які обрали спрощену систему 

оподаткування, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, договори про 

добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування 

(далі – Договір), строк дії яких закінчувався в 2016 р., з обов’язковим повідомленням 

платників ЄСВ про підстави дострокового розірвання такого договору. Причина 

розірвання Договору – розірвано контролюючим органом у зв’язку із виникненням 

обставин, що не відповідають визначеним Законом № 2464-VI вимогам до осіб, які мають 

право брати добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування.  

За заявами про добровільну участь в системі загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, поданими ФОП, в тому числі тими, які обрали спрощену 

систему оподаткування, або особами, які провадять незалежну професійну діяльність, 

Договори в подальшому не укладалися. Останнім звітним періодом, за який вказані 

суб’єкти сплачували ЄСВ у розмірі та в строки, передбачені Договором, був грудень 

2015 р.  

Таким чином, з 01.01.2016 р. гр. К. була платником єдиного розміру ЄСВ на рівні 22 

відсотків і як ФОП відносилася до категорії страхувальників на загальних підставах, отже 

мала право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до Закону 1105-

XIV за умови сплати страхових внесків до Фонду. 

За визначенням термінів, що вживаються в Законі № 1105-XIV, страхові внески – це 

кошти відрахувань на окремі види загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, сплачені згідно із законодавством, що діяло до набрання чинності Законом 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування», кошти, що надходять від сплати ЄСВ (п. 11 ч. 1 ст.1 Закону № 1105-XIV). 

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку ЄСВ, умови та порядок 

його нарахування і сплати визначає Закон № 2464-VI. За визначенням термінів, що 

вживаються у цьому Законі, ЄСВ – консолідований страховий внесок, збір якого 

здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в 

обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, 

передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат 

(послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування 

(п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464-VI). 

Оскільки, відповідно до діючого законодавства ФОП зобов’язані сплачувати ЄСВ в 

обов’язковому порядку, то, відповідно, і мають право на отримання страхових виплат за 

рахунок коштів Фонду при настанні страхового випадку за умови підтвердження сплати 

ними ЄСВ в повному обсязі. 

Отже, в розумінні п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464-VI, – гр. К. була застрахованою 

особою – тобто фізичною особою, яка відповідно до законодавства підлягала 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачувала у 

встановленому законом порядку ЄСВ. В цьому ж розумінні термін застрахована особа 

вживається в Законі № 1105-XIV (ч. 2 ст. 1).  

За визначенням термінів, що вживаються в Законі України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (в редакції станом на 01.01.2017), 

страхові кошти – акумульовані страхові внески, суми від фінансових санкцій та інші 

надходження відповідно до законодавства для здійснення матеріального забезпечення, 
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страхових виплат та надання соціальних послуг згідно з цим Законом ( п. 12 ч. 1 ст. 1). 

Джерелами формування коштів Фонду є страхові внески страхувальників та 

застрахованих осіб (ч. 1 ст. 11). Кошти Фонду використовуються на виплату страхових 

виплат та надання соціальних послуг (ч. 2 ст. 11). Кошти, що надходять до Фонду від 

сплати ЄСВ, повинні забезпечувати виплату застрахованим особам матеріального 

забезпечення та надання соціальних послуг, передбачених цим Законом ( п. 1 ч. 1 ст. 12). 

Застрахована особа має право на отримання у разі настання страхового випадку 

матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг, передбачених цим 

Законом ( п. 2 ч. 1 ст. 16). 

Таким чином, в положеннях Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» (в редакції станом на 01.01.2017), що регулюють права, обов’язки 

та відповідальність застрахованих осіб, право на отримання в разі настання страхового 

випадку матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг не ставиться 

в залежність від того в обов’язковому чи добровільному порядку особа була 

застрахованою. 

В зв’язку із тим, що гр. К. була і є застрахованою особою, з 01.01.2016 р. нею 

сумлінно сплачувався і сплачується ЄСВ до Фонду, частина якого спрямовується на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві, гр. К. вважала, що має право на соціальний захист, гарантований 

Конституцією України, оскільки нещасний випадок на виробництві спричинив тривалу 

втрату працездатності. 

Зокрема, в рішенні суду першої інстанції [1] чітко зазначено положення ст.ст. 8, 19, 

46 Конституції України, якими керувався суд при прийнятті рішення. Є посилання на ст. 

22 Конституції України, яка закріплює положення про те, що права і свободи людини і 

громадянина, закріплені Конституцією, не є вичерпними, що означає, що конституційні 

права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані, а при прийнятті нових законів 

або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих 

прав і свобод. 

Суд апеляційної інстанції в постанові [2] чітко звернув увагу на позицію 

Конституційного Суду, викладену в Рішенні від 11.10.2005 р. № 8-рп/2005, згідно якої 

зміст прав і свобод людини – це умови і засоби, які визначають матеріальні та духовні 

можливості людини, необхідні для задоволення потреб її існування і розвитку; обсяг прав 

людини – це кількісні показники відповідних можливостей, які характеризують його 

множинність, величину, інтенсивність і ступінь прояву та виражені у певних одиницях 

виміру; звуження змісту прав і свобод означає зменшення ознак, змістовних 

характеристик можливостей людини, які відображаються відповідними правами та 

свободами, тобто якісних характеристик права; звуження обсягу прав і свобод – це 

зменшення кола суб’єктів, розміру території, часу, розміру або кількості благ чи будь-

яких інших кількісно вимірюваних показників використання прав і свобод, тобто їх 

кількісної характеристики (абз. 5, 6 п. 4 мотивувальної частини). 

Разом з тим, Конституційний Суд в Рішенні від 28.04.2009 р. № 9-рп/2009, вказуючи 

на недопустимість звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, закріплених у 

законах України, наголосив, що невиконання державою своїх соціальних зобов’язань 

призводить до порушення принципів соціальної, правової держави, ставить громадян у 

нерівні умови, підриває принцип довіри особи до держави (абз. 5 п. 5 мотивувальної 

частини). Оскільки положення ст. 22 Конституції України забороняють законодавцю 

погіршувати становище людини у суспільстві та закріплюють принцип недопущення 

звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, то не можуть бути звужені не тільки 

конституційні, а й усі права та свободи, передбачені законами України (відповідно до п. 1 

ч. 1 ст. 92 Конституції України ці права та свободи так само, як і їх гарантії, 
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визначаються виключно законами України), та зміст і обсяг конституційних прав і свобод 

розкривається не тільки в Основному Законі України, а й в інших законах України. 

Судом першої інстанції чітко було встановлено, а судом апеляційної інстанції 

перевірено та підтверджено, що фактично, при прийнятті постанови від 08.11.2017 р. № 

1, посадовими особами Глибоцького відділення управління виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України в Чернівецькій області конституційних положень не 

дотримано, порушено вказані норми Конституції України та допущено звуження змісту 

та обсягу права гр. К. на отримання страхових виплат та соціальних послуг у зв’язку із 

виробничою травмою як застрахованої особи в обов’язковому порядку. 

Відзначимо, що положеннями ч. 2 ст. 6 КАС України визначено, що суд застосовує 

принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав 

людини (далі – ЄСПЛ). Застосування правила про пріоритет норми з найбільш 

сприятливим для особи тлумаченням може бути здійснене шляхом використання 

практики ЄСПЛ. З цього погляду показовим є остаточне рішення ЄСПЛ в справі «Щокін 

проти України» (URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_858), в якому Суд дійшов 

висновку про порушення прав заявника, гарантованих ст. 1 Першого протоколу до 

Конвенції, по-перше, в зв’язку з тим, що відповідне національне законодавство не було 

чітким і узгодженим та, відповідно, не відповідало вимозі «якості» закону і не 

забезпечувало адекватність захисту від свавільного втручання у майнові права заявника; 

по-друге, національними органами не була дотримана вимога законодавства щодо 

застосування підходу, який був би найбільш сприятливим для заявника – платника 

податку (в даному випадку – платника ЄСВ), коли в його справі національне 

законодавство припускало неоднозначне трактування. 

Зауважуємо, що Конституція України не встановлює пріоритету застосування того 

чи іншого закону, в тому числі залежно від предмета правового регулювання. Немає 

також закону України, який би регулював питання подолання колізії норм законів, що 

мають однакову юридичну силу. 

Водночас, Конституційний Суд в п. 3 мотивувальної частини Рішення від 03.10.97 р. 

№ 4-зп в справі про набуття чинності Конституцією України зазначив, що конкретна 

сфера суспільних відносин не може бути водночас врегульована однопредметними 

нормативними правовими актами однакової сили, які за змістом суперечать один одному. 

Звичайною є практика, коли наступний у часі акт містить пряме застереження щодо 

повного або часткового скасування попереднього. Загальновизнаним є й те, що з 

прийняттям нового акта, якщо інше не передбачено самим цим актом, автоматично 

скасовується однопредметний акт, який діяв у часі раніше.  

З положень Закону № 1105 слідує, що цей Закон не може бути визнаний 

спеціальним, так як згідно ч. 1 ст. 2 цього Закону, – законодавство про соціальне 

страхування складається із Основ законодавства України про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, Кодексу законів про працю, цього Закону, інших 

законодавчих актів та прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів. На 

це вказує, також, і взаємоузгодженість нормативних положень, прописаних в Законах № 

1105 та № 2464-VI. Так, згідно ч 2 ст. 1 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» терміни «застрахована особа», «страхувальники» та 

«роботодавці» вживаються у цьому Законі у значеннях, наведених в Законі України «Про 

збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 

Закон № 2464-VI визначає застраховану особу – як фізичну особу, яка відповідно до 

законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і 

сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом 

порядку єдиний внесок (п. 3 ч. 1 ст. 1). 
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Тобто, ці закони є однопредметними, врегульовують одні й ті ж питання, є 

складовими Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. 

Враховуючи те, що останнім в часі є Закон України від 24 грудня 2015 р. № 909 

«Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (яким внесено зміни 

до Закону № 2464-VI), – то пріоритетними в даному випадку є положення саме цього 

Закону та, відповідно, Закону № 2464-VI. 

Право на виплати зі сфери соціального забезпечення було включено до змісту ст. 1 

Першого протоколу до Конвенції вперше в рішенні ЄСПЛ від 16.12.1974 р. в справі 

Міллер проти Австрії (Miiller v. Austria. URL: https://www.coe.int/en/web/cdcj/echr-case-

law-updates), де ЄСПЛ встановив принцип, згідно з яким обов’язок сплачувати внески у 

фонди соціального забезпечення може створити право власності на частку активів, які 

формуються відповідним чином. Позиція ЄСПЛ додатково підтверджена в рішенні 

Гайгузус проти Австрії від 16.09.1996 р. (Gaygusuz v. Austria), якщо особа робила внески 

у певні фонди, в тому числі пенсійні, то такі внески є часткою спільних коштів фонду, 

яка може бути визначена у будь-який момент, що, в свою чергу, може свідчити про 

виникнення у відповідної особи права власності. 

За правовою позицією ЄСПЛ, право на соціальні виплати є майновим правом, 

передбаченим ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, і зменшення розміру або припинення виплати належним чином 

встановленої соціальної допомоги може становити втручання у право власності (рішення 

в справі Хонякіна проти Грузії (Khoniakina v. Georgia), № 17767/08, п. 72 від 19 червня 

2012 р.). Бездіяльність держави щодо прийняття нормативного акту, який визначає 

механізм реалізації прав та свобод громадян, закріплених в конституційних та інших 

актах, тримання громадян у невизначеності є невиправданим втручанням у права, 

передбачені ст. 1 Першого протоколу (рішення у справі Суханов та Ільченко проти 

України (Sukhanov and Ilchenko v. Ukraine), № 68385/10 та № 71378/10) від 26.09.2014 р. 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a16). 

Таким чином, на прикладі судової справи доведено, що ст. 22 Конституції України 

має основоположне значення для формування судової практики в справах щодо 

подолання неузгодженостей законодавчих актів та аргументації судових рішень.  

Використані матеріали: 

1. Рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 06.09.2018 р. у 

справі № 824/602/18-а. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76377378. (дата 

звернення : 15.09.2019р.). 

2. Постанова Сьомого апеляційного адміністративного суду від 10.12.2018 р. у 

справі № 824/602/18-а. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78624791 (дата 

звернення : 15.09.2019р.). 
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НОВАЦІЇ ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА  

ЩОДО ВИЗНАННЯ ОСОБИ НЕДІЄЗДАТНОЮ 

В Конституції Україні закріплюється положення про те, що права і свободи людини і 

громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді 

рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб. Кожен має право будь-якими не забороненими законом 
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засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань (ст. 55 

КУ) [1]. 

 Вказане конституційне положення знайшло певну конкретизацію у змінах до 

Цивільно-процесуального кодексу стосовно визнання особи недієздатною, які набули 

чинності 15 грудня 2017 року. Так, згідно зі ст.299 Цивільно-процесуального кодексу 

України (далі ЦПК України) суд розглядає справу про визнання особи недієздатною за 

участю представника органу опіки та піклування, особи щодо якої розглядається справа, 

а також заявника. За результатами розгляду справи суд може прийняти ухвалу про участь 

особи, щодо якої розглядається справа в режимі відеоконференції з психіатричного 

закладу чи з іншого лікувального закладу. Суд може також призначити відповідну 

експертизу для визначення можливості особи з’явитися на судове засідання, а також дати 

пояснення по суті справи [2]. За старою редакцією ст. 240 ЦПК питання виклику фізичної 

особи, щодо якої розглядається справа, вирішувалося в кожному випадку судом з 

урахуванням стану її здоров’я. Як правило, судове засідання відбувалося без участі 

особи, щодо якої розглядалася справа про визнання недієздатною.  

На практиці в більшості випадків особа, щодо якої встановлювалося питання 

визнання недієздатною вирішувалося без присутності вказаної особи. Вказані новації 

стали результатом прийняття важливих рішень щодо захисту прав недієздатних осіб. Так, 

рішенням Верховного Суду України у справі № 756/552/17 від 20.06.18 було зроблено 

висновок про те, що суди попередніх інстанцій обмежили доступ особи до правосуддя 

попри те, що вона не позбавлена можливості безпосередньо вимагати поновлення своєї 

цивільної дієздатності [3]. Крім цього рішення, є рішення Європейського суду з прав 

людини від 30 травня 2013 року у справі «Наталія Михайленко проти України», в якому 

йдеться про те, що відсутність у заявниці можливості безпосередньо вимагати 

поновлення своєї цивільної дієздатності призвела до того, що це питання судами взагалі 

не розглядалося. Європейський суд з прав людини зазначив , що «відсутність судового 

розгляду цього питання, яке серйозно вплинуло на численні аспекти життя заявниці, не 

можна виправдати легітимними цілями, що лежать в основі обмеження доступу до суду 

осіб, визнаних недієздатними» (п.40). І за таких обставин Європейський суд з прав 

людини дійшов висновку, що ситуація, в якій опинилася заявниця, призвела до відмови у 

правосудді щодо можливості забезпечення перегляду її цивільної дієздатності, тобто 

було порушення п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» 

[4]. 

Згідно з ч.6 ст. 300 ЦПК України строк дії рішення про визнання фізичної особи 

недієздатною визначається судом, але не може перевищувати двох років. Клопотання про 

продовження строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною має право 

подати опікун, представник органу опіки та піклування не пізніше ніж за п’ятнадцять 

днів до закінчення строку, визначеного частиною 6 ст. 300 ЦПК. Клопотання про 

продовження строку дії рішення про визнання особи недієздатною повинно містити 

обставини, що свідчать про продовження хронічного, стійкого психічного розладу, 

внаслідок чого особа продовжує не усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, 

підтверджені відповідним висновком судово-психіатричної експертизи.  

Відповідно до ст. 241 ЦПК України в старій редакції особа визнавалась 

недієздатною безстроково. Скасування рішення суду було можливе за наявності висновку 

судово-психіатричної експертизи, заяви опікуна, заяви представника органу опіки та 

піклування, натомість особа, яка визнана недієздатною не мала права подати заяву. У 

зв’язку з прийняттям цієї норми виникає питання застосування ч.6 ст. 300 ЦПК щодо 

аналогічних справ, рішення по яким приймалися раніше. Згідно з ч. 4 ст. 3 ЦПК України 

закон, який встановлює нові обов’язки, скасовує чи звужує права, належні учасникам 

судового процесу, чи обмежує їх використання, не має зворотньої дії у часі. В нашому 
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випадку норма передбачена ч.6 ст. 300 ЦПК навпаки розширює права учасників вказаних 

процесуальних відносин. Таким чином, на нашу думку вказана норма може бути 

застосована до аналогічних справ, рішення по яким приймалися раніше. У зв’язку з цим, 

можна запропонувати внести відповідні зміни до ЦПК України.  

Також потребує уваги диспозиція статті 39 ЦК України в якій дається визначення 

поняття недієздатної особи. Відповідно до ч. 1 ст. 39 ЦК України фізична особа може 

бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного 

розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. На нашу думку, 

законодавець некоректно застосовує вираз «стійкий» психічний розлад, оскільки діюче 

законодавство в сфері психіатрії оперує зовсім іншим терміном «тяжкий психічний 

розлад», під яким розуміють розлад психічної діяльності (затьмарення свідомості, 

порушення сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам’яті), який позбавляє 

особу здатності адекватно усвідомлювати оточуючу дійсність, свій психічний стан і 

поведінку [5]. Вважаємо, що потрібно внести зміни в ч.1 ст. 39 ЦК України, термін 

«стійкий» замінити на більш точний «тяжкий психічний розлад». Оскільки, визнання 

особи обмежено дієздатною відрізняється від визнання особи недієздатною саме за 

критерієм ступені тяжкості психічного захворювання особи. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ СУД: МЕТА ТА ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

Щорічно в Україні розглядається велика кількість справ у різних галузях 

судочинства. Зростаюча кількість звернень до суду свідчить про те, що судова форма 

захисту є пріоритетною, але не можна сказати, що рівень довіри до правосуддя в Україні 

є задовільним. У зв’язку з цим існує необхідність реформування українського 

судочинства, підвищення ефективності здійснення правосуддя та функціонування 

судової гілки влади в цілому. 

Основними недоліками національного судочинства називають складність процедур 

розгляду справ, низький рівень оперативності їх розгляду, надмірно висока вартість 

судочинства, невідповідність матеріального та процесуального закону сучасним вимогам 

та суспільним правовідносинам. 

Протягом останнього часу у світі спостерігається неймовірно динамічний розвиток 

інформаційних технологій і судова система України не залишається осторонь 

технологічного прогресу, хоча і є найконсервативнішою гілкою влади.  

Не можна не погодитись із твердженням про те, що реалізація проекту, під назвою 

«Електронний суд», допоможе вирішити існуючі проблеми в системі судочинства. 

 «Електронний суд» упроваджується для такого: 

 Забезпечення відкритого доступу всіх учасників судового процесу до інформації 
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за допомогою інтернет-ресурсів та інформаційно-довідкових кіосків; 

 Переходу до відправлення і прийому всіх документів, що обробляються в судах, в 

електронному вигляді; 

 Налагодження системи електронного обміну з базами даних різних державних 

органів; 

 Повна комп’ютеризація процесів судового діловодства і створення єдиного 

електронного архіву судових документів [1]. 

Відповідно до розробленої в Україні Концепції системи «Електронний суд» було 

визначено такі основні завдання: надання можливості фізичній особі або організації 

направити до будь-якого суду країни підписаний електронним цифровим підписом 

позовну заяву (апеляційну чи касаційну скаргу) разом з пакетом супутніх документів за 

допомогою мережі «Інтернет»; надсилання стороні судового процесу електронної копії 

процесуального документа або повістки засобами електронного зв’язку (е-mаіl чи SМS); 

розробка та впровадження універсального формату обміну даними, завдяки якому стане 

можливою передача справ та документів між автоматизованими системами 

документообігу суду різних розробників [2]. 

Для реалізації проекту «Електронний суд» розроблено Положення про 

автоматизовану систему документообігу суду, основними завданнями якої визначено: 

автоматизацію діловодства в судах та органів системи правосуддя, у тому числі обмін 

інформаційними ресурсами у межах окремих органів, між судами, органів системи 

правосуддя та учасниками судового процесу; реєстрацію вхідної та вихідної 

кореспонденції, внутрішніх документів, судових справ, матеріалів судового провадження, 

скарг, заяв, клопотань та інших передбачених законом процесуальних документів, що 

подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх 

надходження та фіксування етапів руху інформаційних ресурсів; ведення єдиних 

довідників автоматизованої системи документообігу суду, обов’язкових для 

використання всіма судами та органів системи правосуддя, у тому числі довідника 

учасників судової справи; викладення (формування) оригіналів електронних судових 

рішень, виконавчих документів, інших документів у формі електронного документа, 

створення електронної копії паперового документу доказів, процесуальних та інших 

документів, що подаються у паперовій формі, розмітка створених документів; 

збереження інформаційних ресурсів в електронному архіві та їх автоматизоване 

надсилання (відповідно до Протоколів обміну, затверджених адміністратором) до 

Єдиного державного реєстру судових рішень, Єдиного державного реєстру виконавчих 

документів та єдиної централізованої бази даних судової влади, у тому числі для 

підготовки та автоматизованого формування статистичних даних, узагальнюючих та 

аналітичних показників, звітності про стан здійснення судочинства, тощо; об’єктивний та 

неупереджений розподіл судових справ за допомогою модуля автоматизованого 

розподілу в судах загальної юрисдикції між суддями з урахуванням спеціалізації та 

рівномірного навантаження для кожного судді, за принципом випадковості та в 

хронологічному порядку надходження судових справ; об’єктивне та неупереджене 

визначення присяжних за допомогою модуля автоматизованого розподілу в судах 

загальної юрисдикції у порядку черговості, з урахуванням граничних меж їх зайнятості та 

в хронологічному порядку надходження судових справ; надсилання через контакт-центр 

виконавчих документів, судових рішень, повідомлень, судових повісток, судових 

повісток-повідомлень та інших процесуальних документів або їх веб-адрес в Єдиному 

державному реєстрі судових рішень учасникам судового процесу та іншим особам за 

допомогою електронної пошти або інших засобів зв’язку (зокрема мобільного), які 

забезпечують фіксацію повідомлення або виклику; надання особам інформації про стан 

розгляду судових справ за допомогою електронного кабінету, контакт-центру та веб-
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порталу у випадках, встановлених законом; 10) розміщення на веб-порталі оголошень 

про виклик в суд осіб (відповідача, третьої особи, свідка), зареєстроване місце 

проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи яких невідоме; 

оприлюднення у випадках, встановлених законом, іншої інформації на веб-порталі, веб-

сайтах Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; видачу 

паперових копій судових рішень та виконавчих документів на підставі наявних у 

автоматизованій системі документообігу суду даних; інші можливості, створені 

адміністратором відповідно до взятих на себе договірних зобов’язань. [3]. 

Підсумовуючи все вищевикладене можна зазначити, що повномасштабна реалізація 

проекту «Електронний суд» та впровадження нових комплексів ведення документообігу 

суду, надасть можливість забезпечити доступ до правосуддя, скоротити судові витрати, 

прискорити передачу судових документів та покращити оперативність розгляду судових 

справ.  
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ВІДСУТНОСТІ ВИНИ ЯК ПРОЯВ АСИМЕТРИЧНОСТІ ПОДАТКОВОГО ПРАВА 

ДЕРЖАВИ: ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 
В контексті податково-правової ціннісної асиметричності особливу увагу привертає 

фіскальна функція фінансової відповідальності платника податків у податкових 
правовідносинах. Її квінтесенція полягає у тому, що фіскальна держава розглядає 
податкові санкції як фіскальний інструмент, додаткове джерело доходів держави, що в 
силу односторонності відповідальності за податкові правопорушення відіграє роль 
інструменту посягання держави на законні права та інтереси платника податків. Зокрема, 
на це вказує проблема відсутності закріпленої у вітчизняному податковому законодавстві 
необхідності встановлення вини платника податків за вчинення податкового 
правопорушення як необхідної умови притягнення його до відповідальності.  

Вина складає суб’єктивну сторону правопорушення та позначає психічне ставлення 
суб’єкта до свого діяння і його наслідків [1]. Згідно ст. 109.1 Податкового кодексу 
України податковими правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) 
платників податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а також посадових осіб 
контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, 
установлених цим Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого 
покладено на контролюючі органи [2]. Аналіз змісту процитованого законодавчого 
положення свідчить про відсутність вини як обов’язкової ознаки складу податкового 
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правопорушення. Крім того, визначені Податковим кодексом склади податкових 
правопорушень також не містять вказівки на необхідність встановлення суб’єктивної 
сторони для притягнення до юридичної відповідальності. В контексті з’ясування природи 
відсутності вимоги встановлення вини особи за вчинення податкового правопорушення 
для притягнення її до податкової відповідальності практика розгляду податково-правових 
спорів Верховним судом України (далі – Суд, ВСУ) відіграє надзвичайно важливе 
значення. 

Зокрема, у ряді рішень Суд дотримується вищевказаної, встановленої податковим 
законом позиції. Так, презумпція «вини» платника податків застосовувалася у рішеннях 
Верховного суду України щодо визнання фіктивності господарських операцій (зокрема, 
справа № 826/757/13-а, 14.03.17 згідно якої здійснення господарських правовідносин з 
фіктивним контрагентом позбавляє первинні документи юридичної значимості навіть за 
відсутності рішення у кримінальній справі [3], а також справа № 21-2239А16, 14.03.17, у 
якій суд встановив, що здійснення взаємовідносин з фіктивними контрагентами 
позбавляє платника податків права на формування податкової вигоди навіть за наявності 
правильно оформлених за зовнішніми ознаками і формою документів [4]). 

У вказаних справах Суд прийняв рішення притягнути платника податків до 
відповідальності без доведення його вини у вчиненні податкового правопорушення, 
реалізуючи при цьому фіскальну функцію відповідальності за порушення податкового 
законодавства та забезпечуючи фіскальний інтерес держави у податкових 
правовідносинах. У відсутності вини платника податків для притягнення його до 
відповідальності, встановленій законодавством та закріпленій практикою 
правозастосування, поряд з виключенням держави з числа суб’єктів, які несуть 
відповідальність за порушення податкового законодавства, проявляється цінність для 
фіскальної держави особливого, одностороннього характеру відповідальності. 

Водночас, у практиці Верховного суду частішають випадки врахування наявності 
або відсутності «вини» платника податків у вчиненні податкового правопорушення, що 
вказує, серед іншого, на намагання Суду захистити законні інтереси платників податків у 
податкових спорах та дещо врівноважити закріплену законодавством асиметричність 
правового статусу платника податків і держави у податкових правовідносинах. 

Так, у одній з останніх розглянутих ВСУ справ щодо дій платника податків у межах 
індивідуальної податкової консультації (Постанова ВСУ від 03.09.2019 р у справі 
№826/4215/18) Суд звільнив платника від відповідальності у зв’язку із відсутністю вини 
останнього у вчиненні податкового правопорушення [5]. Зокрема, Суд зазначив, що 
«…не може бути притягнуто до відповідальності, включаючи фінансової (штрафні 
санкції та/або пеня), платника податків …, який діяв відповідно до індивідуальної 
податкової консультації, наданої йому у письмовій формі, а також узагальнюючої 
податкової консультації, за діяння, що містить ознаки податкового правопорушення, 
зокрема на підставі того, що у подальшому така податкова консультація була змінена або 
скасована» [5]. При цьому, Суд наголосив на тому, що «…однією з головних ознак 
складу податкового правопорушення є суб`єктивна сторона, яка проявляється у вині, 
а саме у формі умислу або необережності суб`єкта такого правопорушення (платників 
податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб). Тобто, - зазначив ВСУ, - 
податкове правопорушення визнається вчиненим умисно, якщо особа, яка його вчинила, 
усвідомлювала протиправний характер своїх дій (бездіяльності), бажала або свідомо 
допускала настання шкідливих наслідків таких дій (бездіяльності)» [5]. 

Ураховуючи наведене, Суд визнав, що в силу вимог підпункту 53.1 статті 53 ПК 
України [2] позивача не могло бути притягнуто до відповідальності, оскільки він діяв 
відповідно до роз`яснень податкової консультації, а отже, його вина у вчиненні 
податкового правопорушення відсутня. 

Окрім вказаного прецеденту, вимога визнання необхідності встановлення вини 
платника податків у практиці ВСУ прослідковується також у інших розглянутих Судом 

http://vop.com.ua/ru/publikatsii/406-vsu-zdijsnennya-vzaemovidnosin-z-fiktivnimi-kontragentami-pozbavlyae-platnika-podatkiv-prava-na-formuvannya-podatkovoji-vigodi-navit-za-nayavnosti-pravilno-oformlenikh-za-zovnishnimi-oznakami-ta-formoyu-dokumentiv-vsu-sprava-21-2239a16-vid-14-03-17
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_21422/ed_2019_07_01/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#21422
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_21421/ed_2019_07_01/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#21421
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_21421/ed_2019_07_01/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#21421
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справах. Так, у справі № 2340/3802/18 у зв’язку з безпідставною відмовою контролюючих 
органів зареєструвати податкові накладні платник податків прострочив їх реєстрацію та, 
як наслідок, поніс за це штрафні санкції. Розглянувши матеріали справи Суд звернув 
увагу на те, що «…неодноразове намагання позивача здійснити реєстрацію податкових 
накладних в межах встановлених граничних строків свідчить про відсутність 

протиправної бездіяльності платника податків та виключає склад податкового 

правопорушення в розумінні статті 109 Податкового кодексу України» [6]. Таким 
чином, Суд постановив відсутність «вини» платника податків, а отже, й відсутність 
підстави для притягнення його до відповідальності за податкове правопорушення. 

Аналіз практики ВСУ з розгляду податкових спорів дозволяє стверджувати, що 
Суд, всупереч відсутності чіткого та повного законодавчого регулювання інституту вини 
платника податків за вчинення податкового правопорушення, у розглянутих справах 
визначає встановлення вини необхідною умовою притягнення платника податків до 
відповідальності за податкові правопорушення. Це, зокрема, дозволяє виключити 
випадки притягнення платника податків до відповідальності у разі, коли вчинення 
податкового правопорушення було обумовлене протиправними діями контролюючого 
органу або інших суб’єктів господарювання. Таким чином, Верховний суд компенсує 
нерівність правового статусу держави і платника податків у податкових правовідносинах, 
що розкривається в тому числі, у асиметричності їх відповідальності за порушення 
податкового законодавства та намагається наблизити їх до відповідності європейським 
стандартам. Враховуючи вину при притягненні платника податків до відповідальності, 
Верховний суд спрямовує практику розгляду податково-правових спорів до подолання 
проявів асиметричності податкового права фіскальної держави у вітчизняному 
податковому законодавстві та налагодження балансу законних інтересів платника 
податків та держави у податкових правовідносинах. 
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ НОВЕЛ КОДЕКСУ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ 

1. Судова практика викриває безліч колізій в законодавстві, яке необхідно 

застосовувати під час розв’язання спорів, що виникають у сфері публічно-правових 

відносин. Надто поширені колізії виникають під час застосування нормативно-правових 
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актів, більш всього це законів, які мають однакову юридичну силу і є чинними, але по 

різному врегульовують одні і ті ж відносини. 

Парламент вже на початку цього тисячоліття намагався прийняти Закон «Про 

нормативні правові акти», але процес дійшов лише до другого читання, потім вето 

Президента України і десь цей закон пропав…  

Однак для розв’язання колізійних проблем як законодавством, так і українським 

судочинством (судовою практикою) напрацьовано багато механізмів і способів, зокрема: 

пріоритет спеціальної норми над загальною; визначення закону прийнятого пізніше; 

неможливість зворотної дії у часі законів; принцип верховенства права, тощо.  

З поміж іншого, не менш проблематичним є розібратися адміністративним судам у 

виборі правильності правового врегулювання публічних відносин після визнання 

відповідних законів або їх окремих норм неконституційними (такими, що не 

відповідають Конституції України). 

На останньому з круглих столів, який проводився в Касаційному адміністративному 

суді, ця тема обговорювалася, в тому числі й з участю суддів Конституційного Суду 

України, колишніх суддів цього ж суду, провідних науковців, але отримати єдину 

відповідь на багато питань нам не вдалося. Тому за результатами заходу, що відбувся, 

буде проведено Конференцію, на яку будуть запрошені й представники системи 

адміністративних судів Німеччини та науковці Німеччини. 

З урахуванням окресленого ми також включили в програму нашої зустрічі таку 

тематику з метою уже дещо, а може й в повній мірі отримати інформацію про стан в 

Німеччині з цього приводу. 

2. У 2016 році змінами до Конституції України було істотно змінено її розділ ХІІ і, 

відповідно, удосконалено статус Конституційного Суду України (далі – КСУ). У 2017 

році Верховна Рада України схвалила новий Закон України «Про Конституційний Суд 

України», що дав відповідь на низку питань, які залишались поза рамками попереднього 

Закону України «Про Конституційний Суд України» 1996 року. Проте на одне із 

ключових питань, – які правові наслідки втрати чинності неконституційним законом, – 

зазначені зміни не дали.  

Так само у 2017 році набрала чинність нова редакція Кодексу адміністративного 

судочинства України (далі – КАСУ). Адміністративні суди отримали право відмовитись 

від застосування закону, якщо дійдуть висновку, що такий закон суперечить Конституції 

України. Також було дещо удосконалено процедури перегляду судового рішення, яке 

набрало законної сили, з підстав ухвалення відповідного рішення КСУ. 

Проте ці зміни не вирішили усіх питань, пов’язаних із виконанням рішень КСУ.  

Згадані закони, на мою думку, дозволяють виділити такі основні способи 

впровадження рішень КСУ: 

2.1 Незастосування закону, що суперечить Конституції України (частина четверта 

статті 7 КАСУ). 

2.1.1 Висновок про суперечність ґрунтується на тому, що положення закону є 

аналогічним до іншого положення закону, що визнане КСУ неконституційним. 

За практикою Конституційного Суду України визнання певного положення, 

закріпленого в одному нормативно-правовому акті, неконституційним унеможливлює 

застосування (чинність) аналогічного положення, закріпленого в іншому нормативно-

правовому акті. 

2.1.2 Висновок про суперечність ґрунтується на тому, що закон прийнято до 

набуття чинності Конституцією України і не відповідає їй. 

Відповідно до пункту 1 Перехідних положень Конституції України закони та інші 

нормативні акти, прийняті до набуття чинності цією Конституцією, є чинними у частині, 

що не суперечить Конституції України. Відповідна юридична позиція КСУ дозволяє 
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припустити, що положення подібних законів не підлягають застосуванню (у тому числі 

судами) ще до того, як формально будуть визнані неконституційними, а відтак, 

нечинними. У справі про завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь, 

релігійних обрядів, церемоній та процесій КСУ встановив, що положення частини п’ятої 

статті 21 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (прийнятого до 

набуття чинності Конституцією) суперечить Конституції України та зазначив, що ця 

обставина є підставою, з одного боку, для визнання положення Закону 

неконституційним, а, з іншого боку, - для незастосування цього положення (абзаци 

п’ятий, шостий підпункту 2.4. пункту 2 мотивувальної частини Рішення КСУ від 8 

вересня 2016 року № 6-рп/2016). 

2.1.3 Не застосування норми чинної, яку суд вважає такою, що не відповідає  

Конституції України. За судовою практикою окремі суди, особливо в соціальних 

спорах, приходять до такого висновку про прийняття судового рішення щодо 

задоволення позову. Після чого звертаються до Верховного Суду для вирішення питання 

стосовно внесення до Конституційного Суду України подання щодо конституційності 

закону чи іншого правового акта, що віднесено до юрисдикції Конституційного Суду 

України. 

За судовою практикою такі звернення адміністративних судів є, але, розглядаючи їх 

на Пленумі, Верховний Суд жодного разу не прийшов до висновку про звернення до 

Конституційного Суду України у зв’язку з тим, що не побачив неконституційності норм, 

які не захотів застосовувати адміністративний суд. Тобто, ревізію підстав звернення до 

Конституційного Суду України робить Пленум Верховного Суду.  

Тут вимальовується ж проблема, чи Пленум автоматично повинен звернутися до 

Конституційного Суду України, чи повинен вирішити про наявність підстав для такого 

звернення. Практика і законодавство говорить, що не автоматично, а за наявності підстав. 

Тобто, від суб’єктивного розуміння проблеми Пленумом (суддями присутніми на 

Пленумі). 

2.1.4 Крім того, таке врегулювання, на наш погляд, зобов’язує адміністративний 

суд в обов’язковому порядку перевірити чи відповідає норма закону або закон, які 

необхідно застосувати, на відповідність Конституції України, і у разі відповідності суд 

може замовчати такий висновок та застосовувати відповідні норму закону або закон.  

Однак в судовій практиці є випадки, коли сторони у судовому засіданні з відповідними 

доводами заявляють про таку не відповідність і просять суд прийти до такого висновку, 

вирішити їх справу з урахуванням неконституційності норми закону або закону і 

звернутися відповідно до Верховного суду.  

В цьому випадку на такий довід суд повинен давати уже відповідь у судовому рішенні, 

фактично перевіривши обґрунтування такого доводу. Як приклад, щодо питання розміру 

виборчої застави 2 млн 500 тис грн на виборах Президента України. Суд відмовляючи у 

задоволенні такого клопотання зазначив, що суд не встановив, що ця норма не відповідає 

Конституції України. 

3. Перегляд судового рішення, яке набрало законної сили, за виключною 

обставиною – встановлена Конституційним Судом України неконституційність 

(конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, 

застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не 

виконане (пункт 1 частини п’ятої статті 361 КАСУ).  

На практиці це дуже складне питання, оскільки воно зачіпає ретроспективну дію 

Рішення Конституційного Суду України. 

На перший погляд, це положення, очевидно, спрямоване на усунення шкідливих 

наслідків помилки законодавця, поки ще є можливість, тобто до завершення виконання 

судового рішення. Держава таким чином запобігає нанесенню шкоди стороні справи - 



Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні 

24–25 жовтня 2019 р., Чернівці, Україна  165 

ініціатору рішення КСУ, а, відтак, виникненню у держави обов’язку відшкодувати таку 

шкоду із державного бюджету (частина третя статті 152 КУ). Таку шкоду неможливо 

буде покрити за допомогою регресу із службовця, який прийняв оскаржений 

адміністративний акт, – регрес допускається, лише, коли шкоду заподіяно умисно 

(частина третя статті 80 Закону «Про державну службу»). 

Такий спосіб виконання, на мою думку, є виправданим, коли питання про 

конституційність закону розглянуто Конституційним Судом за конституційною скаргою, 

яка є засобом юридичного захисту прав її автора (стаття 151
1
 КУ). Проте коли питання 

про конституційність розглянуто за конституційним поданням (депутатів, Президента 

України тощо), ситуація цілком відмінна – перегляд судового рішення відбувається, коли 

сторони у справі не проявили інтерес до передачі питання про конституційність на 

розгляд КСУ. Стаття 361 КАСУ призводить до ненавмисного (а інколи – навмисного) 

опосередкованого втручання депутатів, Президента у судочинство по конкретній 

категорії справ із вилученням цих справ з під дії принципу правової визначеності. 

До того ж, коли ініціатор рішення КСУ не подав заяву про перегляд судового 

рішення і, відповідно, не бажає повороту його виконання, може постати питання, а чи є в 

нього інтерес до відновлення його прав, чи дійсно він вважає їх порушеними, а, відтак, – 

чи не є заявлений ним згодом позов про відшкодування збитків, заподіяних 

неконституційним законом, зловживанням правом на звернення до суду. 

3.1 Водночас не у всіх випадках, на наш погляд, можлива лише сатисфакція для 

відновлення порушеного права у спосіб відшкодування матеріальної та моральної шкоди. 

Наприклад, у разі визнання неконституційними положень Закону України «Про 

очищення влади», за якими громадяни України були звільненні з посад публічної служби, 

звернулися до суду з позовами про поновлення на публічній службі. Як бути в цих 

випадках, коли на час звільнення відповідний Закон був чинний і в даний час він чинний 

(припущення, що закон буде визнаний неконституційний). 

Цей приклад наводиться тому, що на сьогодні таких справ багато в провадженні 

адміністративних судів, відкрите провадження в Конституційному Суді України з цього 

приводу. У зв’язку з цим адміністративні суди зупинили провадження у справах у 

чекають рішення КСУ. 

А виникає ж основне питання щодо ретроспективної дії рішення Конституційного 

Суду України на відносини коли норми Закону були не визнані неконституційними. 

Згідно зі частиною другою статті 152 Конституції України закони, інші акти або їх 

окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність, з дня ухвалення 

Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, якщо інше не 

встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення. 

Тобто, до такого рішення КСУ закони чинні, хоча після ми знаємо, що вони були 

чинні, але неконституційні. Виникає питання про застосування такого закону у спорі, 

який виник під час чинності закону. 

Якщо ж ми повинні його застосовувати, то яка необхідність зупиняти провадження 

у справі в разі об’єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення справи, що 

розглядається в порядку конституційного провадження (п.3 ч.1 ст. 236 КАС ), оскільки 

відповідна норма закону втратить чинність завжди після виникнення спірних відносин. 

Лише у випадку коли ці відносини продовжувані (різні щомісячні виплати), то звичайно 

ми захистимо позивача, але лише за період починаючи з дня винесення КСУ свого 

рішення й на майбутнє. Хоча можливо такий захист не матиме сенсу, оскільки суб’єкт 

владних повноважень (відповідач) уже буде діяти з урахуванням висновків рішення КСУ. 

На мій погляд, рішення КСУ є підказкою для судів про неконституційність 

положень закону і такий закон не може бути застосований навіть у період коли він був 

чинний та не був не визнаним не конституційним. 
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Хоча якщо брати практику Європейського суду з прав людини у справі «Суханов та 

Ільченко проти України», яка стосувалась виплат дітям війни, то Суд зазначив, що 

Заявники, таким чином, не довели, що у них були «законні сподівання» щодо 

підвищеного розміру пенсії протягом вищезазначених періодів, зокрема у періоди 

зупинення дії відповідних положень Законами Про Державний бюджет на 1997 та 1998 

роки. 

«39. Суд вважає, що ця частина заяви має бути визнана неприйнятною як явно 

необґрунтована відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.» 

Водночас, Рішенням КСУ було запроваджено преюдиціальний характер своїх 

висновків. 

4. Виконання рішення КСУ у порядку, що встановлений у такому рішенні (стаття 97 

Закону про КСУ).  

Наприклад, такий порядок може містити: 

сформульований КСУ тимчасовий нормативний припис для долання прогалини,  

що утворилася після визнання певного положення закону неконституційним (пункт 

4 мотивувальної частини рішення КСУ від 20 грудня 2018 року № 13-р/2018). 

положення закону у редакції, яка діяла до прийняття положення закону, 

визнаного неконституційним, і дію якої КСУ відновлює задля недопущення 

прогалини (підпункти 3.1, 3.2. резолютивної частини Рішення КСУ від 17 липня 2018 

року № 6-р/2018). 

5. Застосування первісної (попередньої) редакції закону після визнання 

неконституційною редакції, яка була прийнята на заміну первісної (попередньої) 

редакції. 

Визнання закону неконституційним означає втрату ним чинності, не з моменту 

прийняття, а, – за загальним правилом, – з дня ухвалення Конституційним Судом 

України рішення про їх неконституційність. Тобто правові наслідки набрання ним 

чинності та його застосування до зазначеного моменту не скасовуються. Рішення про 

неконституційність не скасовує втрату чинності первісної редакції закону. Відновлення 

такої редакції за своєю суттю є ухваленням норми права, що є прерогативою парламенту. 

Тому рішення КСУ про неконституційність закону не мало б відновлювати первісну 

редакцію закону автоматично, тобто без спеціального припису у резолютивні частині 

рішення; звісно повноваження КСУ на прийняття таких приписів про відновлення дії 

первісної редакції мало б бути закріплено у Конституції. Протилежний підхід суперечив 

би принципу розподілу влад.  

Однак КСУ дотримується послідовного підходу, за яким рішення про 

неконституційність певного положення закону автоматично відновлює первісну редакцію 

цього положення. Одним із останніх із прикладів може слугувати випадок із визнання 

неконституційними внесених у 2009 році змін до Закону України «Про Конституційний 

Суд України» від 16 жовтня 1996 року № 422/96-ВР (Рішення КСУ від 7 липня 2009 року 

№ 17-рп/2009). Після ухвалення цього Рішення Конституційний Суд України 

застосовував відповідні положення Закону у первісній редакції (наприклад положення 

пункту 3 статті 45 – абзац четвертий підпункту 2.2.3. підпункту 2.2. пункту 2 

мотивувальної частини Ухвали від 6 липня 2017 року № 12-у/2017). 

Принцип законності, зокрема, означає загальність застосування (не застосування) 

закону. Відповідно, якщо КСУ застосовує відновлену первісну редакцію закону, то і суди 

загальної юрисдикції також зобов’язані її застосовувати. 

У практиці Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду вже є 

приклади, коли судді вчиняють саме так (пункт 34 рішення від 21 січня 2019 року у 

справі №240/4937/18, ЄДРСР № 79388117; абзац четвертий пункту 9 постанови від 16 

травня 2019 року у справі № 127/10438/16-а, ЄДРСР № 81795533). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#n158
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#n158
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#n161
http://reestr.court.gov.ua/Review/79388117
http://reestr.court.gov.ua/Review/81795533
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Разом з тим проблематичним є питання щодо визнання норм закону або закону 

неконституційним за відсутності старої редакції норми або закону. Можливо необхідно в 

такому випадку відтермінування набрання чинності рішенням Конституційного Суду 

України, до прийняття норми або закону відповідної Конституції України. 

 

Татулич Ірина Юріївна 
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НОВЕЛИ ІНСТИТУТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ  

В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

Вагомим наслідком судової реформи стали зміни до процесуального законодавства 

та поява нових інститутів, що позитивно вплинуло на реалізацію особою права на 

судовий захист, яке передбачено на національному та міжнародному рівнях. Дане право 

передбачає не тільки звернення особи до суду, але і належний та ефективний судовий 

захист порушених, невизнаних чи оспорюваних прав, свобод та інтересів справедливим 

та неупередженим судом. Саме такого ефективного захисту особа зможе досягти не лише 

з моменту ухвалення судового рішення, а з моменту його остаточного виконання. Для 

того, щоб рішення про задоволення позовних вимог було у майбутньому виконане, у 

цивільному судочинстві існує інститут забезпечення позову, який зазнав суттєвих змін та 

доповнень. 

Даний інститут нормативно закріплено в діючому Цивільному процесуальному 

кодексі України (далі – ЦПК України), зокрема в главі 10 [1], а також в підзаконних 

актах. На жаль, як і в попередній редакції ЦПК України законодавець не дає визначення 

цього важливого поняття, а закріплює тільки наслідки невжиття заходів по забезпеченню 

позову у ч. 2 ст. 149 ЦПК України. Тому не можливо не погодитись із думкою 

вітчизняного вченого-процесуаліста С. Я. Фурси, яка вважає, що законодавець повинен 

був у ЦПК України розкрити поняття забезпечення позову, а далі вже говорити про 

підстави та способи забезпечення позову. Під забезпеченням позову автор розуміє вжиття 

судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-

правових інтересів позивача, які гарантують реальне виконання судового рішення, 

ухваленого за його позовом [2, с. 535]. 

 Відповідно до правової позиції ВСУ від 25 травня 2016 року у справі № 6-605 ЦС 

16 забезпечення позову по суті – це обмеження суб’єктивних прав, свобод та інтересів 

відповідача або пов’язаних із ним інших осіб з метою забезпечення реалізації в 

майбутньому актів правосуддя і задоволень вимог позивача (заявника). У постанова 

Пленуму ВСУ від 22.12.2006 р. № 9 «Про практику застосування судами цивільного 

процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову», дане поняття 

розкривається як сукупність процесуальних дій, які гарантують виконання рішення суду 

в разі задоволення позовних вимог.  

 Отже, забезпечення позову є такою процедурою в цивільному судочинстві, яка 

полягає у створенні умов для належного, своєчасного виконання судового рішення після 

набрання ним законної сили для охорони матеріально-правових інтересів позивача від 

несприятливих дій відповідача. Оскільки як показує судова практика, відповідачі під час 

розгляду та вирішення цивільних справ і до ухвалення рішення суду можуть продати, 

приховати, знищити майно, яке підлягатиме поверненню позивачеві. А звідси рішення 

про задоволення позовних вимог не можливо буде виконати через відсутність майна у 

відповідача.  
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 У ЦПК України у ч. 1 ст. 150 закріплено види забезпечення позову. Зокрема, нова 

редакція Кодексу розширила перелік зазначених видів, додавши зупинення митного 

оформлення товарів чи предметів; арешт морського судна, що здійснюється для 

забезпечення морської вигоди. Вказаний перелік способів забезпечення позову є 

невичерпний, оскільки в п. 10 коментованої норми зазначено, що позов забезпечується 

іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення 

порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не 

забезпечуються заходами, зазначеними у п. 1-9 цієї частини. Цим самим законодавець 

розширює повноваження судді, який враховуючи спір, що виник між сторонами, 

правовідносини, обставини справи та зміст заяви сам обере спосіб забезпечення позову 

для можливого виконання судового рішення у майбутньому. Крім того, в цій же статті 

закріплюються випадки, коли забезпечення позову не допускається.  

 Звертаємо увагу і на той факт, що суд вживає заходи забезпечення позову лише за 

заявою учасника справи (ч. 1 ст. 149 ЦПК). Проте у науці цивільного процесуального 

права є пропозиції щодо закріплення на законодавчому рівні повноваження суду 

самостійно ініціювати та вживати заходи по забезпеченню позову. Ми все ж таки 

вважаємо, що ініціювання вказаного питання самим суддею буде вважатися порушенням 

принципу змагальності в цивільному процесі, що є неприпустимим.  

 Дискусійним є питання і щодо кола суб’єктів, які можуть подавати заяву про 

забезпечення позову. Виходячи з норм ЦПК України – це є учасник справи, а отже, це 

позивач, відповідач, треті особи, правонаступники, органи та особи, яким законом надано 

право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Однак, стосовно відповідача, то така 

заява можлива лише при пред’явленні ним зустрічного позову. Наприклад, у справах про 

поділ спільної сумісної власності подружжя. Що стосується третіх осіб, є спірні питання, 

які будуть залежати від видів третіх осіб. Так, якщо це треті особи з самостійними 

вимогами, то зрозуміло, що їх процесуальне становище наближене до позивача в 

цивільному процесі, а тому вони теж можуть подавати такого роду клопотання. Щодо 

третіх осіб без самостійних вимог, вони не завжди перебувають у матеріально-правовому 

зв’язку зі стороною та не наділяються матеріально-правовою заінтересованістю, а звідси, 

на наш погляд, не є суб’єктами, уповноваженими подавати такі клопотання. 

Незрозумілим є позиція законодавця стосовно не включення до кола суб’єктів 

представника особи, якого, ми вважаємо, теж слід було наділити правом на пред’явлення 

заяви про забезпечення позову як учасника судового процесу.  

 Процесуальним засобом звернення до суду є заява, процесуальний порядок 

пред’явлення якої теж зазнав змін. Так, якщо попередня редакція ЦПК України 

передбачала тільки одну категорію справ, у якій було можливим пред’явлення заяви про 

забезпечення позову до подачі позовної заяви (з питань захисту прав інтелектуальної 

власності), то діюча редакція ЦПК України передбачає три способи подання будь-якої 

заяви: до подання позовної заяви; одночасно з пред’явленням позову; після відкриття 

провадження у справі. Таку новацію можна тільки вітати, адже саме вона спрямована на 

справедливе та ефективне судочинство. У зв’язку з цим зміни стосуються і строків 

пред’явлення позову, які збільшені: у разі подання заяви про забезпечення позову до 

подання позовної заяви, заявник повинен пред’явити позов протягом десяти днів, а у разі 

подання заяви про арешт морського судна – тридцяти днів з дня постановлення ухвали 

про забезпечення позову.  

 Важливим етапом під час реалізації даного інституту є вимоги щодо заяви про 

забезпечення позову, зміст якої деталізовано в нормах законодавства, а саме в ст. 151 

ЦПК. Крім загальних вимог, до такої заяви пред’являються і спеціальні вимоги, де на 

заявника покладається обов’язок довести, обґрунтувати та переконати суд в тому, що 

невжиття таких заходів істотно ускладнить або унеможливить процедуру виконання 
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судового рішення. Це стало підставою того, що реквізити до таких заяв не мають 

вичерпного характеру, у них вказуються і інші відомості, необхідні для забезпечення 

позову. Питання щодо форми та змісту такої заяви теж не залишаються поза увагою 

науковців. Ми підтримуємо думку О.Ю. Одосій, яка виявляє деякі неузгодженості з 

приводу цього питання. По-перше, у п. 3 цієї норми вимагається зазначити предмет 

позову, а ціну позову лише у п. 5, що є нелогічним і ускладнить роботу суддів з таким 

документом. По-друге, заявник зобов’язаний висловити пропозиції щодо зустрічного 

забезпечення, що не відповідає логіці і його статусу як особи, права якої порушені. По-

третє, за попередньою редакцією ЦПК України заява про забезпечення позову могла 

міститися й у позовній заяві, а тепер має подаватися суду як окремий процесуальний 

документ, що звужує і занадто формалізує вимоги до змісту заяви. По-четверте, такі 

вимоги до заяви про забезпечення позову вимагають ґрунтовних знань в галузі 

цивільного процесу, тому обмежують право на звернення до суду пересічних 

громадян [3, с. 14].  

 Найбільшою новелою щодо інституту забезпечення позову стало зустрічне 

забезпечення, яке на відміну від забезпечення позову спрямоване на захист прав та 

інтересів відповідача, який може постраждати від недобросовісних позивачів. На жаль, в 

наш час поширеною є практика, коли позивач, зловживаючи своїми правами, 

використовує забезпечення позову з метою неправомірних дій з незаконного заволодіння 

майном відповідача («рейдерство» тощо). Законодавець у попередній редакції ЦПК 

України мало приділяв уваги правам відповідача, закріплюючи лише одну норму, яка 

передбачала право особи щодо якої вжито заходів забезпечення позову на відшкодування 

збитків, заподіяних забезпеченням позову. У ст. 154 ЦПК міститься одночасно і право (ч. 

1), і обов’язок (ч. 2) суду застосувати дані заходи, а також процесуальний порядок 

реалізації цього питання. Зустрічне забезпечення – це гарантія відшкодування можливих 

для відповідача збитків. Цей інститут цивільного процесу є безумовним прогресом для 

всієї системи забезпечувальних заходів. Він має на меті забезпечити певний баланс 

сторін і нейтралізувати можливі негативні наслідки, які можуть виникнути в результаті 

застосування судом забезпечувальних заходів [4]. Таким чином, впровадження цієї норми 

надає суду змогу ефективно застосовувати заходи забезпечення без ризику заподіяння 

шкоди інтересам інших осіб, коли сам факт вжиття заходів забезпечення позову може 

призвести до виникнення збитків у особи, відносно якої їх застосовано.  

 Ще однією новелою є порядок скасування заходів забезпечення позову. Адже 

попередня редакція ЦПК надавала право ініціювати скасування заходів тільки особі, 

щодо якої вжито заходи. За діючим законодавством суд теж наділяється правом 

скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим 

клопотанням учасника справи (ст. 158 ЦПК).  

 Новим є і зазначення строків дії заходів забезпечення позову, які 

продовжуватимуть діяти протягом 90-та днів з дня набрання вказаним рішенням законної 

сили (ч. 7 ст. 158 ЦПК).  

 Отже, реалізація інституту забезпечення позову повинна відбуватись у строгій 

відповідності з нормами процесуального права, оскільки порушення такого порядку 

призведе до скасування ухвали про забезпечення позову, затягування процесу і передачі 

питання про забезпечення позову на новий розгляд. Законодавець, закріпивши даний 

інститут, розширює процесуальні гарантії захисту не тільки позивача, але і відповідача в 

цивільному процесі, що є позитивним кроком розвитку процесуального законодавства та 

гармонізації національного законодавства до європейських стандартів. Дотримання 

національними судами України норм законодавства під час застосування вказаного 

інституту буде сприяти реалізації не тільки захисту прав та інтересів учасників процесу, 

але і завдань цивільного судочинства.  
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ЦІКАВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ 

Угоди у кримінальному процесі України – правовий інститут, який отримав 

законодавче закріплення у КПК України 2012 року. На сьогоднішній день практика 

застосування даного правового інституту становить більше семи років, що свідчить про 

немалий «багаж» теоретичних досліджень дієвості даного інституту та ефективності 

застосування останнього на практиці.  

Стверджувати про те, що даний інститут повністю належним чином втілений у 

практичну діяльність ще рано, оскільки напрацювання єдиної практики застосування 

його норм наразі триває. Аналіз теоретичних положень та практичної сфери, що 

стосуються ініціювання, укладення та застосування інституту угод у кримінальному 

процесі свідчить про наявність на законодавчому рівні певних прогалин та колізійних 

моментів, що слугують перепоною в належній реалізації даного інституту на практиці, а 

також наявності певних помилок, яких допускають сторони та інші учасники 

кримінального провадження під час ініціювання, укладення та виконання угод у 

кримінальному процесі.  

Відповідно до ч.1 ст.469 КПК України угода про примирення може бути укладена 

за ініціативою потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого. Домовленості стосовно 

угоди про примирення можуть проводитися самостійно потерпілим і підозрюваним чи 

обвинуваченим, захисником і представником або за допомогою іншої особи, погодженої 

сторонами кримінального провадження (крім слідчого, прокурора або судді). 

З аналізу змісту даної статті чітко вбачається, що ініціювати укладення угоди про 

примирення можуть чітко визначенні особи − потерпілий, підозрюваний або 

обвинувачений.  

У разі примирення існує певна рівність сторін, які повинні спільно ініціювати 

процес примирення і спільно вчиняти дії по досягненню згоди, тобто повинні бути 

зацікавлені в укладенні угоди і активно сприяти досягненню позитивних результатів. Не 

тільки потерпілий повинен вибачити підозрюваного чи обвинуваченого, примиритися з 

ним, але і підозрюваний чи обвинувачений повинен проявити активність у досягненні 

угоди про примирення, тим самим продемонструвати своє каяття і зниження своєї 

суспільної небезпеки чи відшкодування збитків [1,c.96-97]. У даному випадку 

недосконалою видається законодавча норма, яка передбачає права підозрюваного, адже 

чітко вбачається, що на відміну від потерпілого, у процесуальних правах якого чітко 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page16?text=%F3%E3%EE%E4%E0#w14
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передбачене право примиритися з підозрюваним і як результат укласти про це угоду (ч. 4 

ст. 56 КПК України), підозрюваний відповідно до ч. 3 ст.42 КПК України такого права 

позбавлений.  

Не дивлячись на те, що інститут угод вже тривалий час застосовується на практиці і 

ч.8 ст. 474 КПК України чітко закріплює положення, згідно якого повторне звернення з 

угодою в одному кримінальному провадженні не допускається. З аналізу судової 

практики вбачається ситуація коли дане законодавче положення не враховується 

сторонами угоди під час укладення останньої. Прикладом може слугувати ухвала 

Шевченківського районного суду м. Києва від 15 лютого 2019 року в провадження № 1-

кп/761/1306/2019 з резолютивної частини якої вбачається, що суд відмовив у 

затвердженні угоди, оскільки остання порушує законодавчі приписи зазначені в ч.8 ст. 

474 КПК України [2]. 

В свою чергу, аналізуючи норми кримінального та кримінально процесуального 

законодавства, виникає питання чи можливо укласти угоду про примирення з особою, 

обвинуваченим, який раніше уже брав участь у процедурі примирення, по іншому 

кримінальному провадженні? Фактично обвинувачений вже проходив через процедуру 

примирення, з ним була укладена угода про примирення, яка була затверджена судом і 

дана угода виконана чи не виконана обвинуваченим. У подальшому обвинувачений знову 

вчинив проступок, злочин невеликої чи середньої тяжкості або стосовно нього 

здійснюється кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. Чи може 

дана особа повторно укласти угоду про примирення з потерпілим, відшкодувати 

заподіяну йому шкоду, а кримінальне провадження буде здійснюватись відносно неї в 

особливому порядку? У цьому випадку з метою усунення «недобросовісності» 

обвинуваченого і зловживанням можливістю черговий раз укласти угоду про 

примирення, на нашу думку доречно на законодавчому рівні закріпити положення, згідно 

якого угода про примирення може укладатися з тими обвинуваченими, які притягуються 

до кримінальної відповідальності у визначеній законодавством категорії злочинів 

вперше. 

Черговим кроком після ініціювання укладення угоди про примирення є складання 

змісту угоди. Сам текст угоди про примирення повинен чітко відповідати нормам 

встановленим чинним законодавством. Обов’язковою складовою змісту угоди про 

примирення є встановлення розміру шкоди, завданої потерпілому. Якщо підозрюваний 

(обвинувачений) відшкодовує шкоду грошима, то у даному випадку доречно зазначити її 

розмір у грошовому еквіваленті. В угоді також може бути зазначено обов’язок 

відшкодовувати шкоду помісячно. У даному випадку сторони угоди повинні чітко 

погодити дату до якої помісячно повинно здійснюватися відшкодування завданих збитків 

до моменту досягнення відповідного результату (наприклад одужання потерпілого). З 

цього приводу ВССУ, в ухвалі від 11.04.2013 р. у справі №5 2008км13, зазначив: «Закон 

не вимагає, щоб таке відшкодування або усунення шкоди було здійснено у повному 

обсязі. Важливо, щоб винним були задоволені претензії потерпілого. Так, задоволення 

матеріальних претензій може мати місце і частками протягом періоду часу, визначеного 

сторонами». Тобто ще однією обов’язковою складовою угоди про примирення є 

встановлення строку відшкодування шкоди чи перелік дій, не пов’язаних з 

відшкодуванням шкоди, які підозрюваний чи обвинувачений зобов’язані вчинити на 

користь потерпілого, строк їх вчинення. Так, Є. В. Повзик пропонує передбачити у ст. 

471 КПК України положення, що строк відшкодування шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням, а також виконання дій, не пов’язаних із відшкодуванням шкоди, не 

може перевищувати строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за 

вчинене кримінальне правопорушення [3, c. 15]. Ряд науковців справедливо зазначають у 

своїх працях, що відшкодування шкоди або усунення збитків можливо відстрочити на 
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певний строк [4, c. 227; 5, c. 96-98; 6, c. 117], оскільки підозрюваний чи обвинувачений не 

завжди має реальну можливість відшкодувати шкоду в повному обсязі, наприклад, 

враховуючи скрутне матеріальне становище. Утім серед науковців існують і інші точки 

зору О. В. Хімічева вказує, що завдана шкода має бути повністю відшкодована до 

вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, тому, що в 

іншому випадку потерпілий не отримає достатніх гарантій відшкодування такої шкоди 

[7, c.128-129]. Аналізуючи зміст угод про примирення часто спостерігається ситуація 

коли сторони зазначають граничний строк відшкодування збитків, ще до моменту 

затвердження даної угоди судом, у даній ситуації потерпілий намагається виключити 

негативні наслідки, які можуть настати для нього у випадку не належного виконання чи 

невиконання угоди про примирення зі сторони обвинуваченого. Фактично, якщо до 

зазначеного строку обвинувачений не відшкодував збитки, то потерпілий у підготовчому 

судовому засіданні просить суд угоду не затверджувати. Дана ситуація чітко 

прослідковується в ухвалі Острозького районного суду Рівненської області від 11 лютого 

2019 року в справі 1-кп/567/19/19. Згідно матеріалів провадження під час підготовчого 

судового засідання потерпілий заперечив щодо затвердження угоди про примирення, 

посилаючись на те, що термін відшкодування йому майнової шкоди, зазначений в угоді 

про примирення обвинуваченим закінчився, майнова шкода на даний час не 

відшкодована. Просив відмовити у затвердженні даної угоди [8]. Фактично примирення 

не відбулося, кошти не відшкодовані, а отже, угода не може бути затверджена.  

Не дивлячись на те, що інститут угод на даний момент не в повній мірі належним 

чином функціонує на практиці і не всі очікування від впровадження даного інституту у 

практичну сферу вже досягнуті, останній є важливим та необхідним у кримінальному 

процесі. Усунення прогалин у чинному законодавстві, що стосуються процедури 

укладення угоди про примирення, а також укладення угоди про примирення з чітким 

дотриманням законодавчих вимог є запорукою пришвидшення здійснення кримінального 

провадження. У свою чергу недосконалість процедури, порушення законодавчо 

визначеної процедури укладення угоди про примирення сторонами такої угоди та іншими 

учасниками кримінальних проваджень часто призводить до серйозних негативних 

наслідків і слугує своєрідною «перепоною» щодо законного, належного втілення даного 

інституту кримінального процесуального права у практичну сферу. 
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СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 

Сучасні обговорення у Верховній Раді України (надалі – ВРУ) питань щодо 

необхідності проведення нового реформування судочинства і, зокрема, цивільного 

провокують спогади про те, як приймалася попередня редакція Цивільного 

процесуального кодексу (надалі – ЦПК). Ситуація, з правової точки зору, була 

неприпустимою, оскільки депутат С. Власенко і деякі інші депутати вносиди поправки до 

чинного ЦПК, у залі ВРУ тоді було присутніх максимум 50 депутатів, які займалися 

своїми справами, і не зважаючи на це, спікер ставив на голосування кожну поправку, 

хоча її доля була наперед очевидною…  

Якщо ж сьогодні влада не задоволена рівнем судочинства і, зокрема, цивільного, 

тому необхідно шукати першопричини. Найпершою і головною серед них є поспіх, з 

яким намагалися провести реформу судочинства за часів попередньої влади.  

 Такий поспіх відобразився на тому, що широкого і публічного обговорення 

законопроект про внесення змін до ЦПК не пройшов. Більше того, необхідно говорити й 

про те, що такий нормативний акт як ЦПК має прийматися за спеціальною процедурою, 

на нашу думу, його у ВРУ мають представляти автори законопроекту, щоб запропоновані 

депутатами поправки могли бути системно відслідковані по всьому тексту 

законопроекту, а лише тоді визнані прийнятними чи ні.  

Сьогодні, так само, важко прогнозувати, який об’єктивний результат нової судової 

реформи варто очікувати, якщо її намагатимуться провести в стислі терміни, тобто в так 

званому «турборежимі». Всім присутнім цілком очевидно, коли потрібен поспіх…, але 

реформування цивільного судочинства – це не той випадок. У нашій країні може статися 

так, що поки ми з вами працюємо над удосконаленням окремих положень чинної редакції 

ЦПК, його уже, в цілому, прийме Верховна Рада. Але ж нікому не хочеться працювати на 

смітник, тому розцінюємо дану конференцію не як місце для обміну думками про 

недолугість окремих норм ЦПК, а як трибуну для обміну концепціями щодо істотного 

поліпшення його якості. Насамперед, слід говорити про структуру даного нормативного 

акту та його норм, оскільки не можна погодитися з конструкцією багатьох статей ЦПК, 

де кількість частин значно перевищує розумні межі, наприклад, ст. 7 ЦПК включає 17 

частин, але й бувають норми, які включають дуже багато частин, у яких регламентуються 

питання, які, за своєю суттю, є різними і не мають відношення до даної норми. Але це не 

концепція, а зауваження до законотворчої техніки.  

http://reyestr.court.gov.ua/Review/79734025


Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні 

 

174  24–25 жовтня 2019 р., Чернівці, Україна 

Під концепціями, на нашу думку, слід розуміти ті базові положення, які автори 

ЦПК намагалися відтворити у даному нормативному акті , але при цьому ними не 

враховувались наукові надбання українських вчених, які оприлюднені та з ними можна 

було ознайомитись і врахувати при розробці нової редакції ЦПК. Але цього не було 

зроблено, запозичувались з іноземного законодавства якісь окремі інститути, автори 

намагались їх «втиснути» у Цивільний процесуальний кодекс без адаптації до 

українського судочинства, і тому вони не прижились та навряд чи приживуться в наших 

«кліматичних умовах» та сприятимуть захисту прав людини в Україні.  

Так, новий Міністр юстиції України пропонує створити «приватний суд» і 

запросити до участі в його роботі відомих іноземних фахівців. Таким чином, за його 

«концепцією» буде створено конкурентне середовище і українські судді в державному 

суді почнуть працювати краще. На перший погляд, не заглиблюючись, можна сказати, що 

ідея оригінальна, але автори її не поділяють та вважають помилковою. Досвідчені 

іноземні фахівці не приїдуть до України без значного матеріального інтересу, тому ми 

знов можемо отримати іноземців, які шукають кращої долі в іноземній країні, оскільки не 

змогли добре влаштуватися у своїй або гірше, коли їх відсторонили від професійної 

діяльності. Якщо ж приїдуть справді досвідчені фахівці, то їх послуги оплатити здатні 

будуть тільки заможні особи, а не пересічні громадяни нашої країни. Тому розраховувати 

на те, що наша держава зможе утримувати чергових іноземних фахівців, не доводиться. 

Більше того, варто нагадати Міністру юстиції, що в його підпорядкуванні є «власний» 

Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції, який міг би здійснювати 

якісну підготовку юристів і для роботи в судах, і в інших органах влади.  

Крім того, на українських суддів вже відчувається «тиск» рішень Європейського 

суд з прав людини і вони намагаються «виписувати» рішення подібно до визначених 

«стандартів». Але ж учасників справи цікавить не форма рішення і порядок його 

викладання, а зміст і його відповідність реальним обставинам справи. Не потрібно в 

кожній справі шукати верховенство права, оскільки для вирішення абсолютної більшості 

справ має застосовуватися принцип законності і тільки у разі виявлення суперечності 

закону правам людини, нормам міжнародного права і при наявності відповідної заяви 

варто вирішувати справу, виходчи із принципу верховенства права.  

Можна з впевненістю говорити й про те, що на чинну редакцію ЦПК при її 

створенні істотний вплив здійснили іноземні фахівці, але вони просували власні 

концепції, досвід власних країн зі сталою системою цивільного судочинства, тому не 

важко зрозуміти, що запропоновані ними положення до ЦПК, не зовсім вписуються в 

умови нашого судочинства, узгоджуються з українською ментальністю, досвідом 

українських фахівців.  

Маленька політико-правова прелюдія до головних пропозицій мала б сфокусувати 

увагу учасників конференції на тому, що без їх активної участі в розробці і, головне, 

обговоренні доктринальних концепцій нової редакції ЦПК, ми знов отримаємо лише 

галочку про те, що реформа цивільного судочинства вже відбулася, а результати ми 

очікуватимемо до наступних виборів. Більше того, без обговорення підсумків 

попередньої судової реформи нам запропонують нову… Тут мається на увазі той стан, в 

якому опинилося сучасне судочинство, коли в судах загальної юрисдикції, 

катастрофічно, не вистачає суддів, справи не розглядаються і їх розгляд переноситься. В 

той же час проголошується, що новостворений антикорупційний суд почав діяти, але ж 

судочинство базується не тільки на антикорупційному суді…? Тому проблеми у 

судочинстві і цивільному, зокрема, тільки зростають і ми не бачимо інших перспектив 

для їх вирішення, ніж спільні зусилля не «нових облич», а досвідчених фахівців.  

Остання конференція у Чернівцях так само була присвячена реформі цивільного 

судочинства, отже ця тема набуває ознак постійної, що не робить її позитивною. Тому не 
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будемо повторювати зауваження, які вже були проголошені авторами на попередніх 

конференціях, а розглянемо концептуальні пропозиції до ЦПК. 

Так, вчений Дика А.О. звернула у своєму дослідженні увагу на те, що завдяки 

останнім змінам до ЦПК наказне провадження втратило свою самостійну функцію у 

цивільному судочинстві [1, с. 17.], зокрема, про це свідчить ч. 2 ст. 161 ЦПК. Не 

зважаючи на це, воно продовжує існувати як самостійний вид провадження поряд з 

відносно самостійним і альтернативним спрощеним позовним провадженням.  

Звернемо увагу й на той аспект, що автори останньої редакції ЦПК на стільки 

захопилися новітніми гіпотезами та запозиченням норм із законодавства інших країн 

щодо втілення принципу пропорційності в норми ЦПК, що навіть втратили здоровий 

глузд. 

Так, за ч. 3 ст. 19 ЦПК наказне провадження призначене для розгляду справ за 

заявами про стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або 

про його наявність заявнику невідомо. В той же час, справи спрощеного позовного 

провадження мають відрізнятися малозначністю, незначною складністю тощо (ст. ч. 4 

ст. 19 ЦПК).  

Але при такій правовій регламентації стає очевидно, що в цих справах судді в своїх 

повноваженнях обмежені розміром вимог позивача або сумою стягнення для наказного 

провадження, а нотаріуси, які за правовим статусом в правовій країні нижчі ніж судді, 

при вчиненні виконавчого напису на документах не обмежені сумою стягнення, про що 

свідчить глава 14 Закону України «Про нотаріат» [2] і Перелік документів, за якими 

стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих 

написів нотаріусів [3]. В такій ситуації ми не будемо акцентувати увагу на тому, що 

сучасні приватні нотаріуси наділяються вищими повноваженнями ніж державні, 

третейські і арбітражні суди, а лише сконцентруємо увагу на тому, що раніше виконавчі 

написи нотаріусів вчинялися лише на нотаріально посвідчених договорах, а не на 

документах в простій письмовій формі, зокрема, на кредитних договорах, за якими 

боржниками допущено прострочення платежів за зобов’язаннями. Тому загальна погоня 

за принципом пропорційності призвела до того, що були вихолощені повноваження 

суддів, у порівнянні з повноваженнями нотаріусів, але такий ухил є неприпустимим в 

правовій державі.  

Тепер звернемо увагу на сумісність таких проваджень як наказне та спрощене 

позовне.  

В наказному провадженні допустимим, фактично, є одноразовий обмін 

процесуальними документами, який схематично і коротко може бути роз’яснений так: 

заявник після сплати судового збору подає заяву до суду і той, якщо не знайде підстав 

відмови у видачі судового наказу, відправляє копію судового наказу боржнику, який 

після сплати судового збору може подати заяву про скасування судового наказу, яка 

слугувати підставою для його скасування (статті 169-171 ЦПК). У разі скасування 

заявнику (стягувачу) роз’яснюється його право звернутися до суду із тими самими 

вимогами в порядку спрощеного позовного провадження, тобто необхідно виготовляти 

новий пакет документів, доплачувати судовий збір тощо. Виникає запитанн, а навіщо ж 

звертатися до наказного провадження навіть по обмеженому у ЦПК переліку справ?! 

Щодо спрощеного позовного провадження, то положення ч. 1 ст. 274 ЦПК 

дублюють положення ст. ч. 4 ст. 19 ЦПК, що свідчить про брак законодавчої техніки. За 

ст. 275 ЦПК встановлено, що суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного 

провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття 

провадження у справі. При цьому, сама процедура розгляду справ в порядку спрощеного 

провадження, у порівнянні з позовним, відрізняється більшою складністю, оскільки за ч. 

2 ст. 277 ЦПК суд спочатку: «…може: 
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1) задовольнити клопотання та визначити строк відповідачу для подання заяви із 

запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження…». 

 Слід зазначити, що цей пункт даної норми викладений некоректно, тут має місце 

суперечність, оскільки при задоволенні клопотання справа має розглядатися у 

визначеному судом порядку і позиція відповідача не повинна з’ясовуватися або ж, якщо 

заперечення відповідача відсутні, то суд не повинен задовольняти клопотання.  

Загалом, такий порядок передбачає й додатковий спір про вид позовного 

провадження: спрощене або загальне, в якому має розглядатися справа.  

Отже, це свідчить про можливість виникнення другого (додаткового) процедурного 

спору що вирішення питання про необхідність призначення судового засідання або ж не 

призначення його проведення.  

Тому загальне враження від спрощеного позовного провадження складається таке: з 

законодавства іноземних країн запозтичено письмовий вид судового провадження, але 

через відсутність якісного перекладу або через бажання авторів висловити власні думки 

щодо процедур розгляду прав позовного провадження, нині у ЦПК стався хаос, який 

впорядкувати неможливо.  

Крім того, строки розгляду справи у ЦПК мають бути раціональними і відповідати 

логіці, Так, у ч. 2 ст. 279 ЦПК передбачено: «Розгляд справи по суті в порядку 

спрощеного позовного провадження починається з відкриття першого судового 

засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове 

засідання не проводиться». Що означає положення «розгляд справи по суті, …, якщо 

судове засідання не проводиться»? З проаналізованого фрагменту даноі норми , можна 

зробити висновок, що згідно із такої її редакції в спрощеному позовному провадженні 

можуть мати місце декілька судових засідань. Виникає запитання : А як автори цієї 

частини даної норми ЦПК рахують строк в тридцять днів, якщо у ст. 278 ЦПК 

встановлено, що відзив відповідача подається протягом п’ятнадцяти днів із дня вручення 

ухвали про відкриття провадження у справі. Тепер рахуємо, аналогічно, строки для 

відповіді на відзив відповідача. Отже, у сукупності строк на відзив відповідача та відзив 

позивача на відзив відповідача складатимуть вже тридцять днів. Крім того, слід 

враховувати, що відповідач вправі подати заперечення протягом строків, встановлених 

судом в ухвалі про відкриття провадження у справі. Тому вважаємо, що строк, який 

надається судом відповідачу для відзиву не може бути меншим ніж п’ятнадцять днів, 

тобто вже буде сорок п’ять днів і позивач має бути наділений правом надати відповідь на 

заперечення, тобто вже має місце строк у два місяці, але це без урахування строків на 

пересилку документів, оформлення їх судом тощо. Тому в даній нормі повинно йтися не 

про абстрактний строк в 30 днів, а про можливість вирішення справи можуть свідчити 

певні процесуальні документи, наприклад, визнання відповідачем позовних вимог, яке 

може бути викладено у відзиві.  

Тому виходить, що спрощене позовне провадження, з урахуванням строків, у які 

має розглядаються у ньому справа не таке вже й спрощене… 

На підставі наведеного, пропонується перша концепція авторів, яка зводиться до 

того, що слід диференціювати «обмін документами» на етапи і розглядати його системно, 

об’єднавши різні провадження в один універсальний процес, який умовно можна 

розкласти на такі етапи, а саме: 

- Перший етап – це перший обмін документами, інакше це, так зване,  

наказне провадження, яке може закінчитися мировою угодою, визнанням позову 

тощо, якщо ж таких наслідків не буде, то має автоматично наставати другий етап; 

- Другий етап - другий обмін документами – це спрощене 

провадження  
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і в результаті такого обміну документами сторони можуть дійти згоди щодо 

вирішення їх спору. Але при такому (другогому) обміні документами суд має встановити 

остаточну позицію сторін та встановити необхідні передумови для розгляду справи в 

судовому засіданні; 

- Третій етап – це судове засідання (розгляд справи по суті) , в якому  

обов’язково має закінчитися розгляд справи та судом має бути ухвалено рішення. 

Така схема позовного провадження усуватиме виявлені раніше недоліки і 

наказного, і спрощеного позовного провадження, а також відповідатиме принципу 

змагальності і передбачатиме наперед процедуру розгляду справи. Більше того, при 

такому провадженні в справі можуть мати місце й забезпечення проти доказів, позову 

тощо. 

При цьому, автори вважають, що наперед встановлений порядок розгляду справи 

усуватиме суб’єктивні вади, які можуть проявлятися в позиції судді, оскільки саме 

останній приймає рішення про можливість розгляду вимог позивача у спрощеному 

провадженні.  

Вважаємо, що дана концепція авторів є суб’єктивною, тому потребує 

конструктивно-критичного обговорення і лише у разі її сприйняття іншими вченими та 

практиками та при розробці відповідних норм законодавства, вона може бути 

заровадженна до ЦПК.  

 Слід додатково обгрунтувати, що така інтегрована схема дозволить не тільки 

обгрунтовано застосовувати процедуру примирення сторін, а й застосовувати її вчасно, 

оскільки в період «обміну» процесуальними документами можна виявити наближення 

позицій позивача та відповідача, натяки на примирення сторін або категоричне 

розходження сторін у їх позицях тощо.  

Друга концепція авторів тісно пов’язана з першою і вона зводиться до того, щоб 

усунути з процедури розгляду справ активні важелі впливу на порядок розгляду справ з 

боку судді або суду, оскільки в сучасному цивільному судочинстві існує багато нарікань 

на те, що судді втрачають упередженість і намагаються сприяти одній із сторін, 

зловживаючи при цьому власними правами. Але у ЦПК не існує навіть натяку на те, що 

судді можуть зловживати своїми правами, зокрема, у підставах для відводу судді або 

суду заперечується можливість незгоди сторони з процесуальними рішеннями судді (ч. 4 

ст. 36 ЦПК), Отже, така сторона мусить очікувати рішення судді, щоб в наступному 

оскаржити його дії, які призвели до ухвалення наперед прогнозованого рішення. 

Наприклад, за ч. 2 ст. 176 ЦПК у скороченому та трохи трансформованому нами змісті 

передбачається таке:… у разі не згоди суду з визначеною позивачем ціною позову, яка 

вочевидь не відповідає дійсності, суд сам може визначати попередньо розмір судового 

збору …, але далі у цій нормі має місце положення про те, що судом розмір судового 

збору визначається «…з наступним стягненням недоплаченого або з поверненням 

переплаченого судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом при 

вирішенні справи». Тобто, у нормі допускається, що суд при вирішенні справи може 

переоцінити вартість спірного майна і визначити судовий збір значно вищим ніж той 

який був сплачений спочатку. Але ж це привід для спору між позивачем і судом. Тому 

виникає запитання, а навіщо суду виявляти свою позицію на стадії прийняття заяви і 

відкриття провадження у справі про розмір судового збору. В цій нормі відчувається брак 

законотворчої техніки, зокрема, вочевидь виникатиме спір про ціну позову між судом та 

позивачем, якому має бути надане право реагувати на зловживання правом з боку суду, 

інакше, порушуватиметься право позивача і він позбавлятиметься права на захист від 

свавілля суду. Якщо ж виявиться, що суд змусив позивача заплатити більший судовий 

збір, ніж того вимагає закон і, припустимо, суд оцінив річ більше її ринкової вартості, то 

які відносини між ними виникнуть у процесі розгляду справи? Чи не варто таку ситуацію 
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розглядати як зловживання правом з боку судді і, відповідно, кваліфікувати як підставу 

для його відводу.  

В чинній редакції ЦПК можна помітити загальний розворот до слідчого процесу, 

про це свідчить ст. 11 ЦПК, де суду надане повноваження визначати «…порядок 

здійснення провадження в справі…». Так, згідно п. 2 ч. 6 ст. 19 ЦПК достатньо назвати 

суду справу простою і можна вирішувати її за спрощеною процедурою, але ціна 

«питання» в такій справі сягатиме суми у п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб і, відповідно, складати: 2007 х 500 = 1 003 500 грн.( приблизно 40 000 

доларів США). Схематично цю справу можна вирішити за 30 днів і без будь-яких 

складнощів, оскільки справа ж проста, тому відповідачу направляється ухвала і позовна 

заява та при наявності відзиву відповідача або без нього суд може вирішити таку справу 

самостійно і навіть не слухаючи доводів відповідача. Ось і спрощений порядок вирішення 

справ, коли законодавець збільшує повноваження суду і не робить будь-яких 

застережень. Така новація може діяти в багатьох розвинених країнах світу, де судді 

цінують своє ім’я і статус, бояться кримінальної або іншої відповідальності та в 

наступному не зможуть реалізувати себе в професії, якщо ними буду вчиненні певні 

правопорушення. Але в Україні судді допукаючи правопорушення, у своє виправдання 

посилаються на те, що вони діяли в межах, передбаченх ЦПК. Коли ж «допуск» до 

зловживань з боку судді базується на оціночному судженні, що справа відноситься до 

категорії справ незначної складності, то переважна більшість суддів заявить про те, що 

вони вирішували й значно складніші справи і все… 

Тому загальне намагання законотворців надати суду більших повноважень, зокрема, 

розвинути активне реагування суду на зловживання правами у цивільному судочинстві 

здається в наш час не виправданим. Саме у судді є в наявності значні повноваження для 

зловживань, тому і факти зловживань з його боку мають врівноважуватися відповідними 

правами сторін хоча б на відвід судді. 

Тому реформування цивільного судочинства слід сприймати не як швидке 

залатування дірок у ЦПК і впровадження потрібних владі політичних рішень, а як 

необхідний процес переосмислення всього набутого, за певний період, досвіду, 

теоретичного і виваженого усунення недоліків у нормах цивільного процесуального 

законодавства, застосування яких нині призводить до виникнення проблемних ситуацій.  

Третя авторська концепція, яка підлягає обговоренню, полягає в тому, щоб 

усунути з ЦПК усе зайве і не властиве певним видам проваджень, а також впорядкувати 

діяльність суду у певних категоріях справ. 

 Так, з позиції цивільного процесу та правової природи позовного провадженн 

справи про визнання необґрунтованими активів та їх витребування не можуть 

розглядатися в порядку цивільного судочинства, оскільки зміст провадження у цих 

справах зводиться до фактичної конфіскації майна, яку слід здійснювати в порядку 

кримінального судочинства. Про це не важко здогадатися, оскільки в ч. 1 ст. 290 ЦПК 

згадується обвинувальний вирок суду. Крім того, слід навести додатку аргументацію 

щодо можливості розгляду такого позову у порядку кримінального судочинства, на 

шквалт, як розглядається циільний позов разом із кримінальною справою. Специфіка 

розгляду цих справ у ЦПК викладена так, що у подальшому вона призведене до 

виникнення спорів, оскільки пропонується звертати позов до особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування щодо якої набрав законної 

сили обвинувальний вирок суду за вчинення корупційного злочину або легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Тобто, положення даної норми 

потребує істотних змін її редакції, оскільки із скороченого змісту цієї норми виходить, 

що: «особа … легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом». 
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На нашу думку, дивним видається те, що у порядку позовного провадження 

розкриваються лише особливості однієї категоріі справ про визнання необгрунтованими 

активів та їх витребування, не дивлячись на те, що ЦПК це загальний нормативний акт. 

У цьому зв’язку виникає питання, а чому ж тоді в ЦПК не регламентуються особливості 

інших справ позовного провадження, хіба їх немає?  

 Абсолютно разбалансованим стало окреме провадження, куди були віднесені 

категорії справ, які йому не властиві. Зокрема, як можна сприймати назву справи 

окремого провадження «про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну 

власність» (статті 39-333 ЦПК)? З цього положення закону випливає, що суд забирає у 

невизначеної особи нерухому річ і передає її у комунальну власність, хоча зміст цього 

провадження має зводитися, насамперед, до встановлення (констатації) судом факту, що 

нерухома річ є безхазяйною та інших безспірних фактів: що безхазяйна нерухома річ 

взята на облік органом, який здійснює реєстрацію права на нерухоме майно, про що має 

бути зроблено оголошення і заяву має бути подано до закінчення одного року з дня 

взяття її на облік. Тому на підставі такого рішення про встановлення даних фактів та 

положення ст. 335 ЦК вона має вважатися такою, що належить територіальній громаді, а 

не «передаватися у комунальну власність». Така не визначенність норм ЦПК щодо даної 

категорії справ призводить до дискусійних висновків щодо правової природи рішення у 

даній категорії справ. Рішення у такій справі вважають рішеннями про присудження [4] 

та зазначають, що вони зобов’язують одну із сторін виконати певні дії на користь іншої 

сторони або утриматись від них. По-перше тому, шо у справах окремого провадження 

сторони не беруть участь, а його суб’єктами є заявник і заінтересовані особи, у справі 

немає протилежної сторони-правопорушника, якого суд зобов’язує вчинити певні дії як 

у позовному провадженні. Тому рішення по даній справі слід відносити до рішень про 

визнання.  

За аналогією, існує категорія справ окремого провадження про визнання спадщини 

відумерлою (статті 334-338ЦПК), а не про передачу визнаної відумерлої спадщини у 

власність територіальної громади.  

Не можна погодитися й з віднесенням такої категорії справ як про примусову 

госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу, оскільки це примушування і 

обмеження прав хворої людини, яка здатна висловити свої міркування з цього приводу, 

тому така категорія справ має відноситися до позовного провадження. Аналогіні 

зауваження є нині до такої категорії справ як видачу обмежувального припису. 

Істотні проблеми на практиці виникають й при застосуванні процедури заочного 

розгляду справи, оскільки доволі часто відповідачам доводиться підтверджувати, що вони 

не отримували будь-яких повідомлень про судове засідання. Отже, і цей порядок 

розгляду потребує реформування.  

Не відповідає загальним принципам цивільного судочинства й порядок розгляду 

деяких справ, пов’язаних з виконавчим провадженням, а саме: у ст. 437 ЦПК 

передбачається можливість розгляду питання про тимчасове влаштування дитини до 

дитячого або лікувального, яке має бути вирішене судом у десятиденний строк, але 

вирішення таких справ може мати невідкладний характер, хоча така категорія справ не 

передбачена у ст.430 ЦПК. В той же час, питання про примусове проникнення до житла 

чи іншого володіння особи розглядається судом негайно, але не пізніше наступного дня з 

дня його надходження до суду, без повідомлення (виклику) сторін та інших 

заінтересованих осіб за участю державного чи приватного виконавця (ст. 439 ЦПК). 

Виходить, що майно для законотворців важливіше, ніж здоров’я та інтереси дитини. Але 

чи завжди при цьому є об’єктивна необхідність виконувати рішення негайно, ці питання 

слід публічно обговорювати фахівцям. 
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Отже, в даних категоріях справ, що пов’язані з виконавчим провадженням, 

очевидним є відхід від засадничих принципів цивільного судочинства, не дивлячись на 

те, що у ст.2 Закону України «Про виконавче провадження» проголошено, що воно 

здійснюється на засадах верховенства права. 

 Четверта концепція авторів зводитися до обережного поводження з науковими 

гіпотезами та понятійним апартом, оскільки в них доволі часто закладено суб’єктивні 

вади. Наприклад, до ЦПК були введені наукові терміни щодо процесуальних документів. 

Так, звична схема позовна заява – заперечення проти позову була зламана і 

запропонована ускладнена схема документів: позовна заява; відзив на позовну заяву 

(відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або 

відзиву (ч. 2 ст. 174 ЦПК). При цьому, наведений в цій нормі перелік процесуальних 

документів важко назвати повним. В § 1. Заяви по суті справи Глави 1 Розділу 3 ЦПК 

бракує зустрічної позовної заяви, яка має певну специфіку, а також позовної заяви третьої 

особи із самостійними вимогами щодо предмету спору, яка так само має особливості у її 

викладенні.  

Більше того, потребується виважене поводження і з усіма новітніми гіпотезами, 

особливо з тими, які пропонуються в якості основоположних засад. Так, хто тільки не 

робить посилання на верховенство права і політики, і юристи, навіть пересіні громадяни, 

але це поняття вже час розкрити. Неприпустимо розкривати цей принцип так, як це 

зроблено у чинній редакції ст. 10 ЦПК ,про що вже автори говорили у своїх працях, 

зокрема, й на наукових конференціях [5; 6]. 

Коли ми говоримо про принцип як основну засаду цивільного судочинства, то варто 

брати до уваги розробленість цього принципу в наукових джерелах. Такі принципи як 

гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 

змагальність сторін; диспозитивність; обов’язковість судового рішення; забезпечення 

права на апеляційний перегляд справи; забезпечення права на касаційне оскарження 

судового рішення; тривалий час набували ознак принципу. Багато хто з процесуалістів 

зростали як фахівці, оскільки їх наукові праці були присвячені дослідженню цих 

принципів. В той же час, такі принципи як пропорційність; розумність строків розгляду 

справи судом; відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове 

рішення, несподівано і без широкого обговорення стали принципами.  

Принцип пропорційності сьогодні це ще одна можливість суддям зловживати 

своїми правами, оскільки у ст. 11 ЦПК наведений такий перелік передумов, що 

виправдати свої незаконні дії судді не представляється складним. Але чи цього бажають 

громадяни? Очевидно, що в сучасних умовах потрібно говорити про принцип 

доступності правосуддя і право бути вислуханим та почутим, який існує в Німеччині. 

Конче слід закріпити у ЦПК норму, яка б визначала таку конституційну засаду як: 

«Право на судовий захист», а не тільки право на звернення до суду за захистом, що має 

передбачати дотримання наперед встановленого порядку розгляду справи, а не очікувати 

від суду, щоб він визначив, виходячи із обставин справи, відповідний порядок здійснення 

провадження у справі (ст. 11 ЦПК), оскільки такі дії судді вчиняють не завжди з 

дотрииманням закону та в межах, передбачених ЦПК.  

До речі, якщо ми визнаємо принцип пропорційності (ст. 11 ЦПК) і ставимо в 

залежність порядок розгляду справи від ціни позову, то, можливо, слід враховувати й те 

положення, як ціна позову співвідноситься з місячним доходом громадянина і на цій 

підставі також вирішувати питання про можливість пересічних громадян оскаржувати 

рішення суду до касаційній інстанції. Сьогодні виходить, що для мільярдера і 

пересічного громадянина застосовуються однакові правила, що суперечить принципу 

пропорційності для переважної більшості громадян… 



Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні 

24–25 жовтня 2019 р., Чернівці, Україна  181 

Автори також, як і науковець Дика А. О. не погоджуються з назвою принципу 

розумності строків розгляду справи судом, який був запозичений з рішень 

Європейського суду з прав людини [1]. Такий термін допустимий для цього Суду, але на 

нашу думку, строки розгляду справи судом мають бути регламентовані законом, а щодо 

процесуальних дій, то вони можуть встановлюватися судом. Але, строк, встановлений 

судом, який на думку ЄСПЛ є нерозумними, як мінімум був раціональними, виваженими 

або такий строк у ЦПК України має бути названий іншим терміном, наприклад, 

раціональний строк розгляду справи. 

Не вартий критики й інший, передбачений у ч. 3 ст. 2 ЦПК, такий принцип 

цивільного судочинства як відшкодування судових витрат сторони, на користь якої 

ухвалене судове рішення, оскільки відшкодування відбувається не у цивільному 

судочинстві, а у виконавчому провадженні і залежить він від платоспроможності іншої 

сторони в справі. Крім того, у Загальній частині ЦПК відсутня окрема норма, яка б 

регламентувала сутність даного принципу як інших принципів. Лише у ст.141 ЦПК 

йдеться про процедурні, технічні моменти розподілу судових витрат між сторонами та у 

п. 6 ч.1 ст.264 ЦПК йдеться про те, що при ухвалені рішення суд має вирішити питання 

як розподілити між сторонами судові витрати. Тому виникає питання, чи варто було 

відшкодування судових витрат зводити (возвеличувати) в ранг принципів цивільного 

судочинства?  

Не будемо більше критикувати чинну редакцію ЦПК, оскільки потрібно думати про 

майбутнє. Так, авторами спеціально не було наведено істотної критики окремих норм 

ЦПК, а надано комплексне обгрунтування зроблених висновків та пропозицій, оскільки в 

такий період говорити про дрібниці не варто… Дійсно, багато положень законодавства і 

цивільного судочинства, зокрема, треба удосконалити, запозичувати грунтовні 

пропозиції з досвіду іноземних країн. Наприклад, авторам сподобалося викличне 

провадження у Цивільному процесуальному укладенні Німеччини, за допомогою якого 

суд може з’ясувати вагомі юридичні обставини і, зокрема, щодо позиції заінтересованих 

осіб шляхом виклику до суду такої особи. Однак, це не привід для того, щоб без 

широкого обговорення запроваджувати цей вид провадження до ЦПК України без 

обгрунтування способів і процедури його застосування.  

Головне завдання вчених на сьогодні це зупинити «маховик машини 

законотворення», щоб вона не зруйнувала цивільного процесуального законодавства, яке 

регулює цивільне судочинство, а така небезпека реально існує, а також визначити головні 

проблемні питання сучасного цивільного судочинства, до яких слід, насамперед, віднести 

недосконалість норм ЦПК.  

Пригадаємо, скільки часу створювався проект ЦК і не зважаючи на це, в його змісті 

є помилки, але досконалість ЦПК залежить не тільки від якості ЦК, а від й грунтовності, 

системності і виваженості власних норм. Отже, час на удосконалення ЦПК має бути 

більшим, ніж на оновлення ЦК.  

Отже, остання концепція удосконалення цивільного судочинства полягає в тому, що 

удосконалення нормативних актів має відбуватися синхронно, оскільки потрібно усунути 

спільні неузгодженості. Так, у ЦК та ЦПК мають місце істотні розходження і в окремих 

нормах ЦК встановлюється вид провадження у цивільному судочинстві, з чим важко 

погодитися.  

Так само, необхідно узгодити і норми ЦПК з нормами СК та інших нормативних 

актів. Зокрема, навіщо в порядку окремого провадження встановлювати факт окремого 

проживання подружжя, коли є їх спільна згода і вони вправі це питання врегулювати 

шляхом нотаріального посвідчення договору про встановлення режим окремого 

проживання подружжя. Рішення суду потрібне тоді, коли одна із сторін не погоджується 

на встановлення режиму окремого проживання взагалі або заперечує строки такого 
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режиму чи інші умови, на яких передбачається встановити такий режим. Тобто в 

наявності спір, який має бути розв’язаний судом і не в окремому, а у позовному 

провадженні. Представлена гіпотеза та багато інших мають бути узагалнені по крупицях і 

відображені в майбутніх нормативних актах так, щоб у юристів виникла повага до нового 

ЦПК, а не проблеми з його застосуванням. Тоді й судочинство буде здійснюватися 

прозоро і виважено, а не залежатиме від розсуду суду і його кваліфікації.  

Авторами висвітлено лише кричущі проблемні питання цивільного судочинства. 

Паралельно з цим виступом готується серія статей, присвячених ці проблематиці, 

обговорюються з фахівцями питання удосконалення як структури, так і норм ЦПК. 

Науковці мають очікувати появу проекту нового ЦПК, щоб встигнути констурктивно-

критично проаналізувати його зміст і запропонувати шляхи його удосконалення.  

Тому не втрачаємо надію на те, що нова українська влада дослухається до фахівців і 

хоча б великі за обсягом кодекси не намагатиметься швидко «переписувати», оскільки 

такий процес удосконаленням назвати важко.  

Організаторам же такого заходу можна подякувати за те, що вони кожний рік 

гостинно збирають фахівців для обговорення існуючих у судочинстві, зокрема, й 

цивільному проблем і надають можливість науковцям обмінятися своїми доробками, 

висловити свої міркування щодо розвитку цивільного процесу.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД ПОЗИВАЧІВ 

У КОМПЕТЕНЦІЙНИХ СПОРАХ 

Згідно зі статтею 55 Конституції України кожному гарантується право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право будь-якими не 

забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і 

протиправних посягань. 
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Дана норма знайшла відображення в ч. 1 ст. 5 Кодексу адміністративного 

судочинства України (далі – КАСУ), відповідно до якої кожна особа має право в 

порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо 

вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушені її 

права, свободи або законні інтереси [2]. 

Серед способів судового захисту, з якими кожна особа може звернутися до суду п. 5 

ст. 5 КАСУ визначає «встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) 

суб`єкта владних повноважень». 

Таким чином, буквальне тлумачення положень ч. 1 ст. 5 та п. 5 ч. 1 ст. 5 КАСУ дає 

можливість узагальнити, що із позовом про встановлення наявності чи відсутності 

компетенції (повноважень) суб`єкта владних повноважень можуть звертатися будь-які 

особи. 

Водночас, судова практика свідчить про протилежне. Суди відмовлять у відкритті 

провадження у справах про встановлення компетенції суб’єктів владних повноважень у 

випадку, якщо позивачем виступає фізична чи юридична особа. А отже, право на захист, 

закріплене в п. 5 ч. 1 ст. 5 КАСУ не є абсолютним, оскільки коло позивачів обмежене. І в 

даному випадку судами застосовується п. 3 ч. 1 ст. 19 КАСУ: «юрисдикція 

адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема 

між суб`єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері 

управління, у тому числі делегованих повноважень». 

Відповідно, порушення правил законодавчої техніки призвело до неузгодженості 

вказаних норм між собою. 

1. Отже, практика Верховного Суду склалася в тому руслі, що компетенційним 

спором вважається спір між суб`єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої 

компетенції у сфері управління (публічної адміністрації), у тому числі – делегованих 

повноважень. У компетенційних спорах позивачем є суб`єкт владних повноважень, якщо 

він вважає, що інший суб`єкт владних повноважень своїм рішенням або діями втрутився 

у його компетенцію або що прийняття такого рішення чи вчинення дій є його 

прерогативою. Особливістю таких спорів є те, що сторонами у них – як позивачем, так і 

відповідачем – є суб`єкти владних повноважень…Завданням суду у компетенційних 

спорах, з урахуванням загального завдання адміністративного судочинства є розв`язання 

законодавчої колізії, а також, усунення наслідків дублювання повноважень[3; 4]. 

Аналогічна правова позиція викладена у рішеннях Касаційного адміністративного суду 

[5; 6; 7] та місцевих адміністративних судів [8; 9; 10], адже при виборі і застосуванні 

норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм 

права, викладені в постановах Верховного Суду [2, ч. 5 ст. 242]. 

При цьому, положення КАСУ, що стосуються компетенційних спорів і 

застосовуються у вищевказаних судових рішеннях (зокерма п. 3 ч. 2 ст. 17 КАСУ), не 

зазнали змін в редакції від 15.12.2017 (п.3 ч. 1 ст. 19). А отже висновки, викладені в них, є 

актуальними й нині.  

Верховний Суд при вирішенні даного питання [11; 12; 13] справедливо, на нашу 

думку, посилається на практику Європейського Суду з прав людини, котрий 

неодноразово наголошував, що право на доступ до суду, закріплене у ст. 6 § 1 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод, не є абсолютним: воно може бути 

піддане допустимим обмеженням, оскільки вимагає за своєю природою державного 

регулювання. Держави-учасниці користуються у цьому питанні певною свободою 

розсуду. 

Також, Велика Палата Верховного Суду в постанові від 20.03.2019 по справі 

№808/3230/17 зазначила, що право на звернення до суду не є абсолютним, а здійснюється 

на підставах і в порядку, встановлених законом. Кожний із процесуальних кодексів 



Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні 

 

184  24–25 жовтня 2019 р., Чернівці, Україна 

встановлює обмеження щодо кола питань, які можуть бути вирішені в межах відповідних 

судових процедур, та осіб, котрі вправі ініціювати їх вирішення. Зазначені обмеження 

спрямовані на дотримання оптимального балансу між правом людини на судовий захист і 

принципами юридичної визначеності, ефективності й оперативності судового процесу та 

самі по собі не є порушенням прав на справедливий судовий розгляд та ефективний засіб 

юридичного захисту, гарантованих ст. 6, 13 Конвенції про захист прав особи і 

основоположних свобод.» 

2. Конституційний Суд України у рішенні № 19-рп/2011 від 14 грудня 2011 року 

(щодо офіційного тлумачення зокрема положень частини другої статті 55 Конституції 

України) зазначив, що особа, стосовно якої суб`єкт владних повноважень прийняв 

рішення, вчинив дію чи допустив бездіяльність, має право на захист. Рішення, прийняті 

суб`єктами владних повноважень, дії, вчинені ними під час здійснення управлінських 

функцій, а також невиконання повноважень, встановлених законодавством 

(бездіяльність) можуть бути оскаржені до суду відповідно до частин 1, 2 ст. 55 

Конституції України [14]. Мова про спір стосовно наявності (відсутності) компетенції в 

даному рішенні не йде.  

При цьому, у одній із своїх постанов Верховний Суд України підкреслив, що 

обов`язковою умовою надання правового захисту судом є наявність відповідного 

порушення суб`єктом владних повноважень прав, свобод або інтересів особи на момент її 

звернення до суду. Порушення має бути реальним, стосуватися зазвичай індивідуально 

виражених прав чи інтересів особи, яка стверджує про їх порушення [15]. І така позиція, 

очевидно, відповідає завданням адміністративного судочинства [2, ст. 2], котрі, як 

відомо, і є орієнтиром при здійсненні судочинства. Адже вирішення судом спорів 

здійснюється саме з метою захисту прав, свободи та інтересів. На відміну від «охорони», 

що має на меті запобігти порушенню прав, «захист» здійснюється у випадку їх 

порушення. 

Таким чином, захисту адміністративним судом підлягає фактично порушене право 

особи у публічно-правових відносинах відповідачем і саме при здійсненні ним чітко 

визначених чинним законодавством владних управлінських функцій.  

Але навіть якщо допустити, що позивач (не суб’єкт владних повноважень) доведе, 

що наявність або відсутність компетенції спричинило реальне порушення індивідуально 

виражених прав або свобод; або ж доведе як саме встановлення наявності чи відсутності 

компетенції (повноважень) відповідача безпосередньо впливає на його права та 

обов'язки, – йому недостатньо встановити наявність або відсутність компетенції. Його 

цікавить законність рішення, дії, бездіяльності, що стали можливими внаслідок 

виконання непритаманних повноважень і, відповідно, відновлення прав. Адже якби 

відсутність компетенції не призвело до порушення прав позивача у вигляді, наприклад, 

видання певного акту, – позивача і не цікавила б наявність (відсутність) компетенції у 

конкретного суб'єкта владних повноважень.  

Для ситуацій, коли вчинення суб'єктом дій чи видання акту є протиправними в силу 

відсутності у нього відповідних повноважень є способи захисту передбачені пп. 1–3 ч. 1 

ст. 5 КАСУ. До прикладу, акт можна визнати нечинним в силу того, що суб’єкт владних 

повноважень не мав відповідної компетенції на його прийняття. Але ж предметом позову 

в такому випадку буде саме «визнання акту нечинним», а не встановлення наявності 

(відсутності) компетенції.  

Таким чином, узагальнюючи вищевказане, приходимо до висновку, що із позовом 

про встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) можуть звертатися 

виключно суб`єкти владних повноважень. При цьому, обмеження кола осіб, що можуть 

звертатися з тим чи іншим позовом – тенденція, що не суперечить європейським 

стандартам. Щодо фізичних чи юридичних осіб, то саме по собі визнання відсутності 
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компетенції не відновить прав, які вони вважають порушеними, тобто не призведе до 

реального й ефективного захисту їх прав. Вимоги ж про відсутність компетенції можуть 

бути в такому випадку підставою позову, тобто тими обставинами, якими 

обґрунтовується протиправність / нечинність акту. Але не можуть розглядатися судом як 

окремий предмет позову.  

В зв’язку з цим ввжаємо доцільним внести наступні зміни до КАСУ. 

Статтю 4 доповнити пунктом «компетенційний спір»: 

25) компетенційний спір – спір між суб'єктами владних повноважень з приводу 

реалізації (встановлення наявності чи відсутності) їхньої компетенції у сфері управління 

(публічної адміністрації), у тому числі – делегованих повноважень. 

Пункт 5 частини 1 статті 5 виключити. 

Частину 4 статті 5 викласти в наступній редакції:  

4. Суб’єкти владних повноважень мають право звернутися до адміністративного 

суду виключно у випадках, визначених Конституцією та законами України, зокрема для 

вирішення компетенційних спорів, з метою розв`язання законодавчої колізії та усунення 

наслідків дублювання повноважень. 
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Належна правова процедура є важливою, хоча і часом невловимою, концепцією в 

системах загального права. Вона має в собі як змістові, так і процесуальні елементи, але, 

по суті, це справедливий захист особи від протиправної діяльності держави (як в 

адміністративному, так і в судовому порядку). 

Прийняття нової редакції Кодексу адміністративного судочинства України, 

проведення судової реформи, в результаті якої було оновлено Верховний Суд, як 

зазначає доктор юридичних наук, суддя Касаційного адміністративного суду Мирослава 

Білак, дозволило Касаційному адміністративному суду як «Суду права» активно 

впроваджувати в свою практику принцип верховенства права з урахуванням судової 

практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України, що дає 

змогу формувати судову доктрину щодо захисту прав людини у відносинах з органами 

публічної влади. Так, нещодавно у постанові Верховного Суду від 25 липня 2019 року у 

справі № 826/13000/18 закладено доктрину «правова процедура» (від англ. fair procedure), 

яка у праві англосаксонських країн є складовою принципу верховенства права і 

передбачає правові вимоги до державних правових актів, що стосуються будь-якої галузі 

права [1]. 

У західній правовій літературі належну правову процедуру (від англ. — due process 

of law) розуміють як застосування права органами правосуддя (судами) відповідно до 

встановлених і санкціонованих державою юридичних принципів і процедур для 

гарантування і захисту конституційних та індивідуальних прав людини і громадянина, у 

тому числі й юридичної особи. Слід мати на увазі, як вважає С. Головатий, що під правом 

у західній юриспруденції розуміють не тільки писані норми позитивного законодавства, а 

й неписані норми та принципи, які визнаються судами всіх рівнів та закріплюються 

судовою практикою [2, c. 532-545]. 

Концепція належної судової процедури походить з Англії, де від самого початку 

виникнення вона сприймалася англійськими суддями як еквівалент природного права. 

Уперше вона була викладена у Великій хартії вольностей (Magna Charta Libertatum) 

1215 р. — конституційному договорі, який король Англії Джон уклав з привілейованими 

баронами та представниками церкви. У цьому документі вперше в історії людства 

закріплювалися конституційні права та свободи, а також їх юридичні гарантії. Приміром, 
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у ст. 39 цього документа зазначалося: «Жодна вільна людина не буде заарештована та 

кинута у в’язницю, вигнана та страчена, не буде засуджена інакше як законним судом 

рівних йому та на основі права країни» [3, с. 12]. 

Основою європейського стандарту концепції природної справедливості 

(процесуальної належної правової процедури) є право на справедливий судовий розгляд, 

що передбачено п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р. проголошується, що кожна людина при визначенні її громадянських прав та 

обов’язків або при висуненні проти неї будь-якого кримінального обвинувачення має 

право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і 

безстороннім судом, створеним згідно із законом [4]. Судове рішення проголошується 

публічно, але преса і публіка можуть не допускатися в зал засідань протягом усього 

судового розгляду або якоїсь його частини в інтересах збереження моралі, громадського 

порядку або національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають 

інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін чи в разі крайньої 

необхідності, якщо, на думку суду, в особливих випадках публічність розгляду може 

зашкодити інтересам правосуддя. 

Логічним практичним наслідком реалізації конституційних вимог до держави, її 

органів та посадових осіб, які мають діяти щодо фізичної та юридичної особи виключно 

на правових підставах та згідно з правом, а також у відповідній правовій формі для 

належної гарантії та захисту її прав, є еволюція судової гілки влади, перетворення судів 

на органи судової влади. Адже у тих країнах, де концепція належної правової процедури 

має практичне значення, суд стає єдиним місцем остаточної перевірки правильності 

дотримання таких процедур та останнім арбітром у конкретній справі для вирішення 

спору між державою та індивідом. Тому, у вузькому сенсі, цій концепції відповідає 

частина процесуального права країни, яка забезпечує реалізацію та захист прав індивіда. 

Конституційні положення, які гарантують процесуальні права особи при 

позбавленні її права на життя, свободу та власність, входять до концепції процесуальної 

належної правової процедури [3, с. 14]. Конституція України гарантує, що права і 

свободи людини і громадянина захищаються судом, і забезпечує кожному право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (ст. 55 Конституції України). В 

інших статтях Основного Закону міститься широкий перелік прав особи у кримінальному 

процесі (ст.ст. 29, 59, 61, 62, 63 Конституції України) [5].  

В умовах існування української демократичної держави «правова процедура» 

насамперед важлива для осіб, які прагнуть відчувати відповідальність за ухвалені 

державою рішення і мати впевненість у тому, що органи влади будуть дотримуватися 

принципу верховенства права, та очікують справедливого ставлення до людини, поваги 

до її гідності з боку держави. 

У постанові Верховного Суду від 25 липня 2019 року у справі № 826/13000/18 

зазначено, що правова процедура (fair procedure— справедлива процедура) є складовою 

принципу законності та принципу верховенства права і передбачає правові вимоги до 

належного прийняття актів органами публічної влади. Правова процедура встановлює 

чітку послідовність дій проведення такої перевірки із зазначенням способів та методів її 

здійснення, підстав, порядку, форми та строків такої діяльності. 

Правова процедура встановлює межі вчинення повноважень органом публічної 

влади і, в разі її неналежного дотримання, дає підстави для оскарження таких дій особою, 

чиї інтереси вона зачіпає, до суду.  

Верховний Суд у цій постанові також вказав, що встановлена правова процедура як 

складова принципу законності та принципу верховенства права є важливою гарантією 
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недопущення зловживання з боку органів публічної влади під час прийняття рішень та 

вчинення дій, які повинні забезпечувати справедливе ставлення до особи [1]. 

Важливі процедурні рішення, як правило, апелюють до самої природи влади чи її 

органів. Певний орган влади лише тоді має змогу наставляти свою владу громадянам, 

коли вони вірять, що влада спрямовує свою діяльність на досягнення важливих 

соціальних цілей, тобто вона повинна мати громадське раціональне визнання. Останнє 

можливо тоді, коли буде дотримано «правової процедури» в діях органів публічної влади 

чи суб’єктів владних повноважень, та гарантуватиметься справедливе ставлення до неї, 

захист її законних інтересів, що загалом становить сутність легітимності дій влади та 

забезпечує довіру (public trust) до неї. 

Касаційний адміністративний суд, запроваджуючи доктрину «правова процедура», 

виходив із сутності правової процедури, яка наповнює зміст діяльності суб’єктів владних 

повноважень, визначає принципи та правила здійснення ними дискреційних 

повноважень, встановлює обмеження щодо них і запобігає їхньому свавільному 

застосуванню, пояснює необхідність їх застосування та дотримання в сенсі 

справедливого ставлення до особи [1]. 

Таким чином, можемо констатувати необхідність ґрунтовного теоретико-правового 

дослідження вказаної категорії, формулювання загальних вимог та принципів юридичної 

процедури для характеристики її «належності», а також виокремлення специфічних 

критеріїв належної правової процедури в окремих сферах юридично значимої діяльності, 

та в сфері адміністративного судочинства, зокрема. 
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ВИЗНАННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ НЕДІЙСНИМ  

ЗА РІШЕННЯМ СУДУ У РАЗІ ЙОГО ФІКТИВНОСТІ 

Відповідно до статей 92, 93 Сімейного кодексу України особами, які подали заяву 

про реєстрацію шлюбу, а також подружжям може бути укладено шлюбний договір, яким 

регулюються майнові відносини між подружжям, визначаються їхні майнові права та 

обов'язки, а також можуть бути визначені майнові права та обов'язки подружжя як 
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батьків [1]. Тому теоретично повинні зникати всі підстави для суперечок, сварок і позовів 

при розлученні. Але на практиці виникають проблемні питання. 

Все частіше зустрічаються справи про визнання шлюбних договорів недійсними у 

судовій практиці останніх років. В процесі їх розгляду виникає безліч питань, відповіді 

на які відсутні як в законодавстві, так і в роз’ясненнях Верховного Суду України. 

Ситуація ускладнюється тим, що є новою для правозастосовної практики й дана категорія 

справ має певну специфіку. 

Метою укладення шлюбного договору є врегулювання майнових відносин 

подружжя, визначення їхніх майнових прав та обов'язків. Якщо ж шлюбний договір має 

іншу спрямованість, він може бути визнаний судом фіктивним за позовом однієї зі сторін 

або іншої особи, права та інтереси якої порушуються таким договором. 

Шлюбний договір є фіктивним, якщо його укладено жінкою та чоловіком 

(подружжям) без наміру набуття, зміни майнових прав та обов'язків подружжя 

(ст.234 ЦК України [2]). Відповідно до пункту 24 Постанови Пленуму Верховного Суду 

України від 06.11.2009 № 9 “Про судову практику розгляду цивільних справ про 

визнання правочинів недійсними” для визнання правочину фіктивним необхідно 

встановити наявність умислу всіх сторін правочину. Судам необхідно враховувати, що 

саме по собі невиконання правочину сторонами не означає, що укладено фіктивний 

правочин. Якщо сторонами не вчинено будь-яких дій на виконання такого правочину, суд 

ухвалює рішення про визнання правочину недійсним без застосування будь-яких 

наслідків. У разі якщо на виконання правочину було передано майно, такий правочин не 

може бути кваліфікований як фіктивний [3]. 

Судам відповідно до статті 215 ЦК необхідно розмежовувати види недійсності 

правочинів: нікчемні правочини – якщо їх недійсність встановлена законом (частина 

перша статті 219, частина перша статті 220, частина перша статті 224 тощо), та 

оспорювані - якщо їх недійсність прямо не встановлена законом, але одна із сторін або 

інша заінтересована особа заперечує їх дійсність на підставах, встановлених законом 

(частина друга статті 222, частина друга статті 223, частина перша статті 225 ЦК тощо). 

Нікчемний правочин є недійсним через невідповідність його вимогам закону та не 

потребує визнання його таким судом. Оспорюваний правочин може бути визнаний 

недійсним лише за рішенням суду.  

Випадки укладення шлюбних договорів, направлених на уникнення майнової 

відповідальності одного із подружжя 

У вересні 2018 року Приморський районний суд м. Одеси вирішив справу № 

522/23757/17, в якій, з метою ухилення від виконання рішення суду про стягнення з 

чоловіка боргу, подружжя уклало шлюбний договір, за яким набуте під час шлюбу майно 

передано у приватну власність дружини. До суду звернувся кредитор, який звернув 

судове рішення про стягнення з чоловіка боргу до виконання та усвідомив неможливість 

задоволення своїх вимог. Суд задовольнив позовні вимоги в повному обсязі, визнав 

шлюбний договір частково недійсним (в частині умов про передачу майна дружині)[4]. 

Під час розгляду справи було встановлено, що укладений шлюбний договір не був 

спрямований на реальне настання правових наслідків, зумовлених ним, внутрішня воля 

сторін не відповідала зовнішньому її прояву, правочин укладався умисно, з метою 

ухилення від виконання судового рішення. 

ВССУ переглядав рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі за 

позовом особи про визнання шлюбного договору недійсним (ухвала від 29.03.2017 у 

справі № 447/66/15-ц). ВССУ вказав, що, виходячи зі змісту ст. ст. 9, 103 СК України, ст. 

ст. 203, 215 ЦК України, підставою недійсності шлюбного договору є недодержання в 

момент вчинення стороною (сторонами) таких вимог: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65743491
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1) зміст шлюбного договору не може суперечити законодавству України, а також 

моральним засадам суспільства; 2) волевиявлення кожного із подружжя при укладенні 

шлюбного договору має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; 3) шлюбний 

договір має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені 

ним [5]. 

Велика Палата Верховного Суду у справі № 369/11268/16-ц підтримала практику 

Верховного Суда України щодо фіктивності правочинів, які укладаються з метою 

запобігання зверненню стягнення на майно. 

Відповідно до частини четвертої ст.93, частини першої ст.103 СК України 

положення шлюбного договору, що ставлять одного з подружжя у надзвичайно невигідне 

матеріальне становище, порушують його права та інтереси, на вимогу такої сторони за 

рішенням суду можуть бути визнані недійсними з підстав, установлених ЦК України. 

Також шлюбний договір не може обмежувати правоздатність або дієздатність подружжя, 

їх право на звернення до суду за захистом своїх прав. 

Звертаючи увагу на справи про визнання шлюбного договору недійсним, необхідно 

зазначити Постанову Пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007 № 11 «Про 

практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, 

розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя», у якій 

зазначені певні особливості розгляду таких справ. Відповідно до п.14 зазначено, що у 

справах позовного провадження одночасно з розглядом позовної заяви про розірвання 

шлюбу може бути розглянуто й вимогу про визнання шлюбного договору недійсним 

повністю або частково з підстав, установлених ЦК, оскільки такі вимоги є 

взаємопов’язаними [6]. 

Шлюбний договір може бути визнаний недійсним лише з підстав, визначених 

законом, та із застосуванням наслідків недійсності, передбачених цивільним 

законодавством. 

Правові наслідки недійсності шлюбного договору: 

Недійсний шлюбний договірне є підставою для виникнення у осіб, між якими він 

був зареєстрований, майнових прав та обов'язків подружжя за шлюбним договором, а 

також прав та обов'язків щодо утримання, які встановлені для подружжя СК України. 

Майно, набуте особами протягом недійсного шлюбного договору, вважається 

таким, що належить їм на праві спільної сумісної власності.  

Вважаємо за необхідне застосувати аналогію закона та визначити, якщо шлюбним 

договором регулювалися відносини щодо утримання подружжя, то аліменти за останні 

три роки, які особа одержала згідно умов фіктивного шлюбного договору від того, з ким 

вона в шлюбі, підлягають поверненню (за частиною 3 статті 45 Сімейного кодексу 

України – сума сплачених аліментів вважається такою, що одержана без достатньої 

правової підстави, і підлягає поверненню відповідно до Цивільного кодексу України, але 

не більш як за останні три роки). 

Зауважимо, за загальним правилом, недійсність шлюбу може бути підставою для 

припинення прав та обов’язків подружжя за шлюбним договором і як наслідок – настання 

двосторонньої реституції. Але, враховуючи інтереси сім’ї, сімейне законодавство робить 

ряд виключень з загальних правил. Наприклад, за ч. 3 ст. 41 СК України шлюб не може 

бути визнаний недійсним у разі вагітності дружини або народження дитини у осіб, 

зазначених пунктами 1, 2, 4 частини першої статті 41, або якщо той, хто не досяг 

шлюбного віку, досяг його або йому було надано право на шлюб. шлюбний договір 

зберігає юридичну силу. Отже, шлюбний договір зберігає юридичну силу й тоді, коли к 

моменту розгляду судом справи про недійсність шлюбу відпали обставини, що були 

перешкодою при реєстрації шлюбу. 
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Вимога про визнання оспорюваного правочину недійсним і застосування наслідків 

його недійсності, розглядаються у позовному провадженні в порядку цивільного 

судочинства відповідно до вимог статті 15 ЦПК. Реституція як спосіб захисту цивільного 

права (частина перша статті 216 ЦК) застосовується лише в разі наявності між сторонами 

укладеного договору, який визнано недійсним. У зв'язку з цим вимога про повернення 

майна, переданого на виконання недійсного правочину, за правилами реституції може 

бути пред'явлена тільки стороні недійсного правочину. 

Подружжя має право відмовитися від шлюбного договору. У такому разі, за 

вибором подружжя, права та обов'язки, встановлені шлюбним договором, припиняються 

з моменту його укладення або в день подання нотаріусу заяви про відмову від нього. Той 

з подружжя, хто вимагає у судовому порядку зміни умов шлюбного договору, пред’являє 

перетворювальний позов [7, c. 62]. Для його задоволення, як слушно зазначає 

М. В. Антокольська, необхідно, щоб обставини настільки істотно змінилися, що 

виконання умов договору призвело б до заподіяння значної шкоди сторонам (стороні) і 

щоб ці обставини на момент укладення договору не можна було передбачити [8, c. 163–

164]. 

Отже, кількість вимог про застосування наслідків щодо недійсних шлюбних 

договорів буде зростати. Це пов'язано з фінансовою кризою в країні, неможливістю 

населення вчасно виплатити борги за кредитними зобов'язаннями і, в свою чергу, 

збільшенням числа удаваних шлюбних договорів. При розгляді подібних справ суди 

повинні всебічно підходити до оцінки доказів, враховувати умови, в яких реєструвався 

шлюбний договір, а також ретельно дослідити докази, що підтверджують відсутність у 

сторін мети спрямованої на зазначені в договорі правові наслідки (фіктивний правочин). 
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СЕКЦІЯ 4. 

Європейський досвід та європейські стандарти організації судової влади:  

ідеї для України 

 

Hakenberg Michael 

Prof. em. Dr. iur. 

Ehemals Professor an der Hochschule Trier 

(Trier, Germany) 

DIE VERBRAUCHERSTREITBEILEGUNG – VON DER  

ADR-RICHTLINIE ZUM VERBRAUCHERSTREITBEILEGUNGSGESETZ 

1. Einführung 

Als alternative Streitbeilegung bezeichnet man die Beilegung von Konflikten ohne 

Einschaltung von Gerichten. Auf Englisch spricht man von „alternative dispute resolution“, 

wobei das Wort „alternative“ die Abgrenzung von der klassischen Streitbeilegung durch 

Gerichte verdeutlicht. Zur alternativen Streitbeilegung gehören so unterschiedliche Verfahren 

wie Schlichtung, Schiedsgerichtsbarkeit oder Mediation, bei denen, wie es Art. 2 Abs. 1 der 

ADR-Richtlinie formuliert, den Parteien eine Lösung vorgeschlagen oder auferlegt wird oder 

sie mit dem Ziel zusammengebracht werden, eine gütliche Einigung zu finden. 

Alternative Streitbeilegung hat, vor allem in Verbrauchersachen, Hochkonjunktur in der 

Europäischen Union. Dies liegt zum einen an den Defiziten der klassischen Streitbeilegung, 

denn Gerichtsverfahren sind oft teuer und dauern lang. Streiten die Parteien, wie in 

Verbrauchersachen, dagegen nur um relativ geringfügige Beträge, lohnt sich der Gang zu 

Gericht eher nicht. Es liegt zum anderen auch daran, dass manche die alternative 

Streitbeilegung als Mittel begrüßen, die staatlichen Gerichte und damit den Staatshaushalt zu 

entlasten. 

Deshalb gibt es in den meisten Ländern der Europäischen Union zahlreiche 

Möglichkeiten, Verbraucherstreitigkeiten außerhalb von Gerichten alternativ beizulegen. Um 

hierfür einheitliche Mindestregelungen zu schaffen, hat die Europäische Union am 21. Mai 

2013 die Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten (ADR-Richtlinie) erlassen [1]. Die 

Kommission war der Auffassung, das Fehlen einheitlicher alternativer Streitbeilegungsregeln 

sei einer von mehreren Gründen dafür, dass Verbraucher in der Europäischen Union nur selten 

grenzüberschreitend einkauften. Dem soll die ADR-Richtlinie abhelfen, indem sie durch 

einheitliche Mindestvorschriften für alle Beteiligten ein „level playing field“ schafft. 

Die ADR-Richtlinie gilt nach ihrem Art. 2 Abs. 1 für die außergerichtliche „Beilegung 

von inländischen und grenzübergreifenden Streitigkeiten über vertragliche Verpflichtungen aus 

Kaufverträgen oder Dienstleistungsverträgen zwischen einem in der Union niedergelassenen 

Unternehmer und einem in der Union wohnhaften Verbraucher...“ Sie verpflichtet die 

Mitgliedstaaten, ein lückenloses Netz von alternativen Streitbeilegungsstellen zu schaffen, so 

dass es für jeden Unternehmer mindestens eine zuständige Streitbeilegungsstelle gibt, an die ein 

Verbraucher sich wenden kann. Der europäische Gesetzgeber sieht in der ADR-Richtlinie auch 

einen weiteren Schritt hin zu einem modernen europäischen Justizstandort. Allerdings ist dieser 

Schritt auch typisch für die Funktionsweise der Union: Der europäische Gesetzgeber ordnet an 

und die Mitgliedstaaten führen aus, Finanzierung eingeschlossen. 

Ergänzt wird die ADR-Richtlinie von der am selben Tag verabschiedeten Verordnung 

(EU) 524/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Online-Beilegung 

verbraucherrechtlicher Streitigkeiten (ODR-VO) [2]. Durch sie wurde eine Webseite 

geschaffen, die dem Verbraucher bei der Durchführung des Streitbeilegungsverfahrens 

behilflich ist. 

2. Alternative Streitbeilegung als Teil des europäischen Prozessrechts 
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Was hat die alternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen mit dem europäischen 

Prozessrecht zu tun? Sehr viel! Sie gehört zum Verbraucherverfahrensrecht und ermöglicht es 

dem Verbraucher, seine Rechte relativ schnell und preiswert zu klären. 

Verbraucherverfahrensrecht ist daher nicht Teil des materiellen Verbraucherrechts, sondern 

Durchsetzungsrecht. Damit gehört es zum europäischen Prozessrecht im weiteren Sinne, wie 

etwa auch die europäischen Vorschriften zur Mediation [3]. Anzumerken ist, dass die 

Europäische Union bei der Durchsetzung der Verbraucherrechte verstärkt auf solche 

Instrumente des „private law enforcement“ setzt, etwa im Rahmen des Aktionsprogrammes 

„New Deal for Consumers“ [4, s.61,66]. 

3. Die ADR-Richtlinie im Überblick 

Die ADR-Richtlinie verpflichtet jeden Mitgliedstaat, ein lückenloses Netz von Stellen 

alternativer Streitbeilegung zu schaffen, die Streitigkeiten aus Kauf- und 

Dienstleistungsverträgen zwischen Verbrauchern und Unternehmern beilegen können. Mit 

diesen beiden Typen sind diejenigen Verträge erfasst, die Verbraucher am häufigsten 

abschließen. Damit gibt es für die allermeisten der vom Verbraucher abgeschlossenen Verträge 

die grundsätzliche Möglichkeit der alternativen Streitbeilegung im Rahmen der ADR-Richtlinie. 

Interessanterweise knüpft die Richtlinie die Zuständigkeit der Streitbeilegungsstelle an die 

Niederlassung des Unternehmers und nicht, wie sonst im europäischen Prozessrecht üblich, an 

den Wohnsitz des Verbrauchers [5, Art. 18]. Das bedeutet, dass sich bei einem 

grenzüberschreitenden Kauf der Verbraucher an eine Streitbeilegungsstelle im Lande des 

Unternehmers wenden muss, was für ihn mit sprachlichen und sonstigen Hindernissen 

verbunden sein kann [6, ss.181,183]. 

Für diese Stellen alternativer Streitbeilegung schreibt die ADR-Richtlinie bestimmte 

Mindestvoraussetzungen vor. Deren Ziel ist es zu garantieren, dass die Verfahren unabhängig, 

unparteiisch, transparent, effektiv, schnell und fair sind, so Art. 1 S. 1. Insbesondere müssen die 

Stellen auf Dauer eingerichtet und von einzelnen Unternehmern unabhängig sein. Sie müssen 

sich eine Verfahrensordnung geben und eine Webseite haben, auf der in transparenter Form die 

wichtigsten Informationen zu ihren Streitbeilegungsverfahren einsehbar sind, Art. 7 ADR-

Richtlinie. „Last not least“ bedürfen diese Stellen der Zulassung durch eine nationale Behörde, 

die überprüft, ob sie den Qualitätsanforderungen der ADR-Richtlinie sowie der nationalen 

Umsetzungsvorschriften entsprechen. Ist dies so, wird jede Stelle in eine offizielle nationale 

Liste aufgenommen. 

Neben qualitativen Mindestanforderungen für die Stellen alternativer Streitbeilegung in 

Verbrauchersachen enthält die ADR-Richtlinie natürlich auch Anforderungen an die mit der 

Streitbeilegung befassten natürlichen Personen. Sie verhalten sich zur Streitbeilegungsstelle wie 

Richter zum Gericht. Um ihre Unabhängigkeit und Unparteilichkeit zu gewährleisten, müssen 

sie ausreichend lange berufen sein und dürfen nicht ohne triftigen Grund ihres Amtes enthoben 

werden. Sie dürfen nicht von einem Unternehmer beschäftigt oder bezahlt werden, und 

selbstverständlich darf ihre Vergütung nicht vom Ausgang des Streitbeilegungsverfahrens 

abhängen. Sie müssen über das Wissen und die Fähigkeiten verfügen, die für die Beilegung 

verbraucherrechtlicher Streitigkeiten erforderlich sind, sowie ein allgemeines Rechtsverständnis 

besitzen.
2
 Welche Regeln die mit der Streitbeilegung betrauten Personen anzuwenden haben, 

gibt die ADR-Richtlinie nicht vor. Juristen denken natürlich zu allererst an Rechtsvorschriften, 

aber bei der außergerichtlichen Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten könnten auch andere 

Prinzipien zu einer guten Lösung führen, etwa Billigkeitserwägungen und Verhaltenskodizes.
3
 

Ferner soll die betraute Person nach Art. 6 Abs. 1 ADR-Richtlinie ein allgemeines 

                                           
2
 Siehe insgesamt zu den Anforderungen an die mit der alternativen Streitbeilegung betrauten natürlichen 

Personen Art. 6 ADR-Richtlinie. 
3
 Art. 7 Abs. 1 Buchstabe i) ADR-Richtlinie. 
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Rechtsverständnis besitzen. Darüber hinaus überlässt die Richtlinie die abschließende 

Beantwortung dieser Frage gemäß dem Subsidiaritätsprinzip
4
 den Mitgliedstaaten. 

Die alternative Streitbeilegung ist vom Grundsatz der Freiwilligkeit geprägt. Nach Art. 1 

S. 1 ADR-Richtlinie kann ein Verfahren nur beginnen, wenn der Verbraucher einen 

entsprechenden Antrag stellt. Er entscheidet also darüber, ob eine alternative Streitbeilegung 

überhaupt beginnen kann oder nicht. Freiwilligkeit gilt allerdings in gleichem Maße für den 

Unternehmer. Daher muss der Unternehmer dem Verfahren der Streitbeilegung zustimmen [7, s. 

8]. Lehnt er eine Teilnahme daran ab, findet das Verfahren nicht statt. 

Kommt es zu einem Streitbeilegungsverfahren, soll dies für den Verbraucher kostenlos 

oder lediglich gegen eine Schutzgebühr zugänglich sein. Anwaltszwang besteht natürlich nicht, 

allerdings dürfen die Parteien Rechtsanwälte oder Rechtsbeistände heranziehen.
5
 Damit das 

Verfahren in 90 Kalendertagen beendet werden kann, Art. 8 Buchstabe e) ADR-Richtlinie, 

finden eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme nicht statt. Die ADR-Richtlinie 

geht erkennbar davon aus, dass das Streitbeilegungsverfahren online durchgeführt wird. Das 

heißt, dass die Parteien ihre Anträge, Begründungen und Belege in gescannter Form per E-Mail 

oder über die Online-Plattform der Kommission einreichen und insgesamt elektronisch 

kommuniziert wird. Aber natürlich ist auch die offline-Durchführung per Post und Fax möglich. 

Egal ob online oder offline, rechtliches Gehör muss den Beteiligten gewährt werden. 

Wie das Verfahren endet, lässt die ADR-Richtlinie ausdrücklich offen. Gemäß dem 

Subsidiaritätsprinzip entscheiden die Mitgliedstaaten, ob die mit der Streitbeilegung betraute 

natürliche Person den Parteien eine Lösung vorschlägt, die von ihnen angenommen oder 

abgelehnt werden kann, oder ob sie eine verbindliche Entscheidung fällen darf. Der deutsche 

Gesetzgeber hat sich im Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) vom 19. Februar 2016 [8], 

das am 1. April 2016 in Kraft getreten ist, für die erste Variante entschieden. 

Endet das Verfahren ohne eine Beilegung des Streits, steht den Parteien der klassische 

Rechtsweg weiterhin offen. Die Mitgliedstaaten müssen daher sicherstellen, dass durch das 

Streitbeilegungsverfahren die Verjährung noch nicht eingetreten ist, Art. 12 ADR-Richtlinie. 

4. Die Umsetzung in Deutschland: Das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 

Deutschland hat die ADR-Richtlinie durch das VSBG umgesetzt. Um ein 

flächendeckendes Netz von Schlichtungsstellen für alle Verbraucherstreitigkeiten zu schaffen, 

ermöglicht es der deutsche Gesetzgeber den bereits vorhandenen privaten 

Streitbeilegungsstellen, sich als Verbraucherschlichtungsstellen im Sinne des VSBG bzw. der 

ADR-Richtlinie anerkennen zu lassen. Dies haben zahlreiche Institutionen getan, etwa die 

söp_Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e. V., der 

Versicherungsombudsmann e. V. oder die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft. Hinzu 

kommen die vorhandenen behördlichen Verbraucherschlichtungsstellen, wie etwa die 

Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 

Für Streitigkeiten, die nicht in die Zuständigkeit einer dieser spezialisierten 

Verbraucherschlichtungsstellen fallen, sieht das VSBG Universalschlichtungsstellen der Länder 

als Auffangschlichtungsstellen vor, § 29 VSBG. Wichtig ist dies vor allem für den Handel, für 

den es bisher kaum Schlichtungsstellen gab. Allerdings hat erst ein Bundesland, Nordrhein-

Westfalen, eine solche Auffangschlichtungsstelle geschaffen. Der Bund hat daher zum 

Inkrafttreten des VSBG die Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für 

Schlichtung e. V. in Kehl [9] als bundesweite Auffangschlichtungsstelle geschaffen, die er 

zumindest bis Ende 2019 finanziert [10, § 29 Randnummer 5 ff., § 43 Randnummer 6.] In der 

Zwischenzeit ist eine dritte allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle hinzugekommen. 

Insgesamt gab es im September 2019 insgesamt 27 offizielle Verbraucherschlichtungsstellen in 

Deutschland gemäß VSBG und ADR-Richtlinie [11], die im Jahre 2017 etwa 68.500 

                                           
4
 Art. 5 Abs. 3 Vertrag über die Europäische Union (EUV). 

5
 Art. 9 Abs. 1 Buchstabe b) ADR-Richtlinie. 
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Schlichtungsanträge zu bearbeiten hatten [12, S. 130]. Zuständige Behörde ist das Bundesamt 

für Justiz, § 27 VSBG. 

Die Rahmenvorschriften der ADR-Richtlinie zum Streitbeilegungsverfahren hat das 

VSBG überwiegend unverändert übernommen. So ist das Verfahren für den Verbraucher 

kostenlos und soll innerhalb von 90 Tagen abgeschlossen sein. Schlichtungsvorschläge des 

Streitmittlers, so die neue Wortschöpfung für die mit der Streitbeilegung befasste natürliche 

Person, sind unverbindlich. Nur wenn Verbraucher und Unternehmer den 

Schlichtungsvorschlag akzeptieren, wird die Streitigkeit beigelegt, § 19 VSBG. Streitmittler 

müssen nach § 6 VSBG die Befähigung zum Richteramt haben oder zertifizierte Mediatoren 

sein. 

Unternehmer, die eine Webseite unterhalten oder Allgemeine Geschäftsbedingungen 

verwenden, müssen den Verbraucher in leicht zugänglicher, klarer und verständlicher Form 

darüber informieren, ob sie sich an einem Streitbeilegungsverfahren beteiligen werden oder 

nicht, § 36 VSBG. Wenn sie sich beteiligen wollen, müssen sie ebenfalls die zuständige 

Verbraucherschlichtungsstelle nennen. Diese, ebenfalls europarechtlich vorgegebenen, 

Informationspflichten werden von zahlreichen Unternehmern in Deutschland nicht beachtet. 

Diejenigen, die es tun, lehnen häufig die Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren ab. Zusätzlich 

befremdet, dass diese Informationen, wenn sie gegeben werden, sehr oft im Impressum 

„versteckt“ sind [13, S. 312, 317]. 

5. Die ODR-Verordnung 

Die ODR-Verordnung richtet sich überwiegend an die Europäische Kommission und 

verpflichtet sie zur Einrichtung einer Online-Streitbeilegungs-Plattform. Diese Plattform ist ein 

Tool, das die Online-Durchführung eines alternativen Streitbeilegungsverfahrens erlaubt. Sie ist 

seit mehreren Jahren in allen Amtssprachen der Europäischen Union am Netz [14], bietet einen 

Übersetzungsservice und funktioniert insgesamt sehr gut. Die Webseite stellt ein Formular zur 

Verfügung, mit dem der Antrag elektronisch gestellt werden kann, und leitet ihn an den 

Antragsgegner und gegebenenfalls an die zuständige Streitbeilegungsstelle weiter. Auch die 

Kommunikation während des Verfahrens erfolgt über die Online-Plattform. Die eigentliche 

Streitbeilegung macht allerdings weiterhin eine natürliche Person bei einer 

Streitbeilegungsstelle nach den Vorgaben der ADR-Richtlinie bzw. der nationalen 

Umsetzungsakte.  

6. Fazit 

Das Europäische Prozessrecht verändert sich. Auch außergerichtliche Verfahren zur 

Rechtsdurchsetzung zählen mittlerweile dazu. Gerade im Verbraucherrecht setzen die 

Europäische Union und die Mitgliedstaaten auf einen Mix von Instrumenten zur 

Rechtsdurchsetzung. Die alternative Streitbeilegung spielt dabei eine wichtige Rolle. Auch 

wenn ihre Fallzahlen noch Luft nach oben lassen, so hat sie große Bedeutung für die Lösung 

betragsmäßig geringer Streitigkeiten. Das sind diejenigen Fälle, in denen ein Verbraucher keine 

Klage erheben würde, er also ohne alternative Streitbeilegung den wirtschaftlichen Nachteil 

resigniert akzeptiert. Die alternative Streitbeilegung kann hier helfen. Damit trägt sie zu mehr 

Rechtsakzeptanz bei, denn der Verbraucher erlebt, dass es rechtliche Lösungen auch für solche 

Fälle gibt, für die der Rechtsweg wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. 
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DIE FINANZGERICHTSBARKEIT IN DEUTSCHLAND –  

EIN EIGENER RECHTSWEG FÜR STEUERSTREITIGKEITEN 

A. Einleitung: 100 Jahre eigenständige Finanzgerichtsbarkeit in Deutschland 

Im vergangenen Jahr, 2018, wurde in Festveranstaltungen und mehreren 

wissenschaftlichen Publikationen [1] an den 100. Jahrestag der Einführung einer eigenen, bis 

heute höchst erfolgreichen und bewährten Steuergerichtsbarkeit in Deutschland gedacht. Am 1. 

Oktober 1918 nahm der damalige Reichsfinanzhof, noch aufgrund eines Gesetzes des 

untergehenden Deutsches Kaiserreichs gegründet, als oberstes Reichsgericht für Steuer- und 

Abgabenangelegenheiten seine Arbeit auf. Dieser Gerichtshof hatte seinen Sitz in München, wo 

auch heute noch seine Nachfolgeorganisation, der Bundesfinanzhof, ansässig ist. Kaum weiter 
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untersucht ist die Tatsache, dass ein eigener Gerichtszweig für Steuerstreitigkeiten im 

internationalen Vergleich die Ausnahme darstellt. 

Bei einer Einwohnerzahl von etwas über 82 Millionen Menschen gibt es in Deutschland 

im Jahr 2016 etwa 460 tatsächlich einsetzbare Richter an den Finanzgerichten der ersten Instanz 

und 60 Richter am Bundesfinanzhof in München [2, § 2 Randziffer (Rz.) 6 u. 8.].  

„Gäbe es die eigenständige Finanzgerichtsbarkeit nicht, man müsste sie erfinden!“, mit 

diesem freundlichen Satz [3] beendete der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 

seine Festrede zum 100. Jahrestag des Bundesfinanzhofs in München am 1. Oktober 2018.  

B. Die weltweite Besonderheit von fünf selbständigen Rechtswegen im deutschen 

Prozessrecht 

Im Prozessrecht nimmt Deutschland ohnehin weltweit eine Sonderrolle ein, indem es fünf 

eigenständige Gerichtszweige mit fünf selbständigen obersten Bundesgerichten installiert hat [4, 

s. 110,112]. Sowohl der Zivilprozess als auch der Verwaltungsprozess sind jeweils in 

unterschiedliche Rechtswege aufgeteilt.  

Neben der sog. ordentlichen Gerichtsbarkeit, die für alle Zivilrechtstreitigkeiten zuständig 

ist, gibt es seit 1950 eine eigene Gerichtsbarkeit für arbeitsrechtliche Streitigkeiten. Hierauf 

hatten die Sozialdemokraten in der verfassungsgebenden Versammlung nach dem Zweiten 

Weltkrieg gedrungen. Da dort ebenfalls umstritten war, wo in der neuen Bundesrepublik 

Deutschland Rechtsstreitigkeiten des Sozial- und Sozialversicherungsrechts anzusiedeln seien – 

zusammen oder getrennt von einer Arbeitsgerichtsbarkeit, entschied man sich in gleichem 

Atemzug zur Schaffung einer eigenen Sozialgerichtsbarkeit. Diese wurde als, wie die bereits 

bestehende Finanzgerichtsbarkeit, aus der allgemeinen Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte 

herausgelöst [4, s. 110,111]. Alle fünf Gerichtszweige (ordentliche Gerichte, Arbeitsgerichte, 

Verwaltungsgerichte, Sozialgerichte und Finanzgerichte) haben ihr eigenes Revisionsgericht, 

also ein oberstes Bundesgericht. Ausschließlich für verfassungsrechtliche Rechtsstreitigkeiten 

fungiert das von den fünf Gerichtszweigen völlig unabhängige Bundesverfassungsgericht. Es 

hat mit den fünf Gerichtszweigen nichts zu tun. Nach Ausschöpfung des Rechtswegs kann in 

Deutschland sogar jede natürliche Person das Bundesverfassungsgericht wegen eigener 

Grundrechtsverletzungen anrufen.  

 Die Besonderheit der Finanzgerichtsbarkeit im Vergleich zu den vier anderen 

Gerichtszweigen besteht darin, dass diese lediglich zweistufig aufgebaut ist. Es gibt also nur 

eine Tatsacheninstanz, das Finanzgericht. Dessen Entscheidungen sind allein auf Rechtsfehler 

mittels Revision beim Bundesfinanzhof überprüfbar.  

Dabei war ursprünglich im Gesetzesentwurf zur Einführung der entsprechenden 

Prozessordnung, der Finanzgerichtsordnung (FGO) im Jahr 1965, ebenfalls ein dreistufer 

Rechtsweg vorgesehen. Dies wollten – wohl aus Kostengründen – die Bundesländer nicht, so 

dass am Ende die Besonderheit des zweistufen Rechtswegs bis heute geltendes Recht ist [2, § 2 

Rz. 1].  

C. Historische Entwicklung der Finanzgerichtsbarkeit in Deutschland 
Den Beginn der Finanzgerichtsbarkeit bildet die Errichtung des Reichsfinanzhofs als 

oberstes Reichsgerichts im Jahr 1918. Im gleichen Zuge wurde die gesamte Steuergesetzgebung 
neu geordnet und nahezu vollständig auf die Bundesebene übertragen. Zuvor war der 
Rechtsschutz gegen Steuerverwaltungsakte den Verwaltungsgerichten übertragen. Ein 
einheitliches Revisionsgericht für Verwaltungsrechtsstreitigkeiten gab es nicht. Dies wurde 
zwar kurzzeitig während des Zweiten Weltkriegs eingeführt und wieder aufgelöst.

6
 Der 

Reichsfinanzhof war also lange Zeit das einzige Gericht des Gesamtstaats für einen 
Spezialbereich des Verwaltungsrechts. 

                                           
6
 Das „Reichsverwaltungsgericht“ wurde 1941 geschaffen. Allerdings fehlten zur damaligen Zeit echte 

rechtsstaatliche Strukturen im nationalsozialistischen Deutschland.  
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Erst 1919 wurden die rechtlichen Voraussetzungen für die Einführung erstinstanzlicher 

Finanzgerichte geschaffen. Die damaligen Finanzgerichte waren jedoch keine selbständigen 

Gerichte, sondern waren der Finanzverwaltung angegliedert. Die Unabhängigkeit dieser Art von 

Finanzgerichten war insofern nicht gegeben, als die Finanzbeamte zu Richtern dieser 

Finanzgerichte bestellt wurden, die aber neben ihrer Richtertätigkeit weiterhin als Beamte in der 

Finanzverwaltung mitgearbeitet haben. Ihnen fehlte daher die persönliche Unabhängigkeit, die 

nach heutiger Auffassung für einen Richter unerlässlich ist. Die damaligen Finanzgerichte 

entschieden die Fälle in sog. Kammern, die aus zwei „Richtern“ und zusätzlich drei 

ehrenamtlichen Richtern besetzt waren.  

Dieser Zustand blieb im Wesentlichen bis zur Verabschiedung der Finanzgerichtsordnung 

als eigenständiges Prozessrecht im Jahre 1965 bestehen. Allerdings waren die Berufsrichter der 

Finanzgerichte bereits mit Schaffung des neuen Grundgesetzes 1949 auch persönlich 

unabhängig geworden, also nicht mehr versetzbar und mit keinen Verwaltungsaufgaben mehr 

betraut. Das Fehlen einer eigenständigen Prozessordnung für die Finanzgerichte und den 

Bundesfinanzhof bis 1965 war mit zahlreichen rechtlichen Schwierigkeiten verbunden, die 

durch die Rechtsprechung des BFH entscheidend gelöst wurden. 

Nicht zuletzt dieser Zustand führte dazu, dass die Finanzgerichtsbarkeit noch lange Zeit 

nach 1965 als die Gerichtsbarkeit wahrgenommen worden ist, der eine gewisse 

Verwaltungsnähe nachgesagt wurde. Hiervon kann aber schon lange keine Rede mehr von sein 

[]. 

D. Rechtsvergleich: Steuergerichtsbarkeit in anderen Staaten 

Eine echte Finanzgerichtsbarkeit als komplett eigener Gerichtszweig existiert – soweit 

ersichtlich – in keinem Staat. So gibt es auch nur wenige Staaten, die selbständige 

Finanzgerichte als erste Gerichtsinstanz kennen, in denen Berufung und Revision aber zu den 

allgemeinen Gerichten weiterlaufen. In Kanada wurde landesweit der „Tax Court of Canada“ 

im Jahr 1983 gegründet. Die Berufungen laufen allerdings zum normalen „Federal Court of 

Appeal“ und ggf. zur Revision zum Obersten Gericht Kanadas, dem Supreme Court of Canada.  

Ein ähnliches System hat jüngst Österreich im Jahre 2014 mit dem Bundesfinanzgericht 

eingeführt. Dieses hat – anders als der Name vermuten lässt, lediglich die Stellung eines 

Verwaltungsgerichts der ersten Instanz. Es unterhält aus diesem Grund auch Außenstellen in 

mehreren Städten Österreichs. Im Regelfall entscheidet das österreichische Bundesfinanzgericht 

durch einen Einzelrichter. Gegen seine Urteile ist – wie auch in Deutschland – nur die Revision 

möglich. Es gibt also nur zwei Instanzen. In Österreich entscheidet letztlich der 

Verwaltungsgerichtshof als Revisionsinstanz, wie auch in allen anderen Streitigkeiten des 

Verwaltungsrechts.  

In den Vereinigten Staaten Amerikas, deren Rechts- und Justizsystem in den einzelnen 

Staaten teilweise sehr unterschiedlich geregelt ist, gibt es im Staat New Jersey ein den beiden 

vorgenannten Staaten vergleichbares unabhängiges Eingangsgericht, den „Tax Court of New 

Jersey“.  

Andere Staaten unterhalten noch nicht einmal eigenständige Finanzgerichte, haben dafür 

aber spezialisierte Kammern bei den Verwaltungsgerichten und z.T. bei den Berufungsgerichten 

eingerichtet. Hierdurch wird eine Spezialisierung auf Steuerangelegenheiten erreicht, ohne dass 

ein eigenständiger Gerichtszweig eingerichtet worden ist. Gute Beispiele hierfür sind England, 

aber auch Frankreich oder Spanien [4, s. 110, 112]. 

E. Finanzgerichtsbarkeit als Erfolgsmodell in Deutschland 

Die in Deutschland seit nunmehr 70 Jahren bestehenden fünf Gerichtszweige waren nicht 

immer unumstritten. Mitunter sinkt in einem Gerichtszweig die Anzahl der Eingangsklagen 

oder steigt in anderen Gerichtszweigen aufgrund aktueller Entwicklungen (z.B. 

Asylrechtsstreitigkeiten vor Verwaltungsgerichten) rasant an. Da der Staat keine Richter 

zwischen den einzelnen Gerichtsbarkeiten verschieben darf, gab es Vorschläge, die drei 
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Verwaltungsgerichtsbarkeiten – zumindest in der ersten und zweiten Instanz – zusammen zu 

legen. Zuletzt kursierten derartige Planungen im Jahr 2011, die aber auf großen Widerstand in 

unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen stießen und daher auch nicht weiter verfolgt 

wurden. Im Kern wurden stets das richterliche Spezialwissen und wegen der breiteren 

Einsetzbarkeit der Richter sogar die richterliche Unabhängigkeit als in Gefahr gesehen. Gerade 

dieser große und breite Widerstand gegen Pläne, die Gerichtsbarkeiten zusammen zu legen, 

zeigt die inzwischen hohe Wertschätzung gegenüber spezialisierten Fachgerichtsbarkeiten. Die 

in Deutschland seit nunmehr 100 Jahren bestehende Finanzgerichtsbarkeit kann damit als 

weltweit wohl einmaliges Erfolgsmodell bezeichnet werden.  

F. Ausblick 

Gerade die Besteuerung ist das Eingriffsrecht des Staates, das jeder Bürger tatsächlich 

spürt. Im modernen Staat einer Industriegesellschaft stellt die Besteuerung das schärfste 

Eingriffsrecht gegenüber dem normalen Bürgen dar. Rechtsschutz vermag natürlich ein 

Verwaltungsgericht gewährleisten. Besser und effektiver kann aus deutscher Sicht wohl 

uneingeschränkt die eigenständige Fachgerichtsbarkeit auch für andere Staaten empfohlen 

werden. Die in Kanada und Österreich bestehenden Mischformen, wo lediglich als 

Eingangsinstanz ein Fachgericht besteht, sind zu befürworten. Gleichwohl ist die hohe fachliche 

Qualität der Revisionsurteile des deutschen Bundesfinanzhofs, wie auch der anderen vier 

obersten Bundesgerichte, in höchstem Maße anerkannt. Abschließend kann ohne Bedenken 

festgehalten werden: „Spezialisierung erhöht die Qualität der Justiz“ [4, 110, 113]. 
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DIE NEUE EU-RICHTLINIE ZUR VORGERICHTLICHEN SANIERUNG 

1. Einführung 

Durch Insolvenzen entstehen Jahr für Jahr große Schäden. So sehr ein 

Marktaustrittsmechanismus notwendig ist, um Platz für wettbewerbsfähigere Unternehmen zu 

machen, so sehr besteht das Risiko von Nachteilen für Mitarbeiter und Gläubiger sowie die 

Volkswirtschaft insgesamt. In vielen Fällen könnten an sich gesunde Unternehmen, die 

lediglich in eine Finanzkrise geraten sind, gerettet werden, wenn frühzeitig eine energische 

Sanierung angestoßen würde. Dazu fehlen in vielen Ländern geeignete Instrumente. 

In mehreren Rechtsordnungen gibt es Vorbilder, insbesondere das sog. Scheme of 

Arrangement des englischen Rechts [1]. Aber auch das deutsche Recht kennt mit dem 

Insolvenzplan (§§ 217ff. InsO) bei nur drohender Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) ein 

Instrument, um schon vor der Insolvenzreife ein Verfahren zur Sanierung zu starten. Allerdings 

ist dieses Verfahren in der Praxis nicht besonders erfolgreich. 
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Grund dafür könnte sein, dass das deutsche Insolvenzplanverfahren stets die Eröffnung 

eines Insolvenzverfahrens verlangt. Das damit verbundene Stigma dürfte viele Schuldner davon 

abhalten, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Dies spricht für die Einführung eines 

präventiven Verfahrens wie es die EU nunmehr mit der Richtlinie zur vorgerichtlichen 

Sanierung [2] in Angriff genommen hat. Zugleich muss ein solches Verfahren es ermöglichen, 

den Widerstand einzelner Beteiligter, an dem an sich sinnvolle Sanierungen mitunter scheitern, 

zu überwinden. 

2. Gesetzgebungsgeschichte 

Ausgangspunkt der Überlegungen des europäischen Gesetzgebers war die Tatsache, dass 

ein Investor in der EU sich trotz des Binnenmarktes nach wie vor mit 28 (u.U. bald 27) 

(Insolvenz-)Rechtsordnungen auseinander setzen muss, wenn er in der gesamten EU tätig sein 

will. Dies erschwert die Tätigkeit, weil etwa Sicherheiten gesondert für jedes Land betrachtet 

werden müssen. Damit reduziert sich die Attraktivität des europäischen Marktes. In besonderem 

Umfang gilt dies für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die am Ausgangspunkt des 

Projektes standen [1]. Im Übrigen dient eine erfolgreiche Restrukturierung auch dem 

Wirtschaftswachstum. 

Nicht ganz unstreitig ist die Frage, ob die von der EU für die Richtlinie in Anspruch 

genommenen Kompetenzgrundlagen der Art. 53 und 114 AEUV überhaupt zur 

Vereinheitlichung insolvenzrechtlicher Regeln ermächtigen [4]. 

Nach umfangreichen Diskussionen [5] wurde nunmehr die sog. Restrukturierungs-

Richtlinie (EU) 2019/1023 erlassen. Sie ist bereits Ende Juni 2019 in Kraft getreten. Nunmehr 

steht die Umsetzung in das nationale Recht der Mitgliedsstaaten an. 

3. Wesentliche Inhalte
7
 

Die neue Richtlinie verbindet mehrere Mechanismen. Sie nimmt weder eine 

Vollharmonisierung vor, noch belässt sie es bei Abstimmungsmechanismen. Allerdings 

verbleiben den Mitgliedsstaaten recht viele Freiheiten; so dass nationale Eigenheiten erhalten 

bleiben. Dies dürfte zu einem gewissen Wettbewerb führen. 

Kernelement der Richtlinie ist die verpflichtende Einführung eines sog. „präventiven 

Restrukturierungsrahmens“ in den Art. 4ff. Dieses vorgerichtliche Sanierungsverfahren soll es 

dem Schuldner bei einer drohenden, aber noch nicht eingetretenen Insolvenz ermöglichen, eine 

Restrukturierung zur Abwendung der Insolvenz vorzunehmen. Um ein solches Verfahren zu 

ermöglichen, soll der Schuldner die Kontrolle über sein Unternehmen behalten können, Art. 5. 

Damit soll einer Verzögerung von Maßnahmen aus Angst vor einem Kontrollverlust 

entgegengewirkt werden. Zur Absicherung des Vorgehens können Maßnahmen der 

Einzelzwangsvollstreckung ausgesetzt werden, es kommt also zu einer Art Moratorium, das in 

den Art. 6 und 7 detailliert geregelt ist; es kann bis zu 12 Monate dauern. 

Im Rahmen des präventiven Restrukturierungsrahmens kann sodann ein 

Restrukturierungsplan erarbeitet werden. Das dabei einzuhaltende Verfahren ist in den Art. 8ff. 

der Richtlinie detailliert geregelt. Es ähnelt dem deutschen Insolvenzplanverfahren. Ein 

Restrukturierungsplan kann in jedem Fall vom Schuldner vorgelegt werden. Die Richtlinie stellt 

es den Mitgliedsstaaten frei, auch Gläubigern und staatliche Stellen die Kompetenz zur Vorlage 

solcher Pläne zu verleihen. Bei der Abstimmung über diesen Plan sind Klassen zu bilden, wobei 

etwa Arbeitnehmer oder KMU eine eigene Klasse bilden können. Die Anteilseigner können 

dabei ausgeschlossen werden, Art. 12 [6]. Weitere Details legen die Mitgliedsstaaten fest.  

Der Restrukturierungsplan ist angenommen, wenn er in jeder Klasse eine Mehrheit 

erlangt. Das Mehrheitserfordernis darf dabei allerdings nicht höher liegen als 75%, Art. 9 Abs. 

6.
8
 Weiterhin kann er durch die Bestätigung einer staatlichen Stelle wirksam werden, Art. 10. 

Dies kann nach Art. 11 auch der Fall sein, wenn nicht alle, aber zumindest die Mehrheit der 

                                           
7
 Dazu ausführlich Lange / Swiercok, BB 2019, 514. 

8
 Dazu Grell / Klockenbrink, DB 2019, 1489 (1492f.). 
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Klassen zugestimmt hat. Damit ist es sowohl möglich, einzelne Gläubiger innerhalb einer 

Klasse, als auch ganze Klassen zu überstimmen (Cram-down). Auf diese Weise soll eine 

Obstruktion der Restrukturierung durch Partikularinteressen unterbunden werden. Die 

Mitgliedsstaaten müssen dafür sorgen, dass die Restrukturierungspläne für alle Betroffenen 

verbindlich sind, Art. 15. Gegen die Bestätigung eines Planes sind Rechtsmittel möglich, Art. 

16.  

Ergänzend sieht die Richtlinie vor, dass neue Finanzierungen zur Sanierung und 

zwischenzeitliche Transaktionen geschützt werden, insbesondere im Fall einer späteren 

Insolvenz des Schuldners [7]. Außerdem werden der Geschäftsführung bestimmte Pflichten im 

Vorfeld auferlegt, Art. 19. So müssen im Vorfeld einer Insolvenz die Interessen aller beachtet 

werden; es besteht also eine Art Sanierungspflicht [8]. 

Als weitere Maßnahme sieht die Richtlinie in den Art. 20-24 die Einführung eines 

Entschuldungsverfahrens vor. Es kann mit einem Verbot bestimmter Tätigkeiten verbunden 

werden und darf maximal drei Jahre dauern [9]. 

Abgerundet werden die Regelungen durch die Verpflichtung zur angemessenen 

Ausbildung der Mitarbeiter staatlicher Behörden und der Verwalter, Art. 25 und 26. Es ist für 

eine geeignete Aufsicht und verfahrensadäquate Vergütung zu sorgen. Erst bis 2024 bzw. 2026 

umzusetzen ist die Verpflichtung der Mitgliedsstaaten zur elektronischen Führung der (auch 

grenzüberschreitenden) Verfahren. Schließlich sind die Mitgliedsstaaten verpflichtet, neben den 

Insolvenzverfahren auch die Restrukturierungsverfahren zu erfassen und die Daten zu 

veröffentlichen. 

4. Umsetzung 

Die Richtlinie wurde am 20.6.2019 erlassen und trat am 26.6.2019 in Kraft. Die 

Mitgliedsstaaten sind gemäß Art. 34 Abs. 1 verpflichtet, die Umsetzung in das nationale Recht 

bis zum 17. Juli 2021 vorzunehmen. Lediglich für den Einsatz elektronischer Mittel gelten 

längere Fristen. 

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens wurde die recht einheitliche Konzeption der 

Richtlinie auf Drängen der Mitgliedsstaaten flexibler gestaltet. Es verbleiben mithin erhebliche 

Freiräume, in denen nationale Besonderheiten fortgeführt werden können [10]. Dies dürfte 

allerdings die Wirksamkeit einschränken, weil es für den ausländischen Investor doch wieder 

zahlreiche nationale Besonderheiten zu beachten gilt.  

In Deutschland gibt es noch keine Entwürfe für eine Umsetzung; andere Länder haben 

schon länger präventive Verfahren oder haben bereits Entwürfe vorgelegt. Da das deutsche 

Recht schon eine Reihe von Sanierungsinstrumenten kennt, dürfte der Gesetzgeber ohne 

grundlegende Umwälzungen auskommen. In der lebhaften Diskussion wird daher zur 

Gelassenheit [11, 181f.] bzw. zur Zurückhaltung gemahnt [12]. Dennoch sollte der deutsche 

Gesetzgeber nun rasch aktiv werden. Dabei wäre eine innovative und praxisnahe Umsetzung zu 

wünschen. 

5. Kritik 

Sanierungsverfahren bewegen sich in einem schwierigen Umfeld. Bei unklarer Lage sind 

rasch Entscheidungen von großer Trageweite zu treffen. Gelingt die Sanierung profitieren alle 

Beteiligten davon. Scheitert die wünschenswerte Sanierung ist die ohnehin geringe Masse 

weiter aufgezehrt. Für die Gläubiger bedeutet dies einen (weiteren) Verlust an Zeit und Geld.  

Daher ist es wichtig, die Interessen aller Beteiligten in ein Gleichgewicht zu bringen. Dies 

ist im Vorfeld der Insolvenz nicht einfach. Der Richtlinie wird vorgeworfen, zu sehr die 

Interessen des Schuldners zu verfolgen und ein Ungleichgewicht zu seinen Gunsten 

herbeizuführen [11, 180].Eine zu starke Belastung der Gläubiger wird etwa die Kreditvergabe 

oder die Warenlieferung verteuern, da zusätzliche Kontrollen und Sicherheiten eingebaut 

werden müssen. Zugleich muss verhindert werden, dass einzelne Gläubiger zur Verfolgung von 

Partikularinteressen eine vorgerichtliche Sanierung hintertreiben.  
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In jedem Fall verlagert das neue Verfahren die Wirkungen einer Insolvenz zeitlich nach 

vorn. Bislang galt im deutschen Insolvenzrecht der Grundsatz, dass Eingriffe in Gläubigerrechte 

erst mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens eintreten. Auch das Schutzschirmverfahren nach 

§ 270b InsO setzt einen Insolvenzantrag voraus. Das neue präventive 

Restrukturierungsverfahren führt nun schon im Vorfeld der Insolvenz dazu, dass die 

allgemeinen zivilrechtlichen Regeln in weiten Teilen außer Kraft gesetzt werden. Es ist nicht 

ganz fernliegend, darin eine Gefährdung des Grundsatzes der Vertragstreue zu sehen [14]. 

Die große Kunst bei der Umsetzung der Richtlinie wird darin bestehen, dass vorhandene 

Missbrauchspotential für unlautere Schuldner zu begrenzen. Verlagert ein an sich 

insolvenzreifes Unternehmen sein Schicksal in ein Restrukturierungsverfahren, um dann später 

doch in der Insolvenz zu landen, ist niemandem geholfen. Viel wird davon abhängen, dass nur 

die in der Richtlinie erwähnten bestandsfähigen Unternehmen eine 

Restrukturierungsmöglichkeit erhalten [13, 14]. Dabei sind hoffnungslose Fälle und unlautere 

Schuldner von vornherein in das Insolvenzverfahren zu verweisen. Dies dient vor allem dem 

Schutz der schwachen Gläubiger [14, 15]. 

Umgekehrt ist der Richtlinie aber zugute zu halten, dass sie zumindest versucht, ein 

europaweit einheitliches System herzustellen. Eine Restrukturierung lebensfähiger Schuldner ist 

wünschenswert und verdient ein harmonisiertes Verfahren. 

6. Ausblick 

Der Trend im Insolvenzrecht geht international zu einer Vorverlagerung der Sanierung. In 

der Tat ist eine Sanierung umso erfolgversprechender je früher sie gestartet wird. Eine 

vorgerichtliche Sanierung scheitert aber nicht selten an einzelnen Gläubigern, die sich einer 

Lösung verschließen. Da es in dieser Phase noch keine Solidargemeinschaft gibt, können 

einzelne Gläubiger eine an sich sinnvolle Sanierung unterlaufen. Das spricht für präventive 

Sanierungsinstrumente. 

Allerdings ist die Gefahr nicht ganz von der Hand zu weisen, dass eine zu weitgehende 

Restrukturierungsmöglichkeit auch Fälle erfassen wird, die eigentlich schon in ein 

Insolvenzverfahren gehören. In der Praxis ist es nicht einfach, den Punkt zu ermitteln, an dem 

eine drohende Insolvenz schon in Insolvenzreife umgeschlagen ist. Dann aber sollte nicht eine 

Restrukturierung an die Stelle des Insolvenzverfahrens treten. 

Die Richtlinie dürfte zu einem verstärkten Wettbewerb in der EU führen. Das englische 

Scheme of arrangement wird nach einem Brexit an Attraktivität einbüßen. Andere Länder haben 

sich schon mit neuen Modellen in Stellung gebracht [17]. Ob damit das bisher nicht seltene 

Forum Shopping zwischen Mitgliedsstaaten reduziert wird [18] oder ob ein solcher Wettbewerb 

sogar wünschenswert ist, wird kontrovers diskutiert. 

Die Richtlinie hat keine unmittelbaren Auswirkungen für die Ukraine; sie ist nicht zur 

Umsetzung verpflichtet. Allerdings wirkt die Reform natürlich auch für ukrainische 

Unternehmen, die in der EU tätig sind. Ein europaweit einheitliches Restrukturierungsverfahren 

erleichtert den Umgang mit Schuldnern aus verschiedenen Mitgliedsstaaten. Ob die Inhalte der 

Richtlinie auch eine Vorbildwirkung für die Ukraine haben können, bleibt abzuwarten. Klug 

wäre es vermutlich, sich nach einer Phase der Beobachtung an den innerhalb der EU 

erfolgreichsten Modellen zu orientieren.  
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ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ І ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД: 

ПРОБЛЕМИ ПРИНЦИПУ ПРОЦЕДУРНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ 

У США щорічно присуджується Премія Стелли за найбільш безглузде судове 

рішення. Премія названа на честь американки Стелли Лібек, яка у 81 річному віці 

(1992) в «МакДональдзі» пролила на себе гарячу каву, опісля подала на ресторан до суду 

і відсудила аж 2,9 млн. дол. США [1]. Як видається, за «розважальною» складовою цієї 

історії криється важливе питання про дійсну мету правосуддя в сучасному світі. 

Уявлення про справедливе правосуддя формується під впливом двох обставин: 

суб’єктивних, що характеризують зміст поняття «справедливість», і об’єктивних, які 

ґрунтуються на нормах чинного законодавства, судовій практиці [2, с. 25]. Згідно з п.1 

ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен у разі 

вирішення питання щодо його громадянських прав та обов’язків або пред’явлення йому 

будь-якого кримінального обвинувачення має право на справедливий і публічний розгляд 

його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, створеним на 

підставі закону.  

Статтею 55 Конституції України встановлено, що права і свободи людини і 

громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді 

рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб [3]. Зміст цього права полягає в тому, що кожен має право 

звернутися до суду, якщо його права чи свободи порушені або порушуються, створено 

або створюються перешкоди для їх реалізації чи, навпаки, порушення. Вказана норма 

зобов’язує суди приймати заяви до розгляду навіть за відсутності в законі спеціального 

положення про судовий захист (п.2 рішення Конституційного Суду України 25 грудня 

1997 року у справі № 9зп). 

Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) у своїй практиці наголошує на 

тому, що право на розгляд справи означає право особи звернутися до суду та право на те, 

що його справу розгляне і вирішить суд. При цьому особі має бути забезпечена 

можливість реалізувати вказані права без будь-яких перепон чи ускладнень. Здатність 

особи безперешкодно отримати судовий захист є змістом поняття доступу до правосуддя. 

Перешкоди в доступі до правосуддя можуть виникати, як через особливості 

внутрішнього процесуального законодавства, так і через передбачені матеріальним 

правом обмеження. Для ЄСПЛ природа перешкод у реалізації права на доступ до суду не 

має принципового значення [4, с. 204]. 

Конституційний Суд України неодноразово вказував, що право на судовий захист 

передбачає наявність конкретних гарантій, що дозволяють реалізувати його в повному 

обсязі, а правосуддя (в Україні здійснюється тільки судом) по своїй суті може 

визнаватися таким, тільки якщо воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує 

ефективне поновлення в правах. 

Якщо зіставити «право на справедливий суд», гарантоване Європейською 

конвенцією і низкою інших міжнародних документів, і «право на судовий захист 

конституційних прав» в інтерпретації Конституційного Суду України, то можна виявити 

досить значну розбіжність. У цьому контексті наведемо думку судді ЄСПЛ Лукіса Г. 

Лукайдеса. Він зазначає, що досить гостро стоїть питання, чи зводяться гарантії 

справедливого судового розгляду, закріплені Конвенцією, тільки до процесуальних 
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гарантій, чи охоплюють і гарантії матеріальних прав за результатами судового розгляду, 

тобто самого вирішення спору. Адже, зауважує суддя, право на справедливий судовий 

розгляд також передбачає право на справедливий результат або справедливе судове 

рішення. Тож було б абсурдним, якби Конвенція забезпечувала здійснення 

процесуальних дій при суперечці про право або пред’явленні кримінального 

звинувачення і водночас залишала незахищеною за результатами судового рішення у 

справі особу, яка звертається до суду, або обвинуваченого. За такого підходу, наголошує 

Лукайдес, справедливий судовий розгляд може закінчитися явно необґрунтованим або 

несправедливим результатом. На нашу думку, тут ідеться про те, що для суду є 

пріоритетним: вирішення конкретного спору чи захист порушених прав? [4, c. 114] 

«Концепція справедливого суду» була розроблена в основоположних актах 

міжнародного права. Так, згідно зі ст.10 Загальної декларації прав людини, прийнятої 

ООН 10 грудня 1948 року, «кожна людина, для визначення її прав і обов’язків та для 

встановлення обґрунтованості пред’явленого їй кримінального обвинувачення, має 

право, на основі повної рівності, на те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з 

додержанням усіх вимог справедливості незалежним і вільним безстороннім судом»[4, с. 

204]. 

Досить розгорнутий перелік процесуальних гарантій, покликаних забезпечити 

справедливий судовий розгляд на основі принципу рівності, передбачено ст.14 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, прийнятого Генеральною 

Асамблеєю ООН 1966 року. 

Найповніший перелік міжнародних стандартів «справедливого суду» можна знайти 

в прецедентній практиці ЄСПЛ: 1) розгляд справи незалежним, вільний і безстороннім 

судом; 2) розгляд справи упродовж розумного строку; 3) публічність судового розгляду, 

що допускає обмеження в інтересах моралі, громадського порядку, державної безпеки в 

демократичному суспільстві, а також в інтересах неповнолітніх, для захисту приватного 

життя й інтересів правосуддя; причому у всіх випадках судове рішення проголошується 

публічно; 4) визнання обвинуваченого невинним доти, доки його вина не буде 

встановлена в законному порядку; 5) наділення обвинуваченого щонайменше такими 

правами: бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про 

характер і підстави обвинувачення проти нього; мати достатній час і можливості для 

підготовки свого захисту; захищати себе особисто чи використовувати правову допомогу 

на власний розсуд, або, якщо в нього немає достатніх коштів для оплати послуг 

захисника, мати призначеного йому захисника безкоштовно, якщо того вимагають 

інтереси правосуддя тощо [5]. 

Отже, розуміння справедливості судового розгляду з позицій Європейської 

конвенції і прецедентного тлумачення її положень Європейським судом з прав людини 

пов’язане з процедурним аспектом правосуддя. У міжнародно-правових актах, 

починаючи із Загальної декларації прав людини, вимога справедливості судового процесу 

переноситься на процедурні правила, які визначають статус особи, притягнутої до 

відповідальності. Тут йдеться про вимогу так званої процедурної справедливості як 

«сукупності правил, які покликані забезпечити справедливість результату тієї чи іншої дії 

незалежно від всіх інших обставин. Процедурна справедливість тяжіє до формальної 

рівності і формальної справедливості. «Чиста» процедурна справедливість виражається у 

грі і полягає в дотриманні її правил незалежно від того, хто виграв. Процедурна 

справедливість значною мірою формальна, передбачаючи строгу відповідність 

встановленим правилам, які мають на меті забезпечити формальну рівність сторін [4, 

c. 263]. 

Можливі диференціації правового положення сторін у межах встановленої 

процедури, як правило, не виходять за рамки розподілу ролей. Наприклад, якщо в 
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цивільному процесі рівність передбачає можливість кожної зі сторін представити справу, 

то в кримінальному – право не давати пояснень. Водночас формальну рівність перед 

судом важко забезпечити внаслідок фактичної нерівності сторін: майнової, соціальної 

тощо. У цьому разі «слабкій» стороні процесу надаються різноманітні преференції задля 

забезпечення рівних можливостей у процесі. Особливо ця проблема стосується 

цивільного і господарського процесів, яким більшою мірою, ніж у кримінальному 

судочинстві, властивий принцип змагальності. З іншого боку, можна припустити, що 

наявність процесуальних пільг унеможливлює рівноправність сторін й ускладнює 

реалізацію принципу змагальності в цивільному судочинстві, оскільки орієнтує суд на 

захист прав та інтересів тільки однієї сторони, що є порушенням принципу соціальної 

справедливості. Прагнення процесуального законодавства забезпечити фактичну рівність 

сторін у процесі через встановлення пільг і привілеїв призводить до руйнування 

рівноправності. Проте справедливість судового розгляду по своїй суті є 

інструментальною і покликана забезпечити справедливість судового рішення. Дійсна 

змагальність процесу можлива тільки в умовах юридичної і фактичної рівності сторін. 
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РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ В СВІТЛІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

ТА МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ 

Питання проведення судової реформи в Україні на сьогодні є одним із найбільш 

актуальних та обговорюваних, особливо в світлі євроінтеграції нашої держави. 

Безсумнівно основним завданням є утвердження справедливого суду та вдосконалення 

вітчизняної судової системи. Водночас проблематика здійснення судово-правової 

реформи та підвищення ефективності правосуддя завжди були і залишаються 

актуальними серед науковців та державних діячів. 

На думку Н. С. Слободяник, першочерговим завданням у цьому напрямку є 

відновлення довіри до судової влади, що безумовно потребує підвищення якості 

кадрового складу судової гілки влади. Нині модернізація судової влади, необхідність 

розширення гарантій реалізації прав та законних інтересів людини і громадянина в суді, 

забезпечення принципу верховенства права потребує пошуку нових підходів у 

формуванні суддівського корпусу. Висловлюється також ідея про можливість обрання 

суддів безпосередньо народом [3, с. 173]. 

Р. А. Крусян висловлює думку, що вдосконалення суддівського корпусу в 

контексті сучасного етапу та тенденцій реформування системи судоустрою України за 
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своїм змістом складається з послідовних стадій: очищення суддівського корпусу; 

оновлення суддівського корпусу; ефективізація нормативно-правового механізму 

(моделі) формування суддівського корпусу та модернізація статусу суддівського корпусу; 

забезпечення стабільності суддівського корпусу [2, с. 4]. 

У сучасних умовах діяльність судової влади, її ефективність є фундаментальним 

завданням сталого демократичного розвитку держави. Всі процеси державного 

регулювання у певній мірі знаходяться у постійній взаємодії із суддівським корпусом. 

Завдання судової гілки влади полягає не тільки у здійсненні правосуддя та 

конституційному нагляді, але і у постійних узгоджених діях з іншими органами влади по 

вдосконаленню правових інструментів, що регулюють діяльність суддівського корпусу. 

Саме тому кожна країна світу намагається розробити не лише вдалі закони, але й 

налагодити роботу суддівського корпусу, представники якого ці закони будуть 

застосовувати. Центральне місце у реалізації правозастосування належить судді. 

Професійність судді, його моральні якості можуть сприяти підвищенню його авторитету 

як органу судової влади, так і підривати задекларовані принципи законності, 

об’єктивності, справедливості та неупередженості [4, с. 10]. 

За міжнародними стандартами держава зобов’язана створити умови для 

підготовки високопрофесійних суддів, які будуть виконувати роль не лише виконавців, 

що чітко додержуються букви закону, але й наділити їх критичним мисленням, 

розумінням духу та принципів закону. Визначаючи напрями вдосконалення професійної 

підготовки суддівських кадрів, видається доречним звернутися до досвіду Франції. 

Питанням професійної підготовки суддів у Франції займається Національна школа 

магістратури. Вона включає початкову підготовку та підвищення рівня кваліфікації без 

відриву від роботи. Наприклад у Франції суддями можуть стати лише особи, які 

закінчили Національну школу магістратури Франції та отримали диплом і рекомендацію. 

У свою чергу, до цієї школи вступають випускники юридичних вузів, які отримали 

базову правову підготовку, а також деякі категорії державних службовців [4, с. 11]. 

Як відомо в руслі проведення судової реформи щодо формування суддівського 

корпусу, важливі зміни внесено до Конституції України щодо порядку призначення 

(обрання) на посаду судді. Раніше перше призначення на посаду професійного судді 

строком на 5 років здійснювалося Президентом України. Всі інші судді, крім суддів 

Конституційного Суду України, обиралися Верховною Радою України безстроково, в 

порядку, встановленому законом (ст. 128 Конституції України). Тепер порядок 

призначення на посаду судді істотно спрощено і наближено до європейських стандартів. 

Відповідно до ст. 128 Конституції призначення на посаду судді здійснюється 

Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя у встановленому законом 

порядку. Таке призначення здійснюється, як правило, за конкурсом. Що стосується 

Голови Верховного Суду, то він, як і раніше, обирається на посаду та звільняється з 

посади шляхом таємного голосування Пленумом Верховного Суду в порядку, 

встановленому законом. 

На думку Ю. С. Шемчушенко, яким проведене ґрунтовне дослідження даного 

питання, подальше формування суддівського корпусу України пов’язане з додатковим 

вивченням європейського досвіду у цій справі. У Франції, наприклад, професійні судді 

призначаються Президентом, посадові особи Касаційного Суду і голови апеляційних 

судів – за рекомендацією Вищої ради магістратури, а інші судді – за поданням міністра 

юстиції з позитивним висновком Вищої ради магістратури (ст. 12 Закону «Про статус 

магістратури»). Усі інші судді (комерційних трибуналів, трибуналів з питань 

страхування, морської торгівлі, земельної оренди тощо) не призначаються, а обираються 

виборцями. Кандидат на посаду судді повинен мати вищу юридичну освіту, здобуту після 

закінчення спеціальної юридичної академії. Для призначення до складу Касаційного суду 

встановлені підвищені вимоги – робота професором університету чи необхідний стаж 
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суддівської діяльності. Як правило, суддею не призначається особа, молодша за 40 і 

старша за 50 років, а також особа, яка раніше в межах округу апеляційного суду 

займалася адвокатською практикою, обіймала посаду судового виконавця чи нотаріуса, 

якщо з цього моменту пройшло менше 5 років. Виконання обов’язків судді у Франції 

несумісне з мандатом члена парламенту, Асамблеї Європейського Союзу та його інших 

органів. Звільнення судді з посади має право здійснити Вища рада магістратури за 

скоєння проступку або у зв’язку з тяжким захворюванням [5, с. 51]. 

В Англії, судді Суду Корони призначаються королевою за рекомендацією Лорда-

канцлера, а судді нижчих судів – Лордом-канцлером. За Конституційним актом ще 1701 

року судді обіймають свої посади «поки поводять себе належно». За загальним правилом 

вони ідуть у відставку після досягнення 75 років. Порядок добору суддів регулюється 

Законом про суди і правове забезпечення (1990 рік) та Законом про мирових суддів (1997 

рік). При призначенні суддів на посаду прийнято враховувати моральну і ділову 

характеристики кандидата. Важливе значення також відіграє стан здоров’я того, хто 

намагається обійняти посаду судді. На стан судочинства в Англії істотний вплив має 

Лорд-канцлер. Він поєднує в собі судову, виконавчу та законодавчу владу. Лорд-канцлер 

може звільнити суддю окружного суду за недієздатність і неналежну поведінку, 

перевести його з одного округу в інший, відмовити у продовженні строку служби тощо. 

Але магістранти можуть бути звільнені тільки королевою, правда, знову ж таки за 

рекомендацією Лорда-канцлера [5, с. 51]. 

Судову владу у Німеччині здійснюють професійні судді і судді на громадських 

засадах. Відповідно до Закону «Про суддів» федеральні судді Німеччини призначаються 

довічно, а в землі Гессен – тимчасово. Наявність наукового ступеня та академічної освіти 

впливає на зайняття посади судді. За порушення Конституції суддя федерального суду 

може бути звільнений з посади або переведений на іншу посаду. Клопотання з цього 

приводу порушується Бундестагом, а рішення приймається двома третинами голосів 

Федерального Конституційного суду. Справи про дисциплінарні проступки суддів 

розглядає Федеральний дисциплінарний суд, рішення якого можуть бути оскаржені до 

Дисциплінарного Сенату Федерального адміністративного суду. Важливе значення при 

формуванні суддівського корпусу Італії відіграє Вища рада магістратури. За 

Конституцією Італії до повноважень цього органу належить призначення і переведення 

суддів, підвищення їх по службі, застосування дисциплінарних санкцій тощо (ст. 105). 

Судді не можуть займатися підприємницькою діяльністю, працювати у судових органах, 

де в колегії адвокатів або повірених працюють їх родичі до другого ступеня включно. 

Дисциплінарне провадження щодо суддів порушує тільки міністр юстиції. Органом, що 

розглядає справи про дисциплінарну відповідальність суддів, є відділення Вищої ради 

магістратури. Таким чином, існують певні загальні риси у розвитку системи правосуддя у 

провідних країнах Європи, які становлять інтерес і для України [5, с. 51]. 

У Грузії, Румунії, Швейцарії, Японії та деяких інших країнах судді призначаються 

(обираються) на певний строк. 

У більшості зарубіжних країн суддів призначають або обирають не безстроково, а 

довічно. Хоча у законодавстві цих країн також передбачено граничний вік перебування 

судді на посаді або визначені випадки можливого звільнення судді незалежно від його 

волі. Зокрема, в Англії, Греції, Ізраїлі строк зайняття суддівської посади обмежено 

досягненням похилого або пенсійного віку (65–70 років). У Німеччині судді 

призначаються на посаду довічно за винятком землі Гессен, де судді призначаються на 

певний строк. У відставку судді йдуть у 65 років за винятком членів Федерального 

Конституційного суду (68 років). Якщо федеральний суддя під час виконання своїх 

службових обов’язків допустить порушення конституції, то за клопотанням Бундестагу 

Федеральний Конституційний суд може перевести його на іншу посаду чи відправити 

його у відставку. В Італії усунути суддю від займаної посади можна тільки за рішенням 
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Вищої ради магістратури у порядку дисциплінарного провадження. Право на порушення 

дисциплінарного переслідування належить міністрові юстиції та Генеральному 

прокуророві Касаційного суду [5, с. 53]. 

На нашу думку деякі аспекти побудови судових систем і роботи суддів країн 

Європи, а також досвід проведення судових реформ доцільно було використати для 

імплементації у вітчизняне законодавство. Частина нововведень вже поступово 

втілюється на практиці.  

Проте, частина проблем залишаються нерозв’язаними, зокрема на критично 

низький рівень довіри громадян до суду; залежність судів і суддів; надзвичайно висока 

завантаженість судів; необов’язковість виконання судових рішень, що набуло системного 

характеру; політизованість процедури формування суддівського корпусу; хронічне 

недофінансування судової влади тощо. Тому, всі ці прогалини потребують вирішення та 

проведення змін [1, с.2]. 

Проблема реформування судової влади в Україні на сьогодні виявляє свою 

актуальність, оскільки найважливішими передумовами розвитку громадянського 

суспільства мають стати якісне, стабільне законодавство та ефективне правосуддя, які 

здатні реально забезпечувати надійний захист прав і свобод людини, інтересів 

суспільства і держави. Тому існує необхідність теоретичного осмислення нового етапу 

реформування судової системи в Україні, наближення її до міжнародних стандартів для 

ефективного вдосконалення та реалізації її напрактиці [1, с. 1]. Спрямованість судово-

правової реформи передусім повинна обумовлювати максимальне забезпечення 

принципу верховенства права, а також досягнення соціального ефекту у суспільстві, 

відновлення довіри до судової влади й створення умов доступного правосуддя. 
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кандидат юридичних наук, керівник експертної групи 

з координації виконання Угоди про асоціацію Урядового офісу  

з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (2017-2018) 

(м. Київ, Україна) 

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ  

УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 

За відомим висловом першого президента Європейської Ради Германа ван Ромпея 

Україна та ЄС підписали "найбільш сучасну угоду такого роду, яку будь коли уклав 

Європейський Союз, спрямовану на «поступову інтеграцію України до внутрішнього 

ринку ЄС" [1].  
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Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони (далі – «Угода») підписана 27 липня 2014 року.  

Угода почала діяти з 1 листопада 2014 року (з 1 січня 2016 року – у частині 

поглибленої та всебічної зони вільної торгівлі) і повністю вступила в силу після 

завершення процедури ратифікації 1 вересня 2017 року.  

Так, Угода, яка включає поглиблену та всебічну зону вільної торгівлі, є першою з 

нової генерації Угод про асоціацію з країнами Східного партнерства, які мають створити 

нову і унікальну модель політичної асоціації та економічної інтеграції. Комплексність та 

складність укладеної Угоди передбачає серйозні виклики для її ефективного виконання - 

як з точки зору імплементаційних моделей, політики реалізації, так і правових наслідків. 

На виконання Угоди прийнято ряд організаційно-правових актів, зокрема:  

 Постанова Уряду від 31 травня 2017 року «Про питання проведення 

планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди про асоціацію» 

(№447), якою затверджено нову модель здійснення комплексного та системного 

моніторингу стану виконання зобов’язань України за Угодою; 

Масштабність завдань, які стоять перед Україною в контексті виконання Угоди 

(реалізація біля 5000 заходів до 2020), зумовлюють потребу в регулярній оцінці прогресу 

реалізації. Моніторинг є необхідним інструментом для забезпечення дотримання темпів 

та ефективності виконання Угоди.   

 Постанова Уряду від 25 жовтня 2017 року «Про виконання Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» 

(№1106), якою затверджено комплексний План заходів з виконання Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС; 

Це надзвичайно об’ємний та детальний документ, який охоплює 24 умовні сфери 

охоплені Угодою, містить 1943 завдання, які розділені поміж 77 відповідальних органів. 

Виконання Україною Угоди на основі цього акту відбувається у чіткому поєднанні з 

Середньостроковим планом пріоритетних дій, який визначає основні цілі і напрями 

діяльності Уряду протягом 2017-2020 років та є основою бюджетного планування, 

щорічних операційних планів дій Уряду та фокусування донорської допомоги.  

 Розроблена на основі цього Плану заходів Дорожня карта законодавчого 

забезпечення виконання Угоди, яка являє собою пакет з 57 законопроектів, які мають 

бути розглянуті в Парламенті протягом 2018-2019 років. Їх можна поділити на три блоки: 

підготовлені до розгляду у сесійній залі; ті, які потребують додаткового опрацювання та 

уточнення позицій перед внесення на розгляд у сесійну залу; і законопроекти, щодо яких 

тривають політичні консультації; 

 Досвід імплементації Угоди показує, що одним із слабких місць є проходження 

необхідних рішень в Парламенті країни. З цілого ряду причин, включаючи відсутність 

спеціальних процедур у цьому питанні, багато важливих частин законодавства, 

пов'язаного з інтеграцією в ЄС, затримувалися протягом тривалого часу. Як наслідок, 

Україна не виконувала значну частину зобов’язань. У цьому контексті запровадження 

конструктивного діалогу та ефективна координація роботи між парламентом та урядом, 

насамперед на основі Дорожньої карти, мають вирішальне значення для визначення 

успіху ефективного виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

 Так, за висловом екс-Віце-прем’єр міністра з європейської та євроатлантичної 

інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе вона є «точкою неповернення», яка 

визначає «стратегічний вектор розвитку країни» [2]. Зазначений документ вперше в 

історії України визначає спільний пріоритет у діяльності Уряду України та Верховної 
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Ради України та має унікальне значення для прискорення та забезпечення вчасного 

виконання Угоди;  

 Розпорядження Уряду від 25 жовтня 2017 року (№ 779-р) «Про схвалення 

Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки». 

Прийнята Урядом Стратегія комунікації Угоди про асоціацію, щорічні урядові та 

міністерські плани заходів з її реалізації забезпечують транспарентність процесу 

впровадження реформ та зосередять увагу громадян України, бізнесу на перевагах 

євроінтеграційного курсу. 

Окрім комплексного правового забезпечення надважливою умовою успішного 

виконання Угоди є побудова ефективної системи координації відповідальних органів 

державної влади.  

Тривалий час в Україні відчувався брак та фрагментарність такої інституційної 

спроможності, починаючи з роботи Міжвідомчого комітету України у справах 

Європейських Співтовариств (1995-1998 рр.), далі Національної рада з питань адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2000-2006 рр.), 

Державної ради з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України на чолі з 

Президентом України (2002-2005 рр.), Міжвідомчої координаційної рада з адаптації 

законодавства України до законодавства СС при Міністерстві юстиції (2004 р.), 

Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції (2008-2010 рр.).  

Невдовзі після революції гідності та підписання Угоди у березні та червні 2014 року 

Україна запровадила централізовану інституційну модель координації процесу 

європейської інтеграції.  

 На урядовому рівні політичне спрямування діяльності здійснює Віце прем’єр-

міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;  

 Платформою для обговорення урядових рішень є очолюваний Віце прем’єр-

міністром Урядовий комітет з питань європейської, євроатлантичної інтеграції, 

міжнародного співробітництва та регіонального розвитку; 

 Введено посади профільних заступників міністрів з питань європейської 

інтеграції; 

 У 10 пілотних міністерствах створено нові директорати стратегічного 

планування та європейської інтеграції; 

 4 жовтня 2017 р Постановою КМУ від 13 серпня 2014 р. створено Урядовий 

офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Серед іншого, до переліку 

завдань Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції 

належить координація та контроль над діяльністю органів державної влади з розроблення 

та здійснення заходів, спрямованих на виконання Угоди про асоціацію.  

 Ефективна реалізація положень Угоди про асоціацію залежить від якості 

державного управління та послуг. Перша спроба України почати реформу державної 

служби реалізована наприкінці 2015 року, коли прийнято новий Закон "Про державну 

службу". Ці державні зусилля незабаром доповнені прийняттям у 2016 році урядової 

Стратегії реформування державного управління 2016-2020 років. На сьогоднішній день 

реформа держаного управління з чітким проєвропейським орієнтиром стала основою 

порядку денного реформування всіх сфер суспільного життя в нашій державі.  

Процес впровадження наших євроінтеграційних зобов’язань є предметом 

регулярних урядових та неурядових експертних звітів як українських установ, так і 

Європейського Союзу. Загалом, починаючи з 2015 року, підготовлено більше десятка 

звітів, зокрема лише Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної 

інтеграції підготував сім. Зі сторони ЄС – два звіти підготовлені Європейською комісією 

та два Європейським парламентом – останній в червні 2018 року. Крім того, до 

моніторингу залучені неурядові організації, також є звіти місцевих органів влади.  
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У своїй роботі Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної 

інтеграції використовує нову, розроблену ним комплексну інформаційно-аналітичну 

систему з виконання Угоди «Пульс Угоди», яка забезпечує всебічність опрацювання 

інформаціє та дає можливість проводити моніторинг та оцінку результативності 

виконання.  

Також, постійний моніторинг виконання Угоди також здійснюється двосторонніми 

органами, утворення яких передбачено Угодою. Так, найвищим рівнем політичного 

діалогу та діалогу з питань реалізації політик є Саміти Україна – ЄС, засідання якого 

проходять за участю Президента України, Президента Європейської Ради та Президента 

Європейської Комісії. Діалог із ЄС також забезпечують Рада асоціації, яка здійснює 

моніторинг і контроль виконання Угоди, переглядає функціонування Угоди щодо 

досягнення цілей; Комітет асоціації та відповідні підкомітети, Комітет асоціації у 

торговельному складі, Парламентський комітет, який є форумом для членів Верховної 

Ради України і Європейського Парламенту для проведення засідань та обміну думками, а 

також Платформа громадянського суспільства, створена з метою інформування 

громадянського суспільства Сторін про виконання Угоди.   

Євроінтеграційні перспективи України пов’язані із виконанням Угоди про 

асоціацію є абсолютно реальними, аж до постановки питання про членство. Однак, 

попереду тривалий і важливий період концентрації зусиль та зосередженості на 

можливостях, які вже відкрила Угода для нашої держави. Перш за все йдеться про 

фактичну інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС в окремих пріоритетних секторах (так 

звана «секторальна інтеграція»), використання можливостей оновлення додатків до 

Угоди, а також фіксація в договірних документах євроінтеграційних прагнень України.  

У контексті правозастосовної практики України внесення до Угоди значної 

кількості сфер співпраці зумовлює потребу реалізації її положень за допомогою низки 

правових інструментів. До них належать, насамперед, міжнародні угоди, законодавчі й 

інші нормативні акти України, визнання Україною законодавчих актів і рішень Суду ЄС. 

Окрім цього, угода містить запозичені положення з установчих договорів про ЄС, а 

також значну кількість внесених до додатків актів інститутів Євросоюзу. Застосовуючи 

їх, Україна має враховувати відповідну практику ЄС у цих сферах. 

Імплементація в цьому випадку є фактичною реалізацією міжнародних зобов'язань 

України на внутрішньодержавному рівні, що здійснюється способом гармонізації 

національного законодавства з правом ЄС й у певних сферах шляхом трансформації норм 

права ЄС у національні нормативно-правові акти. 

Використані матеріали: 
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ДОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ  

У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ 

Права і свободи людини і громадянина стоять на першому місті в Конституції 

України та законодавстві ЄС. За ліберальною концепцією людина наділена основними 

правами та свободами з народження, незалежно від статусу в суспільстві, безпосередньо 

ст.3 Конституції України зазначає: людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і 
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свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав 

і свобод людини є головним обов'язком держави [1]. 

Одним з основних пріоритетних напрямків державної політики України у сфері 

захисту дітей, є удосконалення нормативно-правової бази, у тому числі, вивчення та 

застосування норм міжнародного права. 

Конвенція ООН про права дитини, є основним документом, яка визначає правові 

міжнародні стандарти у сфері захисту прав дитини, була ратифікована Україною ще 27 

лютого 1991 року, набула чинності 27 вересня 1991 року і з цього часу є частиною 

національного законодавства. В ст. 40 цієї Конвенції зазначено: держави-учасниці 

визнають право кожної дитини, яка, як вважається, порушила кримінальне 

законодавство, звинувачується або визнається винною в його порушенні, на таке 

поводження, що сприяє розвиткові у дитини почуття гідності і значущості, зміцнює в ній 

повагу до прав людини і бажаність сприяння її реінтеграції і виконання нею корисної 

ролі в суспільстві [2]. 

Слід зауважити, що розв’язання проблем захисту дітей від небезпеки, яка існує в 

сучасному просторі, на жаль не забезпечує позитивних результатів у сфері захисту 

дитини від криміногенного середовища.  

В рамках дотримання міжнародних стандартів у сфері захисту прав дітей важливе 

значення має гуманізація судових процесів щодо дітей, які перебувають в конфлікті з 

законом. 

Необхідно створити умови для ефективного функціонування правосуддя в інтересах 

дитини, що відповідає вимогам Конвенції про права дитини та іншим міжнародним актам 

(конвенціям, деклараціям) щодо прав дитини, та закріплює основні положення для 

здійснення профілактики правопорушень у дитячому середовищі, належного поводження 

з дітьми у контакті із законом та їх соціальної реабілітації. Забезпечити належний захист 

прав неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні.  

На виконання зазначених цілей в Україні затверджений Національний план дій з 

реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 р., затверджений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 № 1393-р, який повинен 

вивести українську політику в сфері захисту прав дітей на якісно новий рівень. Так п. 74 

передбачено упровадження ефективної системи правосуддя щодо неповнолітних з 

урахуванням міжнародних стандартів [3]. 

На сьогодні існує потреба створення умов для виведення дитини із системи 

кримінального правосуддя із застосуванням до неї процедури відновного правосуддя 

(медіації) або інших позасудових заходів. Медіація дає змогу налагодити комунікацію, 

бути почутим один одним та врегулювати конфлікт з результатом, який би однаково 

задовольняв обидві сторони. 

З огляду на зміст Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 20 

травня 2015 р. № 276/2015, можемо відзначити необхідність розширення способів 

альтернативного (позасудового) врегулювання спорів, зокрема, шляхом практичного 

впровадження інституту медіації і посередництва, розширення переліку категорій справ, 

які можуть вирішуватися третейськими суддями або розглядатися судами у спрощеному 

провадженні [4]. 

Зауважимо, що за чинним на сьогодні порядком, неповнолітні, які вчинили 

правопорушення, переважно спрямовані на виправлення вже сформованої протиправної 

поведінки, а не на подолання факторів, що зумовили таку поведінку. Низький рівень 

соціального та правового захисту дітей, які перебувають у конфлікті із законом, незмінна 

тенденція до вчинення правопорушень неповнолітніми. 
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Важливим аспектом в національному законодавстві є запровадження пілотного 

проєкту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

злочину», в якому передбачено, для дітей, які вперше вчинили злочин легкої або 

середньої тяжкості, замість притягнення до кримінальної відповідальності пройти через 

програму відновлення та уникнути покарання [5]. Схожі програми працюють у багатьох 

країнах світу: Грузії, Німеччині, Данії, Австрії, Франції та ін. 

Таким чином, створення дієвих системних профілактичних програм з урахуванням 

ключових пізнавальних, соціально-психологічних та індивідуально-особистісних 

чинників зміни поведінки, удосконалення нормативного забезпечення наближеного до 

міжнародних стандартів, запровадження процедури примирення (медіації), створення 

умов для ефективного функціонування правосуддя в інтересах дитини, надасть змогу 

уникнути правопорушень в дитячому середовищі, сприятиме зменшенню кількості 

дитячих конфліктів з законом та слугуватиме запобіжником вчиненню повторних 

злочинів серед дітей та підлітків. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ: 

ЄВРОПЕЙСЬКА СУДОВА ПРАКТИКА 

Новітні цифрові технології розвиваються швидше, ніж світове законодавство, що 

регулює ці процеси. Для попередження загроз та мінімізації негативних наслідків як для 

державного, так і для приватного секторів економіки та формування відповідної 

вітчизняної системи регулювання ринків криптовалют, необхідно вивчення 

прогресивного зарубіжного досвіду [2]. Регулювання криптовалют є складним питанням, 

через те, що криптовалюти є децентралізованими та глобалізованими, а їх поточне та 

потенційне використання є надзвичайно різноманітним. Криптовалюти являють собою 

децентралізовану, розподілену мережу, яка існує як система виключно в Інтернеті. Не 

існує центральної компанії або організації, на які б могли вплинути регулятори. 

Криптовалюти можуть бути доступними з будь-якої точки світу, якщо людина має 
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підключення до Інтернету. Це ускладнює застосування окремих правил в кожній країні, 

оскільки вони мають бути узгодженими зі світовими вимогами [1]. Державне 

регулювання ринків криптовалют у країнах ЄС знаходиться на етапі формування, адже 

криптовалюта активно використовується в економічній діяльності країн-членів союзу. За 

останні 5-7 років в більшості провідних країнах ЄС відбулись значні зміни у ставленні 

регуляторів до криптовалют: від «незаконного платіжного засобу» до «перспективного 

фінансового інструменту» [4]. Проте не було досягнуто консенсусу щодо того, чи треба 

ставитися до цифрових активів аналогічно до існуючих, використовуючи чинні правила 

чи потрібно розробити нову систему. Більшість країн ЄС ще не мають спеціального 

законодавства щодо криптовалют, яке б охоплювало всі аспекти регулювання: 

ліцензування суб’єктів господарської діяльності, їх права та обов’язки, захист прав 

споживачів, тощо. Найбільшого розвитку дістало податкове криптовалютне 

законодавство [2]. 

22 жовтня 2015 року Європейський суд у своєму рішенні за справою «Д. Хедквіст 

проти Податкового органу Швеції» постановив, що операції з обміну традиційної валюти 

на біткоїн або інші віртуальні валюти і навпаки, підпадають під звільнення від податку на 

додану вартість (ПДВ) [3]. Таким чином, купівля або продаж біткоїну звільняється від 

ПДВ у всіх країнах-членах ЄС. Вважаємо за необхідне звернути увагу на судову 

аргументацію, застосовану в цьому фундаментальному судовому рішенні. 

Зокрема, Суд визначив поняття віртуальної валюти. «Посилаючись на звіт 

Європейського центрального банку про віртуальні валюти за 2012 р., Суд заявляє, що 

віртуальна валюта може бути визначена як тип нерегульованих цифрових грошей, що 

емітуються та контролюються його розробниками і приймаються членами певної 

віртуальної спільноти. Віртуальна валюта “біткойн” є однією з віртуальних валютних 

схем із “двостороннім потоком”, яку користувачі можуть купувати та продавати на 

основі обмінного курсу. Зважаючи на їхнє використання у реальному світі, такі 

віртуальні валюти є аналогічними іншим конвертованим валютам. Вони дають 

можливість купувати як реальні, так і віртуальні товари та послуги. Віртуальні валюти 

відрізняються від електронних грошей, як визначено Директивою 2009/110/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. щодо започаткування і 

здійснення діяльності установами – емітентами електронних грошей та пруденційний 

нагляд за ними, що вносить зміни до директив 2005/60/ЄС та 2006/48/ЄС та скасовує 

Директиву 2000/46/ЄС (OJ 2009 L 267, с. 7), оскільки, на відміну від таких грошей, 

віртуальні валюти не виражені в традиційних одиницях обліку, таких як євро, а натомість 

виражені у віртуальних одиницях обліку, таких як “біткойн”» [3].  

Крім того, суд визнав операції з обміну віртуальної валюти на традиційну 

поставкою послуг. «Операції, які п. Хедквіст має намір проводити, обмежуються 

купівлею та продажем віртуальних валютних одиниць “біткойн” в обмін на традиційні 

валюти, такі як шведська крона, або навпаки. Із наведеного не вбачається, що ці операції 

включають платежі, здійснені за допомогою “біткойну”. Суд вважає, що з рішення 

Першого національного банку Чикаго (C-172/96, ЄС:C:1998:354) можна зробити 

висновок, що операції з обміну віртуальної валюти на традиційну валюту та навпаки за 

плату, яка дорівнює різниці між ціною придбання, що сплачується оператором, та 

отриманою ним ціною продажу, є поставкою послуг за винагороду. У такому випадку 

виникає запитання про те, чи такі операції охоплюються одним із винятків щодо 

фінансових послуг, викладених у ст. 135(1) ПДВ Директиви, а саме тих, що встановлені в 

пунктах (d)–(f)» [3]. Суд аргументує це наступним чином. Суд вважає, що щоб дати 

відповідь на питання, чи означає зміст ст. 2(1)(c) ПДВ Директиви, що операції, які є 

предметом розгляду в основній справі, які полягають в обміні традиційних валют на 

одиниці віртуальної валюти “біткойн” і навпаки, за винагороду, яка дорівнює різниці між, 
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з одного боку, ціною, сплаченою оператором для купівлі валюти, а з другого – ціною, за 

яку він продає валюту своїм клієнтам, вважаються поставкою послуг у межах значення 

цієї статті, потрібно розуміти, по-перше, що віртуальна валюта “біткойн” із двостороннім 

потоком, яка буде обмінюватися на традиційні валюти в контексті обмінних операцій, не 

може бути охарактеризована як “матеріальне майно” у значенні ст. 14 ПДВ Директиви, 

враховуючи, що, як зазначила генеральний адвокат у п. 17 свого Висновку, віртуальна 

валюта не має ніякого іншого призначення, окрім як бути платіжним засобом. Отже, 

операції, що є предметом розгляду в основному провадженні, які полягають в обміні 

різних засобів оплати, не підпадають під поняття “поставка товарів”, що викладене у ст. 

14 ПДВ Директиви. За таких обставин ці операції є поставкою послуг у значенні ст. 24 

ПДВ Директиви. Щодо поставки послуг за винагороду, то слід нагадати, що поставка 

послуг здійснюється “за винагороду” у значенні ст. 2(1)(с) ПДВ Директиви, і тому 

підлягає оподаткуванню ПДВ, тільки якщо існує прямий зв’язок між послугами та 

винагородою, отриманою платником податку. Такий прямий зв’язок встановлюється, 

якщо між постачальником послуг та споживачем, між якими існує зустрічне виконання, 

винагорода, отримана постачальником послуги, що становить фактичну винагороду, 

надану одержувачу в обмін на послугу. Згідно зі змістом ст. 2(1)(c) ПДВ Директиви 

операції, що є предметом розгляду в основному провадженні справи та полягають в 

обміні традиційних валют на одиниці віртуальної валюти “біткойн” і навпаки, 

здійснюються в обмін на виплату суми, що дорівнює різниці між, з одного боку, ціною, 

сплаченою оператором при купівлі валюти, а з другого боку, ціною, за яку він продає цю 

валюту своїм клієнтам, становить поставку послуг за винагороду в значенні цієї статті. 

Крім того, як п. Хедквіст заявив, по суті, під час слухання справи, зокрема у випадку 

біржових операцій, труднощі, пов’язані з визначенням суми оподаткування та суми ПДВ, 

можуть бути аналогічними, незалежно від того, чи це обмін традиційних валют, які 

зазвичай повністю звільняються від оподаткування відповідно до ст. 135(1)(e) ПДВ 

Директиви, чи це обмін таких валют на віртуальні валюти з двостороннім потоком, які, 

не будучи законним платіжним засобом, є засобом платежу, прийнятим сторонами 

операції, і навпаки. Суд робить висновок, що з контексту та цілей ст. 135(1)(e) випливає, 

що тлумачення цього положення як такого, що охоплює лише операції, пов’язані з 

традиційними валютами, позбавить його частини своєї дії. Таким чином, вбачається, що 

ст. 135(1)(е) ПДВ Директиви також охоплює поставку послуг, що розглядаються в 

основному провадженні справи, та які полягають в обміні традиційних валют на одиниці 

віртуальної валюти “біткойн” і навпаки, та які здійснюються в обмін на виплату суми, що 

дорівнює різниці між, з одного боку, ціною, сплаченою оператором при купівлі валюти, а 

з другого боку, ціною, за яку він продає цю валюту своїм клієнтам. Зміст ст. 135(1)(е) 

ПДВ Директиви підлягає такому тлумаченню, що поставка послуг, які розглядаються в 

основному провадженні справи, що полягають в обміні традиційних валют на одиниці 

віртуальної валюти “біткойн” і навпаки, та які здійснюються в обмін на виплату суми, що 

дорівнює різниці між, з одного боку, ціною, сплаченою оператором при купівлі валюти, а 

з другого боку, ціною, за яку він продає цю валюту своїм клієнтам, є операціями, 

звільненими від сплати ПДВ, у значенні цього положення [3]. 

Таким чином, рішення у справі «Д. Хедквіст проти Податкового органу Швеції» 

прийняте 22 жовтня 2015 року Європейським судом є основоположним прецедентом в 

галузі оподаткування криптовалюти та має важливе значення, зважаючи на роботу з 

гармонізації українського законодавства з європейським та нерегульованість 

криптовалюти українським законодавством. Вартою уваги є аргументація Судом 

неоподаткування операцій з обміну криптовалюти ПДВ, зазначаючи аналогічність ознак 

криптовалюти з традиційною валютою.  
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Тюфтій Павло Вячеславович 

Заступник начальника територіального управління Державної судової 

адміністрації України в Чернівецькій області 

(м. Чернівці, Україна) 

ДЕЯКІ АПСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВОЇ СИСТЕМИ В США  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ  

В ХОДІ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

Поряд із такими загальнолюдськими цінностями, як демократія, права та свободи 

людини, гуманний та справедливий правопорядок знаходиться і право на справедливий 

суд [1, с.13]. 

Загальновідомо, що судове управління складається із численних керуючих впливів, 

що забезпечують необхідний рівень роботи судів, належне функціонування органів 

правосуддя. З точки зору визначення особливостей судового управління можна 

констатувати наявність двох основних систем: європейської континентальної та англо-

американської. Досвід організації судового управління в англоамериканській судовій 

системі можна розглянути на прикладі США, тим більше, що для судового управління 

цієї країни характерні риси, що відображають західноєвропейську правову традицію.  

Деякі автори, досліджуючи правову систему США в контексті трансформаційних 

процесів та інтеграційних зв’язків, зазначають, що на прикладі цієї системи помітно, як в 

рамках одного правового простору ефективно взаємодіють та видозмінюються елементи, 

властиві різним правовим сім’ям. Йдеться про комплексність характеру американської 

правової системи, в рамках якої поєднуються ознаки англо-саксонської (що базується на 

прецедентах) і романо-германської (що базується на нормативноправових актах) 

правових сімей [3, с.176]. 

Процес адміністративних нововведень у системі судового управління США 

розпочався ще після другої світової війни, що з часом кардинально змінило цю систему і 

привело до створення адміністративної структури, укомплектованої професійними 

кадрами. Позитивно, що ця тенденція розвивалась паралельно із комплексом реформ у 

сфері державного управління та соціальній сфері. Показовими у цьому відношенні стали 

реформи, здійснювані під керівництвом Артура Вандербілта у штаті Нью-Джерсі. У 40-х 

роках ХХ ст. він був головою Верховного суду даного штату. Саме в цей період було 

прийнято конституційну поправку про реорганізацію судів, за якою значний обсяг 

адміністративних повноважень було передано голові суду та Верховному суду. Голова 

суду отримав ряд повноважень щодо нагляду за дотриманням напрямів адміністративної 

діяльності судів і процесуального регулювання у них, доборі адміністратора суду штату, 

призначав суддю суду першої інстанції, який також мав адміністративні повноваження. 

Основою концепції уніфікованого і централізованого управління було створення 
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адміністративного відділу з наданням йому головою суду повноважень для виконання 

адміністративного курсу Верховного суду штату. Ефективність судового управління 

значною мірою залежить від професійних якостей управлінців. У цьому плані цікавими є 

стандарти, встановлені Національною асоціацією судового управління, що діє у США. 

Вона організована шляхом об’єднання Національної асоціації адміністраторів судів 

першої інстанції з Національною асоціацією судового управління. Відповідно до цих 

стандартів судовий адміністратор має відповідати наступним вимогам: мати досвід 

роботи на відповідальній керівній посаді в урядових організаціях або у приватному 

секторі; володіти сучасними діловими і управлінськими методиками, включаючи 

використання і впровадження автоматизованої обробки даних; мати навички планування 

та проведення досліджень для поліпшення управління судами, вміти складати 

рекомендації та впроваджувати їх у роботу, співпрацювати і організовувати роботу з 

іншими судами і працівниками місцевих органів влади, уряду штату і федерального 

уряду, юристами і громадськістю, володіти вмінням проводити конференції і зустрічі, 

зрозуміло висловлювати свою думку в письмовій і усній формі своїм працівникам, 

суддям, представникам урядових установ й громадськості, матинавички керівника, 

планування, організаційні навички, володіти високими етичними стандартами тощо. 

Визначальною рисою американського судового управління є й те, що на законодавчому 

рівні було прийнято рішення провести поділ між нормами матеріального права, що 

приймаються законодавчими органами, і нормами та правилами управління роботою 

судів, прийняття яких є прерогативою суду [2, с. 65]. 

Привертає увагу та має неабияку актуальність для України американський досвід 

функціонування судової системи і використання різноманітних методів та підходів щодо 

формування суддівського корпусу. Зокрема, особливість судової системи США полягає в 

тому, що паралельно функціонують федеральна судова система, судова система 

федерального округу Колумбія, судові системи 50-ти американських штатів і судові 

системи автономій, які мають статус «держав, що вільно приєдналися» (Гуам, Пуерто-

Рико, Північно-Маріамські та Віргінські острови) [3, с. 175]. 

Д.Дж. Мідор зазначив, що в у США юристи стають суддями в один із таких 

способів: а) через призначення вищою виконавчою особою, за умови затвердження її 

кандидатури законодавчим органом; б) шляхом відбору вищою виконавчою особою зі 

списку кількох кандидатів, що його надає незалежна комісія; в) через загальні вибори; г) 

через вибори в законодавчому органі. При цьому, як зазначив Б.А. Футей, терміни 

перебування на посаді судді відрізняються залежно від суду. Судді можуть бути 

призначені на термін від 4 до 6 років, а в деяких випадках – від 12 до 15 за умови 

бездоганної поведінки, як правило, безстроково. Федеральна система є найвідомішим 

прикладом висування кандидатур на посади виконавчою владою та затвердження її 

законодавчою. Аналізуючи порядок висунення та призначення федеральних суддів США, 

К.Ф. Гуценко зауважив, що кандидат на посаду судді повинен бути видатним юристом і 

лідером у тій місцевості, де він висувається, а його особиста і професійна репутація має 

бути бездоганною. До того ж в ході перевірки кандидата на посаду судді прискіпливо 

вивчається його особа та всебічно з’ясовуються професійні та особисті сторони. До такої 

перевірки залучається навіть Федеральне бюро розслідувань [3, с. 175]. 

Значна увага приділяється освіті та професійному рівню кандидатів на посаду судді. 

Наприклад, Г. Б. Власова акцентує увагу на тому, що у США судді займають посаду 

після декількох років юридичної практики як приватні адвокати, прокурори та публічні 

захисники. В результаті новоспечений суддя у США, зазвичай значно старший колег, що 

працюють у країнах романо-германського права. До того ж не лише професійний, але й 

життєвий досвід вважається необхідним для винесення виважених та якісних рішень. З 

огляду на те, що згідно з більшістю схем заміщення судових посад суддей у США або 
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обирає безпосередньо населення, або їх призначають на посади виборні офіційні особи, 

неабияке значення при цьому має попередній досвід роботи кандидата, зокрема і його 

політична кар’єра. Водночас після заміщення посади судді заборонена політична 

діяльність. Проте політична орієнтація судді не зникає і знаходить свій прояв в «судовій 

філософії». Американський дослідник В. Бернам, розкриваючи сутність методів добору 

на посаду суддів федеральної судової системи, зазначає, що факт прояву політичних 

переконань у процесі відбору суддів не слід сприймати як прояв недостатньої 

кваліфікації кандидатів, бо, зрештою, за некомпетентного суддю несе відповідальність 

політик, що його призначив. Автор зауважує, що влада дотримується негласного правила 

щодо призначення висококваліфікованих кандидатів на посади федеральних суддів. 

Професійні якості кандидатів оцінює Американська асоціація юристів і, зрештою, 

сенатори під час слухань щодо затвердження кандидатури ставлять нелегкі запитання, 

щоб визначити придатність кандидатури для роботи в суді [ 3, с. 174]. 

Б. А. Футей також робить акцент на тому, що федеральним суддям суворо 

заборонено займатися адвокатською практикою. Вони мусять стежити за тим, щоб не 

зробити чогось, що може викликати в людей думку про їхню прихильність до тієї чи 

іншої сторони. Автор зауважує, що незалежність судівництва у США гарантується ст. ІІІ 

Конституції, оскільки у Розділі 1 цієї статті зазначено, що судді як Верховного суду, так і 

нижчих судів зберігають свої посади доти, доки їхня поведінка є бездоганною, і у 

визначені строки вони одержують за свою службу винагороду, яку не може бути 

зменшено, поки вони обіймають посаду. Автор зазначає, що лише в незначній кількості 

штатів використовуються такі ж методи добору суддів, що й на федеральному рівні. 

Акцентується увага, що у деяких штатах кандидати на посаду суддів беруть участь на 

підтримку політичних партій, як це роблять кандидати на інші виборні посади. Метод, за 

якого суддей обирають в законодавчому органі штату, застосовується лише у Вірджинії 

та Південній Кароліні. [3, с. 175]. 

Характеризуючи системи обрання суддів на посаду В. Бернам зазначив, що вибори 

суддів у багатьох штатах ґрунтуються на уявленні про те, що судді, як і інші посадові 

особи, які виконують владні функції, в демократичному суспільстві повинні бути 

відповідальними перед народом. Деякі автори зауважують, що у багатьох штатах, де 

законом передбачені вибори суддів, більшість з них фактично призначає губернатор. Це 

відбувається завдяки тому, що губернатор уповноважений заповнювати вакансії, які 

виникають в період між виборами або законодавчими сесіями, а багато вакансій 

з’являються саме в цей час, наприклад через відставку, вихід на пенсію тощо. С.В. 

Філіпов, посилаючись на наукову працю Г. Джекоба та К. Вайнса «Політика в 

американських штатах», показує, як змінювалось відношення американців до різних 

методів відбору, призначення чи обрання суддів. Так, акцентується увага, що на 

ранньому етапі розвитку держави віддавали перевагу двом з них: призначення (або 

обрання) легіслатурою штату чи призначення губернатором. В середині XIX ст. 

простежується активна діяльність великих буржуазних політичних партій США – 

демократів та республіканців, що виявляється в тому, що майже три четвертих усіх 

суддів обирали на посаду за партійними списках. Зрештою, у 40-х рр. XX ст. починає 

висуватися міссурійський в різних модифікаціях. К. Делмар зауважував, що і система 

виборів, і система призначення суддів мають свої переваги та недоліки. Наприклад, аби 

позбавитись недоліків та зберегти переваги обох методів, було розроблено третій метод – 

«міссурійський план», що має й інші назви: «план Американського товариства суддів», 

оскільки це товариство його розробило; «план Американської асоціації юристів», 

оскільки ця асоціація схвалила його; «план обрання на основі придатності», бо він 

передбачає усунення впливу політики на обрання суддів [ 3, с.175]. 
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На думку Слободяник Н.С. сприйняття реформ та сприяння їх втіленню значно 

залежить від особливостей правового менталітету народу та його правової культури. Не 

менш вагомим кроком на шляху підвищення авторитету суду та зміцнення довіри до 

судової влади є зміна ставлення до суду з боку суспільства.  

З цього приводу С.В. Філіпов писав, що один з перших дослідників політичної 

системи США Алексіс де Токвіль (автор книги «Про демократію в Америці») ще у 1835 

р. звернув увагу на розповсюджений в США звичай врегулювання будь-якої політичної 

або соціальної проблеми відразу ж через суд. Крім того, акцентується увага, що в жодній 

країні влада та престиж судді не були настільки вагомі. Традиційно прийнято 

критикувати дії всіх посадовців, враховуючи президента та законодавчу гілку влади, 

проте будь-який прояв неповаги до судді розглядається як наочна відсутність 

патріотизму [3, с.176]. 

Також цікавим є той факт , що Асоціація американських адвокатів дуже стежить за 

цими справами. Вони беруть участь у всіх процесах. Вони є найбільшими захисниками 

суддів, але й найбільшими критиками.  

На думку Обрусної С.Ю. в ході реформування вітчизняної судової системи 

використовувався зарубіжний досвід, але його запозичення не мало системного 

характеру. Разом з тим, окремі елементи запозичення зарубіжного досвіду вже 

простежуються і можуть бути використані в подальшому, тому так потрібні наукові 

розвідки у даному напрямі, практичне втілення результатів яких може бути ще одним 

кроком назустріч вдосконаленню судової системи та побудові правової держави в 

Україні [2, с. 71]. 

Погоджуємось з думкою, що використання досвіду зарубіжних країни, зокрема 

США, може стати позивним доповненням до механізму реформування судової системи 

України після проведення наукових розвідок та ґрунтовного вивчення даних питань. 

Використані матеріали: 

1. Кравчик М. Б. Реформування судової системи як важлива складова 

Європейської інтеграції України: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук. Львів: Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет 

бізнесу та права», 2015. 217 с. 

2. Обрусна С. Ю. Зарубіжний досвід судового управління та можливості його 

використання при реформування судової системи України. Вісник Вищої ради юстиції 

№4, 2010. С. 52–73.  

3. Слободяник Н. С. Виборність суддів: зарубіжний досвід та перспективи для 

України. Науковий вісник Ужгородського національного університету, серія Право, 

випуск 33. Том 2, 2015. С.173–177. 
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СЕКЦІЯ 5. 

Нові виклики інституту адвокатури та прокуратури в Україні 
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доктор юридичних наук, 

завідувач кафедри організації судових,  

правоохоронних органів та адвокатури  

Національного університету «Одеська юридична академія», 

адвокат, секретар дисциплінарної палати  

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області 

(м. Одеса, Україна) 

ПРО УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

РОЗ'ЯСНЕНЬ ТА ОФІЦІЙНОГО ТЛУМАЧЕННЯ 

ПРАВИЛ АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ 

Протягом усього свого історичного розвитку адвокатура прагнула окреслити 

притаманні їй специфічні риси, які обумовили її роль у суспільному житті, сформували 

особливі відносини між адвокатурою та державою, призвели до виконання недержавним 

інститутом державної, публічно-правової функції з забезпечення права кожного на 

професійну правничу допомогу. 

Серед таких властивостей адвокатури етична складова професійної діяльності 

адвокатів є однією з найбільш важливих. Високі моральні вимоги до осіб, які здійснюють 

захист прав та свобод людини на професійній основі, сформулювались у найдавніші часи, 

отримали свій розвиток та продовжують відігравати вирішальну роль у реалізації завдань 

адвокатури. 

Етичні кодекси адвокатської професії, що діють у різних країнах та відображують 

суспільні уявлення про належну поведінку адвоката, його честь і гідність, підкреслюють 

гуманізм адвокатської професії. Ці кодекси формуються, виходячи з традицій 

адвокатури, положень національного законодавства, міжнародних стандартів 

адвокатської діяльності.  

Чинні Правила адвокатської етики, затверджені Звітно-виборним з'їздом адвокатів 

України 9 червня 2017 року (далі – Правила), є вже третьою редакцією цього 

нормативного документу (перші Правила були схвалені Вищої кваліфікаційною комісією 

адвокатури 1-2 жовтня 1999 року, а другі – затверджені Установчим з'їздом адвокатів 

України 17 листопада 2012 року). Кожного разу зусилля адвокатського співтовариства 

були спрямовані на розробку чітких, зрозумілих норм, які б дозволяли адвокатам діяти 

гідно та ефективно у різноманітних ситуаціях. Зміст всіх трьох редакцій Правил свідчить 

про пошук якщо не ідеальної, то оптимальної формули поведінки адвоката. Дія Правил та 

їх дотримання адвокатами підвищує престиж адвокатської професії, удосконалює вимоги 

до адвокатів, забезпечує належне здійснення діяльності з надання професійної правничої 

допомоги.   

Етична сфера будь-якої діяльності є найскладнішою. Тлумачення норм моралі є 

"хитким ґрунтом": полеміка про добро і зло часто лише відображує суб'єктивні погляди. 

Водночас практика вимагає не стільки сентенцій, скільки конкретики - як саме має 

поводити себе адвокат, реалізуючи професійні права та виконуючи професійні обов'язки. 

Прийняття етичного кодексу поведінки - Правил слід розглядати як велику 

відповідальність, при чому не лише адвокатів, які зобов'язані їх дотримуватись, але й 

адвокатської спільноти по відношенню до адвокатів: визначення того, що є добрим, а що 

- поганим, покладає на органи адвокатського самоврядування обов'язок, щоби ці 

визначення відповідали найвищим стандартам, адвокатським ідеалам та були 

сформульовані без двозначностей, протиріч та помилок.  
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Дисциплінарна практика вказує, що будь-яка етична норма потребує роз'яснення та 

тлумачення. Так, чимало спорів викликав розділ VІІІ Правил, що стосується дотримання 

норм адвокатської етики при використанні мережі Інтернет. Від Розділу І, який закріплює 

загальні положення Правил, до Розділу ХІ, що стосується відповідальності за їх 

порушення, норми Правил сприймаються адвокатами по-різному, про що свідчать 

матеріали дисциплінарних справ щодо адвокатів. Самі дисциплінарні палати 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури іноді демонструють різні підходи до 

змісту та застосування норм Правил. 

Окремі норми Правил мають настільки складний зміст в силу етичного принципу, 

який відображують, що викликають запитання стосовно сфери їх дії - чи є вона суто 

професійною, або розповсюджується на приватне життя. 

У зв'язку з цим роз'яснення та тлумачення адвокатською спільнотою положень 

Правил є необхідною умовою їх ефективного застосування та належного дотримання. 

Тлумачення положень Правил адвокатської етики можна визначити як самостійний 

вид юридичної діяльності, що полягає у визначенні змісту вимог та приписів, 

зафіксованих у Правилах, з метою їх правильного і єдиного розуміння. 

Стаття 5 Правил адвокатської етики «Тлумачення Правил адвокатської етики» 

визначає: «Право офіційного тлумачення Правил адвокатської етики належить 

виключно З’їзду адвокатів України та Раді адвокатів України. Якщо положення 

Правил допускають їх різне тлумачення, то такі положення підлягають 

застосуванню у найбільш сприятливому для адвоката їх тлумаченню», а стаття 69 

«Роз’яснення Правил адвокатської етики» встановлює: «У випадках, коли в 

конкретній ситуації адвокату важко визначити варіант поведінки, який у певних 

обставинах відповідав би нормам Правил, він може звернутися за роз’ясненням до 

Ради адвокатів України чи з’їзду адвокатів України. Дії адвоката, що відповідають 

роз’ясненню Ради адвокатів України чи з’їзду адвокатів України, не можуть бути 

поставлені йому за провину і мати наслідком накладення дисциплінарного 

стягнення». 

Проте офіційні тлумачення положень Правил або їх роз'яснення потребують 

систематизації: зокрема, тлумачення норм Правил та їх роз'яснення не повинні 

суперечити одне одному, адже лише системний зв'язок між положеннями Правил 

забезпечує їх сприйняття як єдиного зводу етичних норм. Частина 2 статті 5 

Правил, яка визначає, що "якщо положення Правил допускають їх різне 

тлумачення, то такі положення підлягають застосуванню у найбільш сприятливому 

для адвоката їх тлумаченню", вказує на можливість суперечливих тлумачень 

Правил, чого не слід допускати. 

Зарубіжний досвід вказує на ефективність підходів до формулювання 

офіційних коментарів до положень етичних кодексів. Так, практичною допомогою 

адвокатам і дисциплінарним органам адвокатури при визначенні критеріїв оцінки 

дій адвокатів у дисциплінарній практиці виступають не лише самі норми, проте й 

коментарі до них. Зокрема, Типові правила Американської асоціації адвокатів 

передбачають, що норми цих правил супроводжуються коментарями. Метою 

коментарів є тлумачення етичних приписів для їх практичного виконання.  

Роз'яснення та тлумачення Правил, надання яких передбачено чітко 

визначеними органами адвокатського самоврядування, - з'їздом адвокатів України 

або Радою адвокатів України, - за своєю суттю є рішеннями органів адвокатського 

самоврядування, що приймаються у встановленому законом порядку. 

 Відповідно до частини 1 статті 57 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність", рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є 

обов’язковими до виконання всіма адвокатами. Затвердження Правил є виключною 
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компетенцією з’їзду адвокатів України (пункт 3 частини 7 статті 54 Закону України "Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність"). Проте офіційне тлумачення може здійснюватися 

як органом, який видав нормативний акт (з'їздом адвокатів України), так і підзвітним йому 

органом в межах його компетенції (Радою адвокатів України).  

З метою підвищення ефективності дії Правил є доцільним передбачити у Правилах 

адвокатської етики, що тлумачення Правил, які затверджені з'їздом адвокатів України або 

Радою адвокатів України, є коментарями до Правил та їх невід'ємною складовою. Для 

цього статтю 5 Розділу І "Загальні положення" можна запропонувати викласти у наступній 

редакції: 

Стаття 5. Коментарі до Правил адвокатської етики 

Право офіційного тлумачення Правил адвокатської етики належить виключно З'їзду 

адвокатів України та Раді адвокатів України. 

Тлумачення Правил адвокатської етики, які затверджені З'їздом адвокатів України та 

рішенням Ради адвокатів України, є коментарями до Правил адвокатської етики, які 

являються невід'ємною частиною Правил. 

Положення Правил підлягають застосуванню у найбільш сприятливому для адвоката 

їх тлумаченню. 

Щодо роз'яснень Правил, то необхідність у них обумовлена тим, що у нормативних 

положеннях Правил відображені лише загальні, найтиповіші ознаки відносин адвоката 

(адвокатського бюро, адвокатського об'єднання) з різними суб'єктами, а реальні обставини 

завжди конкретні та індивідуальні. Таким чином, роз'яснення Правил спрямовані на 

допомогу адвокату у певних специфічних ситуаціях. 

Право роз'яснення Правил необхідно передати Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній 

комісії адвокатури, яка відповідно до пункту 2 частини 4 статті 52 Закону України "Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність" має повноваження з узагальнення дисциплінарної 

практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. Логічно, щоби саме цей 

орган адвокатського самоврядування роз’яснював Правила адвокатської етики. 

У зв'язку з цим доцільно викласти статтю 69 «Роз’яснення Правил адвокатської 

етики» Розділу ХІ "Відповідальність за порушення Правил адвокатської етики" у наступній 

редакції: «У випадках, коли в конкретній ситуації адвокату важко визначити варіант 

поведінки, який у певних обставинах відповідав би нормам Правил, він може звернутися за 

роз’ясненням до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Дії адвоката, 

що відповідають роз’ясненню Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та 

офіційному тлумаченню положень Правил, які затверджені з'їздом адвокатів України та 

рішенням Ради адвокатів України, не можуть бути поставлені йому за провину і мати 

наслідком накладення дисциплінарною стягнення». 

Роз'яснення та офіційне тлумачення Правил повинні ґрунтуватися на узагальненнях 

дисциплінарної практики, формуватися, виходячи з нагальних потреб адвокатів, на підставі 

міжнародних стандартів здійснення адвокатської діяльності. 
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АДВОКАТУРА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМ 

Законопроектом про внесення змін до Конституції України (щодо скасування 

адвокатської монополії) (реєстр. № 1013) запропоновано внесення змін до Конституції 
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України щодо скасування адвокатської монополії, а саме виключного права на 

здійснення адвокатом представництва в судах, – до статті 131-2, а також виключення 

підпункту 11 пункту 16-1 Розділу ХV «Перехідні положення». Як вказується у 

пояснювальній записці до проекту Закону, метою запропонованих Законопроектом змін є 

«забезпечення права кожного на отримання професійної правничої допомоги через 

скасування адвокатської монополії на надання такої допомоги», а прийняття 

Законопроекту «сприятиме оптимізації механізму отримання професійної правничої 

допомоги» ( п. 2 та п. 6). На жаль, аргументи на підтвердження вказаної мети в 

пояснювальній записці не наводяться [1]. 

З приводу пропонованих змін слід зазначити наступне. У рішенні по справі № 23-

рп/2009 від 30 вересня 2009 року (справа про правову допомогу) Конституційний Суд 

України зазначив, що гарантування кожному права на правову допомогу в контексті 

частини другої статті 3, статті 59 Конституції України (254к/96-ВР) покладає на державу 

відповідні обов’язки щодо забезпечення особи правовою допомогою належного рівня. 

Отже, держава у такий спосіб бере на себе обов’язок забезпечувати можливість 

гарантування кожній особі надання професійної правничої допомоги [2]. 

Стандарти незалежності спільноти юристів (прийняті Міжнародною асоціацією 

юристів (IBA) 07.09.1990 р. в Нью-Йорку) наголошують, що справедлива система 

відправлення правосуддя, яка гарантує незалежність юристів при виконанні їх 

професійних обов’язків без будь-яких неналежних обмежень, тиску або втручання, 

прямого або непрямого, є конче необхідною для встановлення і підтримання 

верховенства права. У ст. 13 Стандартів міститься вказівка на те, що «юристи повинні 

володіти всіма такими можливостями і привілеями, які є потрібними для ефективного 

виконання їх професійних обов’язків, включаючи: конфіденційність відносин між 

юристом і клієнтом, захист досьє і документів юриста від вилучення або огляду і захист 

від перехоплення електронних повідомлень юриста». Подібні тези також знайшли своє 

відображення у Загальному кодексі правил для адвокатів країн Європейського 

співтовариства і Рекомендаціях Комітету міністрів Ради Європи «Про свободу 

здійснення професії адвоката», прийнятих 25.10.2000 р. 

Особливий статус адвоката накладає на нього додаткові обов’язки та обмеження, не 

властиві звичайним юристам, які спрямовані на забезпечення прав і законних інтересів 

фізичної або юридичної особи, що звернулася до адвоката за захистом, представництвом 

або іншими видами правничої допомоги. Адвокати на відміну від інших юристів мають: 

певні кваліфікаційні стандарти діяльності, професійні права та обв’язки, гарантії захисту 

від втручання в їх професійну діяльність, адвокати є членами самоврядної незалежної 

організації. Встановлення законом прав, обов’язків, гарантій адвокатської діяльності, а 

також відповідальності за їхнє порушення, особлива процедура доступу до професії, 

обов’язок дотримання адвокатської таємниці спрямоване на забезпечення належного 

виконання норми статті 59 Основного Закону. 

Ринок послуг, що надається юристами в Україні є дерегульованим, не підлягає 

контролю ані з боку держави, ані з боку органів корпоративного управляння. У разі 

допущення до здійснення функції представництва у суді осіб, що не є адвокатами, 

держава не зможе гарантувати кожній особі право на професійну правничу допомогу, 

встановлене статтею 59 Конституцією України. У разі здійснення представництва у суді 

фахівцем, який не є адвокатом та відповідно не наділений повноваженнями, 

передбаченими Законом, доводиться констатувати відсутність будь-яких механізмів 

захисту прав клієнта, зокрема щодо розкриття конкретної інформації стосовно нього, 

правил етичної поведінки, інших передбачених Законом гарантій. У випадку прийняття 

Законопроекту виникає необхідність змінювати велику кількість законодавчих актів, які 

регулюють діяльність юристів, що не є адвокатами, для того, щоб вони користувались 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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тим самим статусом, мали ті ж самі стандарти поведінки, що й адвокати. 

Відсутність дієвих механізмів притягнення особи, що не має статусу адвоката, але 

разом з тим наділена правом представляти інтереси інших у суді, до юридичної 

відповідальності будь-якого виду, зумовлює індиферентність ставлення юриста до 

надання ефективної правової допомоги клієнтові. Так, приміром, відповідно рішення 

Апеляційного суду Харківської області від 19.11.2015 [3] судом було встановлено, що 

питання надання юристом правової допомоги регулюються виключно Законом України 

«Про захист прав споживачів», а тому гарантії притягнення останнього до 

відповідальності, передбачені, зокрема, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», а також Законом України «Про безоплатну правову допомогу» на нього не 

поширюється. Причому, враховуючи у даному контексті національну правозастосовчу 

практику, можна дійти обґрунтованого висновку, що визначена Законом України «Про 

захист прав споживачів» можливість притягнення юриста до цивільно-правової 

відповідальності крізь призму укладеної угоди, характеризується відсутністю дієвого 

результату. 

Виключне право адвокатів на представництво інтересів в судах є важливим кроком 

будь-якої демократичної держави, яка прагне ефективного і професійного захисту прав та 

інтересів своїх громадян. Адвокатська монополія діє у переважній більшості 

європейських країн та США не один десяток років і є показником високого рівня 

справедливого судочинства. У законодавствах цілого ряду прогресивних країн закріплені 

норми виняткового права адвокатів представляти інтереси сторін у більшості категорій 

справ: США, Канаді, Австралії, Нової Зеландії, а також у багатьох країнах Латинської 

Америки. В Японії здійснення адвокатської діяльності особою, що не має статусу 

адвоката, вважається злочином. 

Існуюча практика країн Європейського Союзу з питання адвокатської монополії 

показує, що право і обов’язок здійснювати представництво в судах зазвичай належить 

адвокатам, у той час як консультування може здійснюватися іншими особами. Як показує 

досвід Франції, введення адвокатської монополії може нести з собою позитивні наслідки 

та сприяти оптимізації ринку юридичних послуг. Так, реформи Франції 1990 року 

призвели до того, що під єдиним статусом адвоката були об’єднані професії судового 

адвоката і юридичного консультанта, який раніше спеціалізувався лише на 

консультуванні клієнтів і складанні документів. Відповідно до ст. 8 Королівського 

Декрету Іспанії 658/2001 адвокат повинен провадити професійну діяльність перед будь-

яким судом, адміністративним органом, асоціацією, корпорацією чи державною 

структурою. Єдиною вимогою, яка ставиться до надання правової допомоги саме 

адвокатом, є належна кваліфікація останнього (ст. 11) [4]. Згідно зі ст. 37 підзаконного 

акту Товариства з адвокатури та права Данії усі особи повинні мати доступ до 

кваліфікованої, незалежної та конфіденційної правової допомоги [5]. У Нідерландах, 

правом складати касаційні скарги наділені не всі адвокати, а лише ті з них, хто має 

відповідну акредитацію при суді [6]. Для отримання статусу повіреного при 

апеляційному суді Франції передбачається здача спеціальних іспитів. Те ж саме 

стосується і адвоката при Касаційному суді і Державній раді, що є вищою судовою 

інстанцією у справах адміністративного характеру. Ці норми законодавства країн 

Європейського Союзу спрямовані на те, щоб у вищих судових інстанціях працювали 

найбільш досвідчені адвокати, які мають відповідну кваліфікацію та пройшли додаткову 

акредитацію. 

За наявністю диференційованих підходів зарубіжного законодавця до правового 

регулювання «монополії» адвокатської діяльності, у державах-членах Європейського 

Союзу існує досить дієвий механізм реалізації права громадян на кваліфіковану правову 

допомогу, оскільки остання забезпечується відповідним комплексом заходів, пов’язаних 
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з наглядом за наданням правової допомоги адвокатами або регламентацією контрольних 

механізмів за діяльністю юристів, які не мають ліцензії на здійснення адвокатської 

діяльності. Так, у Фінляндії правова допомога у вигляді надання юридичних 

консультацій, представництва перед судом і державними органами здійснюється 

здебільшого громадськими юридичними помічниками (julkinen oikeusavustaja) (ст. 8 

Закону про правову допомогу). Разом з тим, не виключається можливість надання 

допомоги у сфері права адвокатами (asianajaja), а також юристами (lakimies), що 

практикують у юридичних компаніях. При цьому, на останніх поширюється 

встановлений для адвокатів механізм контролю за якістю надання правової допомоги [7]. 

Європейський суд с прав людини у своєму рішенні від 15.05.2019 у справі 

«Moldavska v. Ukraine» («Молдавська проти України») (заява № 43464/18) нещодавно 

вказав, що для забезпечення ефективного захисту особи у суді можуть вимагатися 

конкретні юридичні кваліфікації, а адвокатську монополію слід розглядати як 

кваліфікаційну вимогу, яка перш за все забезпечує ефективний захист: обмеження 

вільного вибору захисника, що полягає в представництві саме адвокатом, не суперечить 

змісту ст. 6 Європейської Конвенції з захисту прав людини та основних свобод. Адже 

забезпечення ефективного захисту особи може вимагати введення відповідних 

юридичних кваліфікаційних вимог.  

У прецедентах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) застосовується термін 

«ефективна юридична допомога» або «ефективний судовий захист (Beles and others v. the 

Czech Republic, § 49; Bellet v. France, § 38). ЄСПЛ неодноразово наголошував, що право 

на доступ до суду, закріплене у 6 § 1 Конвенції, не є абсолютним: воно може бути 

піддане допустимим обмеженням, оскільки вимагає за своєю природою державного 

регулювання. Однак Суд зазначив, що подібне обмеження не буде відповідати ст. 6 § 1, 

якщо воно не переслідує легітимної мети та не існує розумної пропорційності між 

використаними засобами та поставленою метою (Prince Hans-Adam II of Liechtenstein v. 

Germany). 

З вищевикладеного можливо зробити висновок, що положення, закріплене у частині 

першій статті 59 Конституції України, відповідно до якого «Кожен є вільним у виборі 

захисника своїх прав», не входить у протиріччя зі статтею ст. 131-2 Конституції України, 

у частині четвертої якої передбачено виключне право адвоката на представництво кожної 

особи у суді. Особи мають обирати з професійних адвокатів, які пройшли відповідний 

відбір, мають визначену кваліфікацію та несуть відповідальність перед адвокатською 

спільнотою за неналежне виконання своїх професійних обов’язків. І у цьому виборі особу 

ніхто не має право обмежити. Як справедливо відзначив Конституційний Суд України у 

своєму висновку від 20 січня 2016 року у справі № 1-в/2016 за зверненням Верховної 

Ради України щодо відповідності Законопроекту про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України, – кожна особа 

є вільною у виборі захисника своїх прав серед адвокатів. 
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МЕДІАЦІЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА 

На сьогоднішній час медіація є одним із найпопулярніших альтернативних 

способів врегулювання спорів (конфліктів) у розвинених країнах світу. У європейських 

країнах 80% спорів, що перебувають у провадженні суду і передаються на медіацію, 

вирішуються без судового розгляду. В США медіація – безумовний атрибут правової 

системи. [2]. Наразі медіація активно формується на території країн пострадянського 

простору. Зокрема, в таких країнах як Білорусія, Росія, Казахстан вже є профільний 

закон, яким запроваджено інститут медіації та визначено правові засади надання послуг з 

медіації, практики мирного врегулювання спорів позасудовими методами, що забезпечує 

баланс взаємовідносин між судовою системою та інститутом медіації [3]. 

Термін «медіація» походить від грецького «medos» («нейтральний», «незалежний 

від сторони»), а також від таких латинських термінів як «mediatio» («посередництво») та 

«mediare» («бути посередником у спорі») [4, с. 121]. Як зазначає Єфіменко М. Ю. 

медіація – це шлях до осмисленого взаємоприйнятого рішення, заснованого на консенсусі 

між сторонами, залученими в спір [5, с. 25]. 

В Україні поступово медіація стає все більш помітним та необхідним 

інструментом в адвокатській діяльності. Медіація нерідко стає єдиним ефективним 

способом вирішення спорів. І саме залучення адвокатами медіатора може допомогти 

швидко вирішити спір та задовольнити інтереси обох сторін. Важливо, що на відміну від 

формального судового процесу, під час медіації сторони доходять згоди самостійно. 

Медіація передбачає залучення посередника (медіатора), який допомагає сторонам 

конфлікту налагодити процес комунікації, проаналізувати конфліктну ситуацію таким 

чином, щоб сторони самостійно змогли обрати той варіант рішення який задовольнить 

інтереси і потреби обох учасників спору. 

Як і будь-яка сфера діяльності в Україні, медіація потребує правового 

врегулювання, а саме профільного законодавства, яке здатне ефективно врегулювати 

відносини в сфері медіації, а також необхідним є внесення змін у відповідні закони, в 

тому числі і процесуальні, доповнивши їх статями, які дадуть змогу все частіше 

застосовувати медіаційні процедури між сторонами спору. 

На жаль, на сьогоднішній час медіація в Україні, на відміну від інших 

Європейських країн, законодавчо неврегульована, що значно знижує ефективність її 

поширення в нашій країні. 

3 листопада 2016 року Верховною Радою у першому читанні прийнято проект 

Закону «Про медіацію»; 20 червня 2017 року Верховною Радою у першому читанні 

прийнято проект Закону «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу 

України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 

https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2002/en20020257_20110720.pdf


Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні 

 

228  24–25 жовтня 2019 р., Чернівці, Україна 

судочинства України та інших законодавчих актів», яким до процесуального 

законодавства вводиться термін медіація, а також передбачене стимулювання сторін до 

мирного врегулювання спору [1]. 

Адвокати найчастіше залучаються при проведенні медіації у цивільному процесі, 

у комерційних конфліктах, при розділі майна у сімейних конфліктах. Адвокат, 

якому відома і зрозуміла процедура медіації, її принципи, правила і відмінності від інших 

способів вирішення спорів, може відігравати позитивну і конструктивну роль в медіації, 

стимулюючи просування справи вперед, відслідковуючи змістовну частину процесу, 

допомагаючи гнучкості сторін. Здійснюючи перевірку можливих варіантів врегулювання 

спорів, адвокат вправі вступати в медіативні переговори, дотримуючись вимог 

примирительного, а не змагального характеру медіації. У разі необхідності, адвокат може 

надавати клієнту поради, роз’яснення з правових питань, що бажано робити відкрито під 

час проведення медіаційної сесії [1]. 

Також важливо для адвоката поважати принцип самовизначення сторін, який 

дозволяє сторонам приймати рішення, що не завжди ґрунтується на правовій позиції, але 

відображає інтереси сторін і задовольняє обидві сторони. Адвокат повинен вміти перейти 

від звичайної для нього стратегії змагальності до вміння застосовувати стратегію 

консенсусу чи компромісу у взаємовідносинах з іншою стороною спору. 

Під час медіації адвокат, як представник клієнта, повинен сприяти досягненню 

медіаційної угоди на умовах, які задовольнять інтереси обох сторін спору. Головним 

завданням адвоката в цьому процесі є не доказування обґрунтованості позиції клієнта 

іншій стороні спору, не переконання медіатора в правоті клієнта, тут мається на увазі 

представництво клієнта в процедурі медіації, а узгодження інтересів клієнта з іншою 

стороною, що необхідно для взаємовигідного вирішення спору між сторонами. При 

цьому адвокат не позбавлений можливості здійснювати перевірку можливих варіантів 

врегулювання спорів для з’ясування існування юридичних перепон в їх реалізації [3]. 

Беззаперечно, що опанування адвокатом процедури медіації значно підвищить 

авторитет адвоката та роль інституту адвокатури в цілому, так як в майбутньому 

процедура медіації може стати одним з основних способів вирішення спорів в 

суспільстві. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА У 

ПІДГОТОВЧОМУ СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Реформа органів кримінальної юстиції у відповідності до міжнародних та 

європейських стандартів у сфері кримінального процесу істотно змінили роль та 

функціональну спрямованість діяльності прокурора як у досудовому кримінальному 

провадженні, так і підготовчому судовому провадженні. Зазначене зумовлене прийняттям 

змін до Конституції України Законом України від 02.06.2016 р. № 1401-VIII, відповідно 

до яких статтю 131-1 доповнено дещо іншими повноваженнями прокуратури, які на 

теперішній час не зовсім узгоджуються з положеннями чинного КПК України [1]. Крім 

того внесення законодавцем значної кількості змін і доповнень до чинного КПК України 

негативно позначається на правозастосовній діяльності прокурора та свідчить про низьку 

ефективність роботи органів досудового розслідування і прокуратури. Недосконалість 

правової регламентації стадії підготовчого судового провадження, а також 

функціонального призначення прокурора на ній зумовлює те, що в окремих випадках 

кримінальне провадження “перебуває” на цій стадії процесу тривалий час (наприклад, 

кримінальне провадження за фактом крадіжки майна державного проектного інституту 

«Запоріжцивілпроект» перебуває на цій стадії розгляду більше 25 місяців з моменту 

направлення обвинувального акта до суду) [2]. 

Відповідно до ст. 131-1 Конституції України на прокуратуру покладається 

здійснення функції публічного обвинувачення, що без сумніву реалізується під час 

судового провадження, складовою якого є підготовче судове провадження (п. 24 ч. 1 ст. 3 

КПК України). За загальним правилом, у підготовчому провадженні вирішуються 

організаційні питання, які пов’язані з підготовкою до судового розгляду. На цій стадії 

процесу, яка починається з моменту надходження до суду від прокурора обвинувального 

акта, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, здійснюється 

перевірка вищезазначених процесуальних актів на предмет їх відповідності вимогам 

чинного законодавства. У випадку невідповідності вимогам чинного КПК України 

підсумкових процесуальних документів досудового розслідування, а саме 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру, суд використовуючи контрольні повноваження з урахуванням 

принципу змагальності повертає їх прокурору (п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК). Повноваження 

судді щодо повернення зазначених процесуальних документів, які за своєю природою є 

підсумковими для стадії досудового розслідування, є такими, що спрямовані на усунення 

помилок, які були допущені стороною обвинувачення на етапі закінчення досудового 

розслідування. Звичайно, що в таких випадках мова не йде про проведення додаткового 

розслідування та про так званий «обвинувальний ухил суду». Зазначене обумовлено перш 

за все тим, що юридична природа зазначених підсумкових рішень стадії досудового 

розслідування та дефект їх форми та змісту не дозволяють суду в подальшому вирішити 

кримінально-правовий конфлікт, а прокурору належно реалізувати функцію підтримання 

публічного обвинувачення.  

У випадку відповідності зазначених документів вимогам КПК України на стадії 

підготовчого судового провадження суд приймає рішення про призначення судового 

розгляду на підставі обвинувального акта, клопотання про застосування примусових 
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заходів медичного чи виховного характеру. У випадку прийняття зазначеного рішення ця 

стадія процесу характеризується підготовчо-організаційними заходами з метою 

належного здійснення наступного судового розгляду кримінального провадження по суті. 

Очевидно, що в такому випадку вести мову потрібно про підготовку прокурора до 

здійснення функції публічного обвинувачення. 

Разом із тим, слід зазначити, що на стадії підготовчого провадження судом можуть 

бути прийняті рішення, якими вирішується питання про обвинувачення, що є проявом 

здійснення відповідної кримінальної процесуальної функції. Фактично у випадку 

звернення прокурора до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності та з укладеною під час досудового розслідування угодою на стадії 

підготовчого судового провадження здійснюється вирішення кримінально-правового 

конфлікту. 

Відповідно до ч. 2 ст. 286 КПК України прокурор складає клопотання про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності, якщо на стадії досудового 

розслідування були встановлені відповідні правові підстави та була отримана згода 

підозрюваного на таке звільнення. Зазначене клопотання прокурора розглядається у 

підготовчому судовому провадженні за участі сторін кримінального провадження та 

потерпілого з урахуванням принципу змагальності. Зазначене дає підстави для висновку 

про те, що прокурор у такому випадку безпосередньо здійснює функцію публічного 

обвинувачення. Складність реалізації функції підтримання публічного обвинувачення на 

стадії підготовчого провадження під час вирішення питання про звільнення від 

кримінальної відповідальності полягає у тому, що, з одного боку, в клопотанні про 

звільнення від кримінальної відповідальності зазначаються докази, з іншого – вони не 

можуть бути досліджені, а отже суд не може перевірити наявність підстав для такого 

звільнення (ч. 3 ст. 291 КПК). У випадку встановлення підстав для звільнення 

підозрюваного від кримінальної відповідальності суд у підготовчому провадженні своєю 

ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної 

відповідальності. В цьому контексті слід зазначити, що суд вирішує питання про 

обґрунтованість обвинувачення, оскільки в ухвалі про закриття кримінального 

провадження міститься твердження про вчинення певною особою діяння, передбаченого 

законом України про кримінальну відповідальність. В ухвалі суду про закриття 

кримінального провадження у зв’язку із звільненням особи від кримінальної 

відповідальності міститься остаточне обвинувачення, яке є можливим лише під час 

реалізації прокурором функції підтримання публічного обвинувачення.  

Реалізація прокурором функції публічного обвинувачення у підготовчому 

судовому провадженні також проявляється у випадку укладення угод під час досудового 

розслідування. Прокурор зобов’язаний передати до суду обвинувальний акт з 

відповідними додатками та підписаною сторонами кримінального провадження угодою. 

Законодавець не передбачає направлення інших документів досудового розслідування. В 

той же час, відповідно до п. 6 ч. 7 ст. 474 КПК України, суд відмовляє в затвердженні 

угоди, якщо відсутні фактичні підстави для визнання винуватості особи. Дослідження 

фактичних підстав винуватості є неможливим без дослідження доказів, у зв’язку з чим 

судді змушені відступати від вимог КПК України і ознайомлюватись з матеріалами, які 

зібрані на досудовому розслідуванні [3, c. 132]. Оскільки угода затверджується вироком 

суду, у ньому фактично міститься остаточне обвинувачення, яке також є можливим лише 

під час реалізації прокурором функції підтримання публічного обвинувачення.  

Таким чином, здійснюючи аналіз прийнятих судом у підготовчому судовому 

провадженні рішень можна прийти до висновку про те, що прокурор на цій стадії 

кримінального провадження реалізує функцію підтримання публічного обвинувачення 

або підготовку до здійснення цієї функції. Зокрема, під час розгляду питання про 
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звільнення особи від кримінальної відповідальності та закриття кримінального 

провадження або під час затвердження угоди вироком суду прокурор реалізує функцію 

підтримання публічного обвинувачення, оскільки в таких випадках мова йде про 

обґрунтованість обвинувачення та фактичне вирішення кримінально-правового 

конфлікту. При вирішенні питання під час підготовчого судового провадження про 

призначення судового розгляду на підставі обвинувального акта, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру діяльність 

прокурора спрямована на підготовку до здійснення функції публічного обвинувачення 

під час судового розгляду по суті. У зв’язку із цим для забезпечення належного 

механізму реалізації прокурором функції підтримання публічного обвинувачення під час 

розгляду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності необхідно ст. 287 

КПК України доповнити положенням, відповідно до якого прокурор разом з клопотанням 

та додатками до нього надає суду матеріали кримінального провадження. З цією ж метою 

необхідно ст. 291 КПК України встановити виняток із загального правила щодо заборони 

подання інших документів до початку судового розгляду для обвинувальних актів, які 

направляються до суду з відповідною угодою. 
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ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ АДВОКАТА 

ЯК ПРЕДСТАВНИКА У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ 

Адвокати є особами, які на професійних засадах здійснюють представництво осіб у 

суді. Стосовно господарського судочинства, то правове регулювання документального 

підтвердження повноважень представника здійснюється ст. 60 Господарського 

процесуального кодексу України. Так, відповідно до ч. 4 ст. 60 ГПК України 

повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, 

виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

Таким чином, в даній статті не згадується договір про надання правової (правничої) 

допомоги як документ, що підтверджує повноваження адвоката як представника. Разом з 

тим, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у ст. 26 передбачає, що 

документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, 

можуть бути: 

1) договір про надання правової допомоги; 

2) довіреність; 

3) ордер; 

4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної 

правової допомоги. 

Отже, ГПК України звужує перелік документів, що можуть підтверджувати 

повноваження адвоката як представника, у порівнянні з профільним законом. Разом з 

тим, це не означає, що до господарського суду не подається копія договору про надання 
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правової допомоги, адже якщо сторона заявляє вимогу про відшкодування витрат на 

професійну правничу допомогу, то договір з адвокатом подати необхідно. Адже 

відповідно до ст. 126 ГПК України розмір витрат на професійну правничу допомогу 

адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну 

правничу допомогу, пов’язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір 

доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами 

договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо 

обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті 

відповідною стороною або третьою особою. 

Що стосується ордера як самостійного документа на підтвердження повноважень 

адвоката як представника, то раніше норми процесуального законодавства на практиці 

тлумачилися таким чином, що адвокат повинен був подавати до суду одночасно і ордер, і 

договір про правову допомогу (або хоча б витяг з нього) [1, с. 133]. Але тепер і судова 

практика (у тому числі практика Верховного Суду), і аналіз норм ГПК України 

показують, що ордер є самостійним і достатнім документом для підтвердження 

повноважень адвоката як представника. 

З ордерами також не все однозначно. Так, по-перше, постає питання, чи обов’язково 

має подаватися оригінал ордера, чи достатньо належним чином завіреної копії. Наразі 

навіть на рівні Верховного Суду має місце неоднозначна позиція щодо того, чи копія 

належно завіреного ордера підтверджує повноваження адвоката в судовому процесі. 

Наприклад, в ухвалі Верховного суду у складі Касаційного адміністративного суду від 

24.01.2019 р. у справі № 808/3502/17 зазначено, що «касаційна скарга позивача підписана 

представником за відсутності підтвердження повноважень такої особи на здійснення 

представництва». Водночас суд вказує, що для підтвердження повноважень представника 

позивача разом з касаційною скаргою було надано належно завірену копію ордера. Отже, 

такі дії суду можна розцінювати так, що належно завірена копія ордера не підтверджує 

повноваження адвоката. В інших рішеннях Верховного Суду у складі Касаційного 

адміністративного суду зазначено, що положення норм процесуального права дають 

підстави для висновку, що повноваження адвоката як представника сторони мають бути 

підтверджені оригіналом ордера, що посвідчує такі повноваження, або його копією, 

засвідченою у визначеному законом порядку, зокрема особою, яка має повноваження на 

засвідчення копії довіреності (постанова Верховного Суду від 17.12.2018 р. у справі 

№308/8995/17, від 21.11.2018 р. у справі №317/343/17) [2]. 

По-друге, також тривалий час невирішеним було питання, що саме слід писати в 

ордері в графі «назва органу, у якому надається правова допомога». Крапку у цьому 

питанні поставила Велика Палата Верховного Суду, досліджуючи та оцінюючи доводи 

скаржники про те, що суд безпідставно розцінив як недолік позовної заяви вказівку в 

оригіналі ордера на надання правової допомоги, що адвокат надає правову допомогу 

позивачеві в «органах державної влади, органах місцевого самоврядування, 

підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності і 

підпорядкування». Велика Палата Верховного Суду вказала: «… в ордері на надання 

правової допомоги має бути зазначено не абстрактний орган державної влади, а 

конкретна назва такого органу, зокрема суду» [3]. 

По-третє, 12 квітня 2019 р. Рада адвокатів України затвердила Положення про ордер 

на надання правничої (правової) допомоги у новій редакції, яким передбачено перехід з 

паперових ордерів на електронні, які тепер формуються в особистому кабінеті адвоката 

на веб-сайті Національної асоціації адвокатів України. Дані ордери тепер односторонні та 

кольорові. У зв’язку з цим у суддів та адвокатів на практиці виникали питання, чи може 

адвокат подавати такий ордер, роздрукований на чорно-білому принтері, чи обов’язковим 

є надання кольорового ордеру. Відповідь на дане питання дала Рада адвокатів України, 



Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні 

24–25 жовтня 2019 р., Чернівці, Україна  233 

видавши роз’яснення, відповідно до якого: «Положенням не передбачено обов’язку 

адвоката щодо роздрукування ордеру у кольоровому та/або чорно-білому вигляді. Отже, 

адвокат вправі роздруковувати ордер як у чорно-білому так і в кольоровому вигляді на 

власний розсуд» [4]. 

Таким чином, процесуальне законодавство постійно оновлюється, у тому числі, в 

частині документального підтвердження адвокатом своїх повноважень як представника. 

При чому не всі питання знаходять своє врегулювання у відповідних нормативно-

правових актах, у зв’язку з чим ці питання вирішуються тільки судовою практикою. 
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адвокат, член Ради адвокатів Одеської області 

(м. Одеса, Україна) 

ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ  

ПРО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ  

У ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО АДВОКАТУРУ ТА АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ» 

Згідно з ч. 1 ст. 26 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська 

діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Згідно з 

договором про надання правової допомоги виникають, змінюються та припиняється 

цивільні права та юридичні обов’язки його суб’єктів, у ньому конкретизується їхній 

зміст, визначаються види забезпечення виконання зазначених зобов’язань [1, с. 11]. 

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

договір про надання правової допомоги розглядається як домовленість, за якою одна 

сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується здійснити 

захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) 

на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання 

правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.  

У науці питання правової природи та особливостей договору про надання правової 

допомоги були предметом неодноразового дослідження. Зокрема, відзначалася його 

невизначена природа і як договору підряду, і як договору про надання послуг, і як 

договору доручення тощо. Досліджувалися і давалися роз’яснення на рівні органів 

адвокатського самоврядування і щодо окремих його умов. Однак, не можемо не 

підкреслити того, що договір про надання правової допомоги відіграє надзвичайно 

важливе значення в аспекті організації адвокатської діяльності з питання 

безпосереднього надання клієнту правової допомоги. Через це досить важливим є 

відзначення недоліків окресленого у Законі «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

поняття, насамперед, тих, які стосуються суб’єктів договору про надання правової 
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допомоги. Такі недоліки призводять до неузгодженості зазначеного законодавчого 

регулювання з відповідними нормативними положеннями про організаційні форми 

адвокатської діяльності і породжують у практиці різного роду проблеми. Зазначені 

недоліки, на наш погляд, повинні бути усунуті в процесі реформування адвокатури. 

Як вбачається з наведеного у Законі «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

визначення поняття договору про надання правової допомоги, сторонами такого 

договору з одного боку є адвокат, адвокатське бюро та адвокатське об’єднання, а з 

іншого боку – клієнт. Насамперед, несприйняття одразу ж викликає неповне окреслення у 

цьому визначенні адвоката як сторони договору про надання правової допомоги. Така 

помилка законодавця породжує припущення, що будь-який адвокат може укласти договір 

про надання правової допомоги, а це є неправильним. Питання сторони договору про 

надання правової допомоги є суть питання про організаційні форми адвокатської 

діяльності, якими згідно з ч. 3 ст. 4 Закону є індивідуальна адвокатська діяльність, 

адвокатська діяльність в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи 

адвокатського об’єднання. Відтак, стороною договору про надання правової допомоги 

може бути не будь-який адвокат, а лише той, який здійснює індивідуальну адвокатську 

діяльність. Зауважимо, що окреслена нами помилка з боку законодавця має системний 

характер. У тих випадках, де за смисловим значенням мова йде про адвоката як 

організаційного суб’єкта адвокатської діяльності, а не про адвоката, як суб’єкта 

функціональних правовідносин з надання правової допомоги, доречним є окреслення 

відповідної організаційної форми адвокатської діяльності – адвоката, що здійснює 

індивідуальну адвокатську діяльність.  

Суттєвими недоліками як діючого Закону, так і низки запропонованих 

законопроектів у сфері реформування адвокатури [2; 3], є послідовність та системність 

викладення у них положень у відповідних розділах, що стосуються договору про надання 

правової допомоги. 

Як і діючий Закон, зазначені законопроекти передбачають виклад статей у них у 

такій послідовності – спочатку йде загальна стаття з назвою «Підстави для здійснення 

адвокатської діяльності», потім статті з відповідними назвами – «Форма та зміст 

договору про надання правової допомоги», «Підстави для відмови в укладенні договору 

про надання правової допомоги», «Припинення, розірвання договору про надання 

правової допомоги», «Гонорар». Щодо такого порядку викладення зазначених положень, 

а також змісту окремих статей є певні зауваження. 

Так, з аналізу положень з відповідною назвою «Підстави для здійснення 

адвокатської діяльності» вбачається, що вона врегульовує переважно не підстави для 

здійснення адвокатської діяльності, оскільки цьому присвячено лише одне речення у 

частині першій відповідної статті, а документи, які підтверджують повноваження 

адвоката. Відтак, не враховано, що питання підстав для здійснення адвокатської 

діяльності та питання документів, які підтверджують повноваження адвоката, є зовсім 

різними питаннями за своїм правовим змістом.  

Єдиною підставою для здійснення адвокатом адвокатської діяльності в інтересах 

клієнта є договір, що укладається між організаційною формою адвокатської діяльності та 

клієнтом (іншою особою в його інтересах). Цей документ є первинним у відносинах, що 

складаються, та передує усім тим правовідносинам, що складаються між адвокатом та 

третіми особами вже в процесі надання ним правової допомоги. На відміну від договору 

про надання правової допомоги як підстави для здійснення адвокатської діяльності, 

документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги (а 

ними може бути той же договір, довіреність, ордер чи доручення органу (установи), 

уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги) є документи, які 

підтверджують повноваження адвоката вже у правовідносинах, що складаються між ним 



Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні 

24–25 жовтня 2019 р., Чернівці, Україна  235 

(звертаємо увагу, адвокатом, а неорганізаційною формою адвокатської діяльності, яка є 

стороною договору) та третіми особами, у відносини з якими при наданні правової 

допомоги вступає адвокат. Відтак, договір як підстава для здійснення адвокатської 

діяльності та документи, які посвідчують повноваження адвоката, є документами, як 

підтверджують зовсім різні юридичні факти, діють зовсім у різних сферах правовідносин, 

а тому не доцільно врегульовувати питання документів, що посвідчують повноваження 

адвоката на надання правової допомоги у нормі, яка передує фактично тим положенням, 

що врегульовують процедуру укладення договору. Вони вже є наслідком укладеного 

договору.  

Крім того, на наш погляд, перш ніж викладати положення про форму та зміст 

договору про надання правової допомоги, як це передбачає Закон та наведені 

законопроекти, потрібно було б врегулювати перелік тих обставин, які є підставами для 

відмови в укладенні такого договору. Фактично укладення договору про надання 

правової допомоги є відповідним процесом, в якому факту укладення договору передує 

аналіз його проекту на відповідність вимогам закону, зокрема, й щодо наявності тих 

підстав, які перешкоджають його укладенню. Очевидно, що з урахуванням темпоральних 

характеристик доцільно було б норму стосовно таких підстав для відмови в укладенні 

договору викладати попереду норми про форму та зміст договору.  

Суттєвими недоліками характеризуються й відповідні норми Закону (наприклад, ст. 

28) та законопроектів, що врегульовують зазначені підстави для відмови в укладенні 

договору про надання правової допомоги. Про це ми уже детально зазначали раніше [4]. 

Недоцільним також є те, щоб положення про гонорар врегульовувалися вже після 

відповідних положень про припинення чи розірвання договору про надання правової 

допомоги, як це є на даний час. Звершувати викладення відповідних положень щодо 

договору про надання правової допомоги повинні саме положення про його припинення, 

розірвання.  

Проаналізувавши наведене, та виходячи з того, що викладення положень щодо 

договору про надання правової допомоги у діючому Законі чи відповідних 

законопроектах з реформування адвокатури є несистемним, пропонуємо таку 

послідовність викладення цих статей (положень) у відповідному розділі «Договір про 

надання правової допомоги» законодавчого акта у сфері адвокатури та адвокатської 

діяльності: 1) підстави для здійснення адвокатської діяльності; 2) підстави для відмови в 

укладенні договору про надання правової допомоги; 3) форма та зміст договору про 

надання правової допомоги; 4) гонорар;5) документи, які посвідчують повноваження 

адвоката; 6) припинення, розірвання договору про надання правової допомоги. 
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адвокат, кандидат юридичних наук,  

старший викладач кафедри адвокатської майстерності  

та міжнародної юридичної практики  

Академії адвокатури України  

(м. Київ, Україна) 

ПИТАННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ  

В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ОСОБИ НА ЗАХИСТ 

На сучасному етапі законодавець суттєво розширив обсяг прав особи, захист яких 

потребує професійної правничої допомоги у кримінальному провадженні, зокрема, право 

особи використовувати юридичну допомогу захисника, що випливає з Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод, Конституції України, Кримінального 

процесуального кодексу України, Правил адвокатської етики, тощо. 

Вказані положення створюють засади для забезпечення права особи на захист, 

реалізація яких, водночас, супроводжується певними труднощами. 

Принцип презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини передбачає 

обов’язок учасників кримінального провадження, зокрема й захисника, поводити себе з 

особою, вина, якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена 

обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, як з невинуватою. 

Відсутність достатнього нормативно-правового забезпечення щодо належного з 

боку учасників кримінального провадження неупередженого відношення до особи,  

стосовно якої вирішується питання про притягнення її до кримінальної відповідальності, 

доки не буде встановлено вироком її вину, як до невинуватої, підтверджує факт 

порушення принципу презумпції невинуватості. Зокрема, відсутність чіткого 

регламентування поведінки захисника, у разі якщо він особисто внутрішньо переконаний, 

що підзахисний винний. 

Особисте внутрішнє переконання адвоката щодо винуватості підзахисного, може 

створювати чисельні проблеми при виконанні його обов’язків, а саме впливає на 

використання адвокатом у повному обсязі всіх належних засобів захисту, наявних в його 

арсеналі, що у подальшому має негативний наслідок для реалізації права особи на захист. 

Отже, проаналізувавши наявні нормативні положення, слід дійти висновку, що 

існує прогалина у правовому забезпечені діяльності адвоката у випадках його особистого 

внутрішнього переконання у винуватості підзахисного, у той час коли така особа 

заперечує свою винуватість. Видається недостатнім наявне загальновідоме положення 

про неможливість надавати правову допомогу особі у випадку різних правових позицій 

адвоката та клієнта. Оскільки може виникнути ситуація, за якої будь-який адвокат, 

виходячи з наявних матеріалів у справі, буде переконаний у винуватості особи, в той час 

коли сама особа буде заперечувати свою винуватість, а захисник буде змушений 

відмовлятися від надання правничої допомоги у зв’язку із суперечностями у правових 

позиціях між ним і клієнтом. Це призведе до неможливості для особи знайти собі 

адвоката, який погодиться з його правовою позицією. Фактично право на отримання 

правничої допомоги такої особи буде не забезпечено. Зауважимо, що, зокрема, 

спеціальне нормативне положення - Правила адвокатської етики, не містить конкретні 

визначення відповідно підстав, передбачених Кримінальним процесуальним законом, 

згідно яких захисник не має права взяти на себе захист іншої особи або надавати їй 

правничу допомогу, якщо це суперечить інтересам особи, якій він надає правничу 

допомогу.  Поряд з цим,  Правилами адвокатської етики, передбачається інститут 

конфлікту інтересів між адвокатом та його підзахисним. 

Вказане положення містить визначення, що під конфліктом інтересів слід розуміти 

суперечність між особистим інтересом адвоката та його професійними правами і 
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обов’язками перед клієнтом, наявність якої може вплинути на об’єктивність або 

неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на 

вчинення чи не вчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності. 

Однак, неможна співвіднести поняття особистого інтересу адвоката із його 

особистим внутрішнім відношенням до підзахисного, зокрема переконання адвоката, 

щодо винуватості чи особистих якостей підзахисного.  

Таким чином, на практиці з боку адвоката, при виконанні ним професійних  

обов’язків, можливе порушення права особи на захист, якщо причиною не виконання 

обов’язків адвокатом є його внутрішній конфлікт морально-етичних категорій, а саме 

особисте внутрішнє ставлення адвоката до підзахисного як до винуватої особи.  

Такого роду «упереджений» захист призводить до порушення як матеріальних, так і 

процесуальних норм, регулюючих правовідносини в сфері забезпечення права особи на 

захист. 

У контексті поставленого вище питання, з метою уникнення порушень права особи 

на захист з боку адвоката при виконанні ним обов’язків у кримінальному провадженні, 

необхідно створити  законодавче підґрунтя щодо більш чіткого та конкретного 

визначення дій адвоката у випадках наявності у нього особистого внутрішнього 

переконання про винуватість підзахисного та неможливості його ставлення до 

підзахисного як до невинуватої особи.   
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УЧАСТІ ПРОКУРОРА У СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ 

КЛОПОТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ДО НЕПОВНОЛІТНЬОГО 

ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ 

Відповідно до ч. 1 ст. 500 КПК України судовий розгляд у кримінальному 

провадженні про застосування примусових заходів виховного характеру здійснюється в 

судовому засіданні за участю прокурора, законного представника, захисника та 

представників служби у справах дітей і уповноваженого підрозділу органів Національної 

поліції, якщо вони з’явилися або були викликані в судове засідання, згідно із загальними 

правилами КПК України. Проте не всі загальні правила судового розгляду можуть бути 

застосовані у кримінальних провадженнях щодо застосування примусових заходів 

виховного характеру, що обумовлюється статусом особи, яка після досягнення 

одинадцятирічного віку до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, 

передбаченого законом України про кримінальну відповідальність. Іншими словами 

особа, щодо якої здійснюється провадження, не є суб’єктом кримінальної 

відповідальності. В зв’язку з цим виникає питання правової природи участі прокурора у 

вказаному провадженні та, відповідно, мети примусових заходів виховного характеру, її 

співвідношення із завданням кримінального провадження. 
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Так, не всі автори вважають участь прокурора у кримінальному провадженні щодо 

застосування примусових заходів виховного характеру обов’язковою. Д.А. Рогозін 

вважає, що з врахуванням особи неповнолітнього, не в усіх випадках виникає 

необхідність участі прокурора в суді, а вирішувати це питання має суд за допомогою 

спеціаліста-психолога. Таку позицію підтверджує можливістю негативного впливу на 

психіку неповнолітнього. А тому, в кожному конкретному випадку,вирішуючи питання 

про участь прокурора у судовому засіданні, судді необхідно оцінити всі обставини 

справи, особу неповнолітнього, його психологічний стан, ступінь емоційної вразливості 

[1, с. 111–112].  

Вважаємо, що обґрунтовуючи необхідність участі прокурора в судовому засіданні у 

кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру 

необхідно звернути увагу на виконання прокурором у такому провадженні функції 

охорони прав і законних інтересів неповнолітніх осіб. Крім того, участь прокурора у 

провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру обумовлюється 

необхідністю реалізації засади змагальності у кримінальному провадженні. 

Потребує вирішення питання реалізації положень ч. 3 ст. 314 КПК України щодо 

можливості прийняття судом у підготовчому судовому засіданні рішення про звільнення 

неповнолітньої особи від кримінальної відповідальності, згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК 

України або п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України. Відсутність у КПК України посилання на 

норму щодо необхідності судом приймати/витребовувати матеріали кримінального 

провадження під час розгляду у підготовчому провадженні клопотань про звільнення 

неповнолітніх від кримінальної відповідальності, тягне за собою неоднакове тлумачення 

учасниками кримінального провадження окремих положень процесуального закону, 

зокрема ст. 291 КПК України. Так, ч. 4 ст. 291 КПК України забороняється надавати суду 

до початку судового розгляду інші документи, крім тих, що передбачені ч. 3, 4 ст. 291 

КПК України (обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, 

цивільний позов, розписки або інші документи, що підтверджують їх отримання 

відповідними учасниками кримінального провадження). 

Це зумовлює виникнення питання, яким чином суд під час підготовчого судового 

провадження може звільнити неповнолітню особу від кримінальної відповідальності, 

згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України або п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, на основі лише 

клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та реєстру матеріалів 

досудового розслідування, перевіривши при цьому наявність підстав для такого 

звільнення, враховуючи, що це передбачено не лише Загальною, а й Особливою 

частиною КК України, та дотримання необхідних визначених кримінальним законом 

умов для звільнення від кримінальної відповідальності. 

Про існування вказаної проблеми наголошується також в узагальненні судової 

практики здійснення кримінального провадження на підставі угод. Зважаючи на те, що 

суд пiд час пiдготовчого судового засiдання може прийняти передбачене пунктом 2 ч. 3 

ст. 314 КПК України рiшення, яке по сутi є завершальним для судового провадження у 

судi першої iнстанції (звiльнити неповнолiтнього вiд кримiнальної вiдповiдальностi), для 

перевiрки наявностi законних пiдстав такого звiльнення, суд повинен приймати 

(витребовувати) матерiали досудового розслiдування. Вказане не суперечить ст. 291 КПК 

України, оскiльки такi випадки є винятковими, а у цiй статтi не мiститься жодних 

вказiвок щодо надання суду угоди чи клопотання про звiльнення вiд кримiнальної 

вiдповiдальностi [2].  

Таким чином, прокурорам, які беруть участь у пiдготовчому судовому засіданні 

щодо розгляду клопотання про звільнення неповнолітнього від кримінальної 

відповідальності, необхідно самостійно ініціювати питання про надання матеріалів 

кримінального провадження (їх частини), які обґрунтовують законність прийняття 
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рішення про закриття кримінального провадження зі звільненням неповнолітнього від 

кримінальної відповідальності.  

Погоджуючись в цілому з думкою про необхідність існування можливості надання 

в підготовчому судовому засіданні матеріалів кримінального провадження (їх частини), 

які обґрунтовують законність прийняття рішення про закриття кримінального 

провадження зі звільненням неповнолітнього від кримінальної відповідальності, 

вважаємо що вказане питання має бути регламентовано в КПК України, адже ч. 1 ст. 292 

КПК України передбачено, що клопотання про застосування примусових заходів 

виховного характеру має відповідати вимогам статті 291цього Кодексу, якою, як вже 

зазначалось, забороняється надавати суду до початку судового розгляду інші документи, 

крім тих, що передбачені ч. 3, 4 ст. 291 КПК України. Отже, дискусійним є твердження, 

що положення ст. 291 КПК України стосуються лише обвинувальних актів і не 

стосуються звернень з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності. 

В зв’язку з викладеним, вважаємо необхідним передбачити можливість надання в 

підготовчому судовому засіданні матеріалів кримінального провадження (їх частини), які 

обґрунтовують законність прийняття рішення про закриття кримінального провадження 

зі звільненням неповнолітнього від кримінальної відповідальності, виклавши ч. 1 ст. 292 

в наступній редакції:  

„1. Клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру має 

відповідати вимогам статті 291цього Кодексу, а також містити інформацію про захід 

виховного характеру, який пропонується застосувати. 

Матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують законність прийняття 

рішення про закриття кримінального провадження зі звільненням неповнолітнього від 

кримінальної відповідальності, можуть надаватися суду в підготовчому судовому 

засіданні.” 

Таким чином, незважаючи на позитивну практику реалізації норм КПК України в 

частині реалізації прокурором своїх повноважень у кримінальному провадженні щодо 

застосування примусових заходів виховного характеру, окремі аспекти залишаються не 

вирішеними і потребують вдосконалення законодавства з урахуванням практичних 

потреб, а також наукових напрацювань.  
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ЩОДО ОРГАНАЗАЦІЇ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ФУНКЦІЇ 

ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ В СУДІ 

Органи прокуратури України впродовж всієї історії свого існування виконували 

низку важливих та необхідних завдань, функцій, які вирізняли її з-поміж всього 

різноманіття органів влади. Історичний розвиток інституту представництва прокурором 
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інтересів громадян та держави в суді на території України заклав основи його 

функціонування на сучасному етапі. 

Беззаперечним є той факт, що з часу набуття Україною незалежності, функція 

представництва інтересів держави в суді є актуальною і сьогодні не зважаючи на значні 

зміни в законодавстві. На нашу думку, саме характеристика сучасного стану організації 

органами прокуратури України інтересів держави в суді дасть змогу окреслити загальні 

вектори її практичного впровадження та застосування. 

Представницька функція прокуратури є інструментом, який забезпечує законність в 

державі. Межі такого представництва вказують на субсидіарну природу прокурорського 

представництва, що означає здійснення захисту інтересів держави прокурором у 

випадках його нездійснення органами публічного врядування, органами місцевого 

самоврядування чи іншими уповноваженими органами.  

На нашу думку, з таких позицій розуміння правової природи представництва є 

складним та неоднозначним.  

В той же час, за останні кілька років незалежності України представницька функція 

прокуратури в своєму застосуванні отримала дещо звужені рамки.  

Відповідно до п. 3 ч.1 ст. 131-1 Конституції України в Україні функціонує 

прокуратура, яка здійснює представництво інтересів держави в суді у виключних 

випадках і в порядку, що визначені законом [1]. 

Згідно ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» представництво прокурором 

інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні процесуальних та інших 

дій, спрямованих на захист інтересів громадянина або держави, у випадках та порядку, 

встановлених законом. Прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів 

держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих 

інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган 

місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого 

віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу [2]. 

Виходячи з вищенаведеного, прокурор здійснюючи представництво інтересів 

держави в суді, не має права представляти інтереси підприємств, установ, організацій, 

органів місцевого самоврядування. Крім цього він представляє інтереси держави у 

виключних випадках, тому у своїй діяльності він не заміняє державні органи. Його 

представництво є допоміжним (додатковим) і не носить тотального характеру. В той же 

час, порядок здійснення представництва держави, інтересів держави реалізується через 

площину норм матеріального і процесуального законодавства.  

Виключними випадками, за яких прокурор може здійснювати представництво 

інтересів держави в суді, є порушення або загроза порушення інтересів держави. 

Беззаперечно центральне місце у даній конструкції для застосування для застосування 

вищевказаної норми Закону є поняття "інтерес держави". Дана категорія є надзвичайно 

складною за своїм змістом та смисловим навантаженням, але в правозастосовній 

практиці вона знайшла своє вираження. 

Рішенням Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 

Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо 

офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного кодексу України (справа про 

представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) від 

08.04.99 N 3-рп/99, Конституційний Суд України в п.3 мотивувальної частини з'ясовуючи 

поняття «інтереси держави» висловив позицію про те, що інтереси держави 

відрізняються від інтересів інших учасників суспільних відносин. В основі перших 

завжди є потреба у здійсненні загальнодержавних (політичних, економічних, соціальних 

та інших) дій, програм, спрямованих на захист суверенітету, територіальної цілісності, 

державного кордону України, гарантування її державної, економічної, інформаційної, 
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екологічної безпеки, охорону землі як національного багатства, захист прав усіх суб'єктів 

права власності та господарювання тощо. 

Однак, вказана дефініція не знаходить повного відображення всієї багатогранності 

поняття інтерес держави. Тому під час реалізації функції представництва, органи 

прокуратури України зустрічаються із ситуацією, коли здавалось би таке представництво 

здійснюється виходячи із норм Конституції України та Закону, але викликає певні 

суперечності під час розгляду судових справ. 

Як приклад, для використання в практичній діяльності варто використовувати 

Постанову Касаційного господарського суду Верховного суду від 09.02.2019 (справа 

№915/20/18)  

Заступник керівника Миколаївської місцевої прокуратури № 1 в інтересах держави в 

особі Миколаївської міської ради звернувся до Господарського суду Миколаївської 

області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Грінтур-ЕКС» 

про стягнення з відповідача на користь Миколаївської міської ради збитків в сумі 255 015 грн. 

50 коп. 

Обгрунтовуючи свої аргументи прокурор зазначав про те, що у розумінні 

ст.ст. 1, 2, 34, 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» відповідач 

є замовником, у якого існує обов'язок пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту шляхом перерахування до відповідного місцевого бюджету коштів 

для створення і розвитку інфраструктури, оскільки відповідачем здійснено 

реконструкцію існуючої забудови.  

На його думку, інтереси держави полягають не тільки у захисті прав державних 

органів влади чи тих, які відносяться до їх компетенції, а також захист прав та свобод 

місцевого самоврядування, яке не носить загальнодержавного характеру, але направлене 

на виконання функцій держави на конкретній території та реалізуються у визначеному 

законом порядку та способі, який відноситься до їх відання. Органи місцевого 

самоврядування є рівними за статусом носіями державної влади, як і державні органи. Як 

наслідок, міська рада є отримувачем коштів пайової участі, тобто саме тим органом, який 

уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, а 

тому прокурор звернувся з позовом до суду саме в інтересах міської ради, оскільки 

порушені безпосередньо інтереси територіальної громади міста.  

Скаржник в свою чергу посилався на те, що судом апеляційної інстанції допущено 

порушення норм процесуального права, оскільки прокурором при зверненні до суду не 

обґрунтовано чим саме порушуються інтереси держави в контексті спірних 

правовідносин. При цьому, надходження коштів до місцевого бюджету не є питанням 

порушення інтересів держави, оскільки кошти місцевих бюджетів є власністю 

територіальних громад, а тому предмет спору у справі стосується інтересів 

територіальної громади міста Миколаєва та стосується виконання Миколаївською 

міською радою виключно власних повноважень, як органу місцевого самоврядування. 

У своїх висновках, Верховний Суд виходив з того, що урахуванням того, що 

«інтереси держави» є оціночним поняттям, прокурор чи його заступник у кожному 

конкретному випадку самостійно визначає з посиланням на законодавство, на підставі 

якого подається позов, в чому саме відбулося чи може відбутися порушення 

матеріальних або інших інтересів держави, обґрунтовує у позовній заяві необхідність їх 

захисту та зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у 

спірних відносинах. 

Тому «інтереси держави» охоплюють широке і водночас чітко не визначене коло 

законних інтересів, які не піддаються точній класифікації, а тому їх наявність повинна 

бути предметом самостійної оцінки суду у кожному конкретному випадку звернення 

прокурора з позовом.  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_6/ed_2018_11_23/pravo1/T113038.html?pravo=1#6
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_22/ed_2018_11_23/pravo1/T113038.html?pravo=1#22
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_342/ed_2018_11_23/pravo1/T113038.html?pravo=1#342
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В контексті правовідносин у даній справі, інтереси держави полягають не тільки у 

захисті прав державних органів влади чи тих, які відносяться до їх компетенції, а також 

захист прав та свобод місцевого самоврядування, яке не носить загальнодержавного 

характеру, але направлене на виконання функцій держави на конкретній території та 

реалізуються у визначеному законом порядку та способі, який відноситься до їх відання. 

Органи місцевого самоврядування є рівними за статусом носіями державної влади, як і 

державні органи.  

Підсумовуючи вищевикладене, на нашу думку, організація здійснення функції 

представництва органів прокуратури України інтересів держави в судах має свою 

специфіку, яка полягає в оцінці судом доводів прокурора, який забезпечує супровід тої чи 

іншої позовної заяви в судових інстанціях. Категорія «інтерес держави» стає в даному 

випадку ключовою. Однак, для повного, всебічного з’ясування обставин справи, 

прокурор зобов’язаний доводити або бездіяльність органу влади, органу місцевого 

самоврядування під час здійснення представництва інтересів держави. І лише після цього 

визначитись із майбутньою тактикою і стратегією реалізації функції представництва.  

Використані матеріали: 
1. Конституція України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 

254%D0BA0%B2%D1%80/print. (дата звернення:13.10.2019) 

2. Про прокуратуру URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18. (дата 

звернення:13.10.2019) 

3. Постанова Касаційного господарського суду Верховного суду від 9.02.2019 р. у 

справі № 915/20/18 URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79687771 (дата звернення:13.10.2019) 
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ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВА НА БЕЗОПЛАТНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ 

Правова безоплатна допомога є цілісною частиною будь-якого правосуддя, як 

міжнародного так і національного. На даний час в Україні правнича допомога в 

кримінальному провадженні здійснюється на засадах міжнародних правових актів та 

норм національного законодавства. 

Існують принципові відмінності між країнами-членами Ради Європи у парадигмі, 

організації та управлінні системами правової допомоги. Що стосується парадигми 

систем, то загальною метою в деяких державах є забезпечення загального доступу до 

юридичних послуг та правосуддя, тоді як в інших державах юридична допомога може 

надаватися лише найбільш потребуючим. 

Більшість програм допомоги доступні громадянам відповідної країни, громадянам 

ЄС, а також іноземним громадянам, які легально чи незаконно проживають у цій країні. 

У кримінальному провадженні кожен, кому не вистачає коштів на оплату правової 

допомоги, має право безкоштовно отримувати таку допомогу, коли це необхідно в 

інтересах справедливості. Допомога адвоката може включати досудове консультування 

та, якщо необхідно, представництво в суді, безкоштовно або за розумну плату. 

Фінансова оцінка певною мірою пов’язана з рівнем доходу, незалежно від його 

джерел та наявністю майна. У кримінальному провадженні, якщо підозрюваний 

заарештований, фінансовий критерій значною мірою не використовується. 
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Безкоштовна правова допомога дає багато переваг системі кримінальної юстиції в 

цілому. Правильно функціонуюча система безоплатної правової допомоги як частина 

належно функціонуючої системи кримінального правосуддя може скоротити тривалість 

ув’язнення підозрюваних у відділеннях поліції та ізоляторах, а також зменшити кількість 

ув’язнених, запобігти переповненню у в’язницях та певною мірою полегшити роботу 

судів. 

Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 грудня 2012 року були 

прийняті Принципи та керівні настанови щодо доступу до правової допомоги в системі 

кримінального судочинства, які містять в собі норми що стосуються надання безоплатної 

правової допомоги. Дані принципи пропонують державам впроваджувати та посилювати 

заходи щодо надання ефективної правової допомоги у всьому світі. 

Право на безкоштовну допомогу захисника прямо встановлено в статті 6 

Європейської Конвенції про захист прав людини і в ст. 14 Міжнародного Пакту про 

громадянські і політичні права. 

Європейський суд з прав людини розробив детальні правила щодо надання правової 

допомоги, багато з яких були схвалені Комітетом ООН з прав людини. 

Інші європейські та міжнародні органи також встановили правила безоплатної 

правової (юридичної) допомоги. Європейський комітет з питань запобігання катуванням 

та Підкомітет ООН з питань запобігання катуванням багато разів наголошували на 

важливості безоплатної правової допомоги, як основної гарантії проти залякування, 

жорстокого поводження чи катувань. 

Дані органи влади визначили, що ризик залякування та фізичного насильства є 

найбільшим на момент позбавлення людини свободи. З метою захисту вразливих людей, 

які перебувають під вартою поліції, кожна держава повинна розробити належну систему 

безоплатної правової допомоги для тих, хто не може самостійно оплатити послуги 

адвоката. 

Особа має право на безоплатну правову допомогу за двох умов: по-перше, така 

особа не має достатніх коштів для оплати послуг захисника (що встановлюється так 

званим «тестом на нужденність»); по-друге, надання безоплатної правової допомоги 

вимагає інтересів правосуддя (встановлене так званим «тестом по суті»). Ці дві умови 

викладені як у ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав людини, так і в ст. 14 

Міжнародного Пакту про громадянські і політичні права. 

Якщо особа не має достатніх коштів для оплати послуг власного адвоката, вона 

відповідає першій вимозі, викладеній у ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав 

людини. 

Друга умова, закладена у ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав людини та 

ст. 14 Міжнародного Пакту про громадянські і політичні права і стосується надання 

безоплатної правової допомоги, коли цього вимагають інтереси правосуддя. Це означає, 

що безоплатна правова допомога не гарантується у кожному випадку. Держава має певну 

гнучкість у прийнятті рішень, коли втручання громадськості у належне здійснення 

правосуддя вимагає надання відповідачу безоплатної допомоги адвокатом. Європейський 

суд з прав людини визначив три фактори, які слід враховувати, визначаючи, чи 

потребують «інтереси справедливості» безоплатної правової допомоги: серйозність 

злочину та тяжкість можливого покарання; складність справи, а також соціальне та 

особисте становище обвинуваченого. Усі ці фактори повинні розглядатися разом, але 

будь-який з них сам по собі може спричинити за собою необхідність надання безоплатної 

правової допомоги. 

Безоплатна юридична допомога повинна надаватися у випадках, коли виникають 

складні фактичні чи складні питання права. 
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Безоплатна правова допомога зазвичай надається представникам уразливих груп та 

осіб, які через свої особисті обставини не в змозі захистити власні інтереси у цій справі. 

Європейський суд з прав людини враховує освіту, соціальний статус та особи заявника та 

оцінює їх у світлі складності справи. 

Якщо у людини немає грошей на адвоката, а інтереси правосуддя вимагають його 

участі, безоплатну правову допомогу слід надавати на всіх стадіях провадження, 

починаючи з попереднього слідства, під час судового розгляду і до остаточного рішення 

у справі будь-якої процедури оскарження. Зокрема, надзвичайно важливо, щоб усі 

обвинувачені чи підозрювані особи, які не можуть дозволити собі адвоката, отримували 

швидкий доступ до безоплатної правової допомоги на ранніх стадіях кримінального 

провадження. 

Стаття 6 Європейської Конвенції про захист прав людини чітко встановлює, що 

особа, обвинувачувана у вчиненні злочину, має право «використовувати юридичну 

допомогу захисника, вибраного на власний розсуд». 

Для виконання зобов’язання щодо надання ефективної правової допомоги державі 

недостатньо просто призначити адвоката для обвинуваченого. Якщо призначений 

адвокат не в змозі забезпечити ефективне представництво, і це очевидно або про це 

відомо державі, тоді держава зобов’язана втрутитися та виправити ситуацію. 

Якщо адвокат діє за наявності конфлікту інтересів, це, як правило, очевидна 

причина втручання держави. 

Згідно статті 59 Конституції України, кожен має право на професійну правничу 

допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен 

є вільним у виборі захисника своїх прав.  

Відповідно до міжнародних зобов’язань в Україні діє Закон «Про безоплатну 

правову допомогу», він регулює правовідносини у сфері надання безоплатної правової 

допомоги суб’єктам права на безоплатну первинну правову допомогу та суб’єктам права 

на безоплатну вторинну правову допомогу, що встановлені цим Законом. Стаття 1 даного 

закону зазначає, що безоплатна правова допомога – це правова допомога, що 

гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів 

Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел. 

Усі особи, що перебувають у віданні України, мають право на безкоштовну 

первинну правову допомогу відповідно до Конституції України та цього Закону. 

Суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в Україні є: органи 

виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; фізичні та юридичні особи 

приватного права; спеціалізовані установи. 

Безкоштовна вторинна юридична допомога - це вид державної гарантії, що створює 

рівні можливості для доступу людей до правосуддя. Він включає юридичні послуги, такі 

як: захист; представництво інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, 

перед іншими особами; складання процесуальних документів. 

З метою застосування даного закону Міністерством юстиції України було створено 

Координаційний центр з надання правової допомоги та 27 центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

Використані матеріали: 

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141. 

2. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 № 3460-VI. 

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 51, ст.577. 

3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. 

Конвенцію ратифіковано Законом України № 475/97-ВР від 17.07.97. 
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4. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966. 

Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 
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ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ РЕФОРМУВАННЯ ПРОКУРАТУРИ В 

УКРАЇНІ: ЗАКОНОДАВЧЕ БАЧЕННЯ 

Сучасний етап державотворення ознаменований новою віхою в реформуванні 

прокуратури в Україні. Основні положення такого реформування віднайшли своє 

втілення у Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» № 113 - IX від 19 вересня 

2019 року (далі – Закон) [1]. Ознайомлення зі його змістом дає певне розуміння того, що 

законодавець визнає наразі пріоритетними заходами у реформуванні органів прокуратури 

в Україні.  

Так, у пояснювальній записці до законопроекту його авторами були зазначені 

головні причини його розробки, а саме: 

- відсутність повноцінного кадрового перезавантаження в органах прокуратури з 

метою очищення лав прокурорів від осіб, які не відповідають вимогам доброчесності і 

професійності, чого так і не відбулося з ухваленням нової редакції Закону України «Про 

прокуратуру» у 2014 р.; 

- продовження втілення негативної практики корпоративної закритості професії 

прокурора, за якої були перекриті можливості для широкого потрапляння нових кадрів на 

всі рівні органів прокуратури; 

- неспроможність таких нових структур, як Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

прокурорів та Рада прокурорів України у повній мірі незалежно і ефективно виконувати 

покладені на них функції. 

За таких обставин автори законопроекту вбачали можливість подальшого 

реформування органів прокуратури лише за умови здійснення першочергових заходів із 

проведення оцінки відповідності діючих прокурорів критеріям професійної 

компетентності, доброчесності та професійної етики, а також за умови надання 

можливостей для інших кандидатів, які мають відповідну підготовку, займати посади у 

прокуратурах всіх рівнів. 

На цій основі завданням відповідного законопроекту було визначено 

запровадження першочергових заходів, пов’язаних передусім із кадровим 

перезавантаженням органів прокуратури шляхом атестації чинних прокурорів, а також 

надання можливості всім доброчесним кандидатам, які мають належні теоретичні знання 

та практичні навички, на конкурсних засадах зайняти посаду прокурора у будь-якому 

органі прокуратури [2].  

З цього приводу слід розглянути зауваження Головного юридичного управління 

апарату Верховної Ради України про те, що назва законопроекту не у повній мірі 

відповідає його змістові. Приводом для такого твердження став фактичний стан справ, за 

якого положення чинного Закону України «Про прокуратуру», й досі не приведені у 

відповідність із прийнятими 2 червня 2016 року змінами до Конституції України щодо 

правосуддя. Тому саме приведення положень Закону України «Про прокуратуру» у 

відповідність до Конституції України і мало б бути першочерговим законодавчим кроком 
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з удосконалення організації та діяльності прокуратури [3], що, у переважній мірі, 

заслуговує на підтримку. 

В розвиток цієї теми, викликає подив той факт, що ті першочергові зміни, які 

запропоновано авторами законопроекту внести до Закону України «Про прокуратуру», а 

також до низки інших законів, за їхнім твердженням, пов’язані переважно із 

необхідністю зміни назв органів прокуратури. Водночас, навряд чи необхідність зміни 

назв органів прокуратури, може претендувати на визнання першочерговим заходом в її 

реформуванні, а радше виступати формальним наслідком змістовного наповнення цієї 

реформи. 

Отже, основні положення Закону зводяться до наступного: 

- побудова нової структури прокуратури у вигляді: Офіс Генерального прокурора, 

обласні прокуратури, окружні прокуратури; 

- надання Генеральному прокурору права утворювати, реорганізовувати та 

ліквідовувати окружні та обласні прокуратури; 

- ліквідація військових прокуратур, але при цьому встановлення права Генерального 

прокурора у разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного 

підрозділу Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур; 

- надання Генеральному прокурору повноважень затверджувати: стратегію розвитку 

прокуратури; положення про систему індивідуального оцінювання якості роботи 

прокурорів та систему оцінювання якості роботи прокурорів; порядок вимірювання та 

регулювання навантаження на прокурорів; порядок розгляду звернень щодо неналежного 

виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків, 

встановлених для відповідної адміністративної посади. 

Оцінюючи здійснені перейменування органів прокуратури, в експертному 

середовищі зазначається про те, що оскільки при перекладі ще поки чинної назви на 

англійську мову, переважно, послуговуються саме назвою «Office Prosecutor General», то 

така зміна виглядає навіть логічною [4]. З іншого боку, слід погодитись із зауваженнями 

Головного науково-експертного управління Верховної Ради України за результатами 

вивчення цього законопроекту, щодо необґрунтованості пропозиції авторів 

законопроекту щодо перейменування Генеральної прокуратури України на Офіс 

Генерального прокурора. Аргументами такого бачення зазначено те, що слово «офіс» є 

словом іншомовного походження та не має органічного взаємозв’язку із державною 

українською мовою, а також не має нічого спільного із сферою правосуддя та системою 

державних органів в Україні. Крім того, згідно з приписами статті 131 - 1 Конституції 

України в Україні діє прокуратура як єдина система, яка здійснює певні встановлені 

Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних 

інтересів суспільства та держави, а отже, не можна поставити знак рівності між 

Генеральним прокурором та прокуратурою в цілому. Водночас, при використанні 

терміну «Офіс Генерального прокурора», складається враження, що всі інші структурні 

підрозділи та керівники цього органу мають лише функції із забезпечення діяльності 

Генерального прокурора [5]. 

Крім того, якщо бути послідовним, то за такою логікою цілком закономірним було 

б іменувати обласні та окружні прокуратури офісами відповідно обласних та окружних 

прокурорів, що власне і має місце в англомовній версії сайту Генеральної прокуратури, 

на якому такі прокуратури в перекладі поіменовані як «the local prosecutors’ offices». 

Видається, що розглянуте вище питання стосується лише формальних 

перейменувань органів прокуратури, водночас воно є значно змістовнішим, з огляду на 

те, що йдеться не лише про перейменування, а про створення нових органів прокуратури, 

до дня початку роботи яких їх повноваження здійснюють відповідно Генеральна 

прокуратура України, регіональні прокуратури, місцеві прокуратури. Так, відповідно до 
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прикінцевих і перехідних положень Закону день початку роботи Офісу Генерального 

прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур визначається рішеннями 

Генерального прокурора стосовно Офісу Генерального прокурора, усіх обласних 

прокуратур, усіх о кружних прокуратур, які мають бути опубліковані у газеті «Голос 

України». 

Крім того, з дня набрання чинності цим Законом усі прокурори Генеральної 

прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових 

прокуратур вважаються такими, що персонально попереджені у належному порядку про 

можливе майбутнє звільнення з посади на підставі п. 9 ч. 1 ст. 51 Закону України «Про 

прокуратуру» (ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає 

посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури). Вказані особи 

можуть бути переведені на посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних 

прокуратурах, окружних прокуратурах лише у разі успішного проходження ними 

атестації, що здійснюватиметься згідно з відповідним Порядком, який затверджується 

Генеральним прокурором. 

Не вдаючись до правового аналізу сумнівної конституційності такого «особливого» 

попередження прокурорів про можливе майбутнє звільнення, формуються певні 

перестороги й щодо перспектив об’єктивної атестації прокурорів згідно з Порядком 

проходження такої атестації, який затверджується Генеральним прокурором. Приводом 

для цього є анонсовані плани створення механізму селекції при відборі прокурорів, а 

також анонсоване бажання того, «… щоб у цю професію зайшло побільше людей, які не 

мають прокурорського досвіду» [6]. Більше того, з огляду на те, що головним завданням 

запроваджуваних першочергових заходів реформування прокуратури задекларовано 

кадрове перезавантаження її органів шляхом атестації чинних прокурорів, виникає 

питання: чому вимоги щодо такої атестації не поширюються на прокурорів 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, які 

переводяться на аналогічні посади до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

Офісу Генерального прокурора?  

Наступний захід у запропонованій законодавцем реформі органів прокуратури 

пов’язаний із ліквідацією військових прокуратур. Варто погодитися із зауваженням 

Головного науково-експертного управління Верховної Ради України про те, що ані з 

положень проекту закону, ані з супровідних документів до нього незрозуміла 

необхідність ліквідації військових прокуратур в Україні, що не відповідає вимогам п. 1 

ч. 1 ст. 91 Регламенту Верховної Ради України, згідно з якими кожен законопроект має 

містити обґрунтування необхідності його прийняття, цілей, завдань і основних його 

положень [5]. Водночас, з урахуванням того, що актуальні наукові розвідки у сфері 

досліджуваного питання [7; 8] в унісон виснують про необхідність на сучасному етапі 

розвитку української державності функціонування в цілому та вдосконалення правової 

регламентації статусу військових прокуратур, видається цілком послідовною вимога 

обґрунтованого пояснення ініціативи щодо їхньої ліквідації, яке б не зводилося виключно 

до суб’єктивного бачення про відсутність необхідності існування таких спеціалізованих 

прокуратур.  

Отже, окреслене вище законодавче бачення першочергових заходів реформування 

органів прокуратури в Україні на сучасному етапі містить низку дискусійних питань, які, 

з одного боку, визначають орієнтири подальших наукових розвідок у цій сфері, а з 

іншого боку, констатують факт необхідності налагодження діалектичної єдності та 

зв’язку між теорією, практикою та законодавчою регламентацією окреслених питань.  

Використані матеріали: 

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових 

заходів із реформи органів прокуратури: Закон України від 19 вересня 2019 року № 113- 
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прокуратури». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66266 (дата 

звернення: 28.09.2019). 

3. Зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів 

прокуратури». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66266 (дата 

звернення: 28.09.2019). 
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звернення: 28.09.2019). 

5. Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури». URL: 
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URL: https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/7/7222959/ (дата звернення: 28.09.2019). 

7. Козачук О. С. Організаційно-правові засади функціонування військових 

прокуратур в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10. Київ, 2016. 20 с. 

8. Єременко Ю. А. Правові та організаційні основи спеціалізації органів 

прокуратури в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10. Київ, 2019. 19 с. 
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ В ОРГАНАХ 

ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 

Діяльність органів прокуратури України спрямована на всемірне утвердження 

верховенства закону, зміцнення правопорядку, захист прав і свобод громадян та інтересів 

держави й суспільства. Виконання зазначених завдань напряму залежить від кадрової 

політики органів прокуратури та ефективної системи кадрового забезпечення, які повинні 

враховувати новітні тенденції, вітчизняний і зарубіжний досвід кадрового забезпечення 

[1, c. 1]. 

Правовою основою організації кадрової роботи в органах прокуратури України є 

Конституція України, Кодекс законів про працю України, Закон України «Про 

прокуратуру, Закон України «Про державну службу», інші нормативно-правові акти та 

Положення про організацію кадрової роботи в органах прокуратури [2, с. 1]. 

Потреби в кадрах в органах прокуратури є важливою умовою кадрового 

забезпечення, за допомогою якої досягається дві мети: задоволення потреб прокуратури у 

висококваліфікованих кадрах, кількісний та якісний склад яких дозволить ефективно та 

своєчасно виконувати функції прокуратури й покладені на неї завдання. З іншого боку, 

своєчасне та обґрунтоване визначення потреби в кадрах зменшує імовірність 

безсистемного та необґрунтованого розширення кадрового складу органів прокуратури, 

що сприяє раціональному використанню матеріальних та інших ресурсів [3, с. 2]. 

Науковцями, які досліджують проблематику даного питання, визначено декілька 

видів кадрової роботи, а саме: аналіз кадрової роботи, відбір, розставляння, закріплення і 

виховання кадрів, атестацію працівників органів прокуратури, підвищення кваліфікації 

https://www.pravda.com.ua/columns/2019/09/2/7225031/
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прокурорських працівників, облік кадрів і звітність про роботу з кадрами, а також 

діловодство [4, с. 1]. 

Як відомо, кадрова політика формується керівництвом організації, тобто у нашому 

випадку – керівництвом органів прокуратури, а реалізується кадровою службою в процесі 

виконання її працівниками своїх повноважень та функцій [4, с. 1]. 

2019 рік став початком нової реформи в органах прокуратури України шляхом 

прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури», спрямований передусім 

«на кадрове перезавантаження органів прокуратури шляхом атестації чинних 

прокурорів». 

Отже, сьогодні важливим є дослідження: «актуальних аспектів забезпечення 

кадрової роботи в органах прокуратури України» в умовах законодавчих змін. 

Вступ громадянина на службу в органи прокуратури України пов'язаний з 

призначенням його на посаду з урахуванням умов і вимог, встановлених законодавством 

про працю, про прокуратуру і про державну службу. Поняття призначення на посаду 

включає як первинний вступ особи на службу в органи прокуратури, так і переміщення 

по службі [4, с.2]. 

Важливим фактором є здійснення заходів щодо проведення оцінки відповідності 

чинних прокурорів критеріям професійної компетентності, доброчесності та професійної 

етики, а також надання можливості всім доброчесним кандидатам, які мають належні 

теоретичні знання та практичні навички, на конкурсних засадах зайняти посаду 

прокурора у будь-якому органі прокуратури. 

Так, серед основних нововведень Закону, які тісно переплітаються з актуальними 

аспектами кадрової роботи в умовах перезавантаження органів прокуратури є наділення 

Генерального прокурора тимчасовими повноваженнями, щодо атестації прокурорів та 

порядку їх звільнення, утворення кадрових комісій, порядку добору прокурорів, 

повноважень та порядку діяльності Ради прокурорів України та всеукраїнської 

конференції прокурорів. 

Атестація прокурорів включатиме:  

1) складання іспиту у формі анонімного письмового тестування для виявлення рівня 

знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження 

прокурора;  

2) проведення співбесіди з метою оцінки відповідності прокурора вимогам 

професійної компетентності, професійної етики та доброчесності. Для виявлення рівня 

володіння практичними знаннями та навичками прокурори виконуватимуть письмове 

практичне завдання.  

У разі неуспішного проходження атестації прокурора звільнятимуть з посади. 

Серед всього іншого Законом до 01.01.2021 зупинено повноваження Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів, що здійснює дисциплінарне провадження прокурорів та 

добір на посаду прокурора і тимчасово покладено її повноваження на Генерального 

прокурора та створені відповідно до цього закону кадрові комісії. 

Під час проведення переатестацій та добору з метою більш прозорої діяльності 

планується долученння як представників міжнародних організацій, іноземних партнерів, 

так і експертів з громадянського суспільств.  

Отже, в органах прокуратури кардинально змінено процес відбору кадрів на посаду 

прокурора, що на нашу думку пришвидшує процес призначення на посаду прокурора 

після проходження відповідного конкурсу, зважаючи на відсутність норми щодо 

проходження протягом року підготовки в Національній академії прокуратури України. 

Підводячи підсумок, варто зазначити, що кадрова робота в органах прокуратури 

покликана оптимізувати кадровий потенціал органів прокуртаури, забезпечити його 
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якісне функціонування на засадах професіоналізму та порядності, що на нашу думку є 

безумовно позитивним фактором в неупередженості та справедливості. 

Використані матеріали: 
1. Горзов А. П., Устименко В.В. Актуальні питання кадрового забезпечення в 

органах прокуратури України. URL: shorturl.at/CDL58 

2.  Положення про організацію кадрової роботи в органах прокуратури від 

18. 12. 2017 . URL: https://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id=94102 

3.  Пшонка А. В. Особливості визначення кадрових потреб та здійснення 

кадрового планування в органах прокуратури. URL: shorturl.at/exBDX 

4. Петрова А. О. Правове підґрунтя забезпечення кадрової політики в органах 
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ЯК ЦІННІСНИЙ ОРІЄНТИР СТУДЕНТА-ПРАВНИКА 

Нові підходи організації освітнього процесу впливають на покращення рівня 

підготовки будь-якого фахівця, у тому числі й у галузі права. Водночас, слід 

констатувати, що, на жаль, у сучасних правових школах нормативні акти, які містять 

важливі етичні та правові корпоративні приписи не завжди в освітньому процесі 

вважаються основними, а при підготовці майбутніх фахівців, зокрема й адвокатів, увага 

етичним правилам приділяється не значна. Але, демократичні цінності суспільства 

потребують переосмислення та усвідомлення якісних показників правової свідомості та 

культури. Відтак, концептуальні ідеї розвитку правничої освіти потребують належного 

розвитку та удосконалення. 

Етичні кодекси, зокрема й Правила адвокатської етики (далі – ПАЕ) – важливі та 

необхідні для концепції реформування правничої освіти. Сучасна юридична освіта має 

зайняти провідне місце у формуванні свідомого майбутнього адвоката із 

високоморальними якостями. Не випадково, надзвичайна важливість функціонального 

навантаження адвокатури вимагає від адвокатів слідування високим етичним стандартам 

поведінки [1].  

Постійна змінюваність законодавства України як субстанційної держави – не його 

особливість, а загальна закономірність. У контексті плюралізму пріоритетів та ціннісних 

настанов, відсутності об’єднувальних морально-етичних ідей соціальної дійсності, етичні 

кодекси постають ефективними соціально-імперативними програмами нормативно-

належного на національному й міжнародному рівнях [2, с. 68]. 

Загалом, професійна етика юриста як навчальна дисципліна дозволить ознайомити 

студента із моральними засадами діяльності щодо здійснення правового захисту людини 

чи держави, залежно від виду діяльності яку здійснюватимуть юристи-фахівці. Оскільки 

моральні норми наповнюють особу-фахівця в галузі права та його юридичну діяльність 

гуманістичним змістом, професійна етика юриста, розкриваючи й пропагуючи гуманні 

засади правовідносин, що встановлюються в різних сферах життя, позитивно вплине на 
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формування належної правосвідомості та забезпечить правильне правозастосування [3]. 

Вітчизняний науковець Т. Аболіна слушно зауважує, що «… етика переживає 

трансформаційні процеси, починаючи з другої половини XX ст. Так, відбуваються 

процеси появи й формування прикладної етики, основними елементами якої є 

нормативна, ситуативна та професійна етика. За такого підходу загальнолюдські 

моральні норми і принципи конкретизуються та набувають нового змісту. Вони 

враховують особливості життєдіяльності різних професійних груп людей, специфіку 

рольової поведінки на різних ситуаціях (ділові, службові, міжпрофесійні стосунки тощо). 

Прикладна етика не ізолюється від теоретичної, а формується на її основі» [4]. 

Безсумнівно, професійна етика сьогодні постала як окрема категорія у соціумі, яка слугує 

ефективним регулятором офіційно-ділових відносин. 

Щодо особи, яка отримала допуск до права на зайняття адвокатською діяльністю, як 

необхідної умови сьогодення – є її відповідність високим професійним, моральним, 

психологічним та людським критеріям. У цьому зв’язку, на професійну інкультурацію 

студентів-правників, зокрема й адвокатів, показовою є позиція Ж. Алєкссєвої, яка сприяє 

їх становленню як фахівців та формує високі моральні якості до майбутньої професії: 

«Здобуття професії передбачає засвоєння необхідних професійних знань і навичок, 

адекватне відображення місця й ролі цієї професії в технічному й соціальному розподілі 

праці, засвоєння загальних засад професійної етики, неформальних правил конкретної 

організації та зразків професійної поведінки, оволодіння навичками професійної 

комунікації, а також ідентифікацію себе з певною професійною групою» [5, с. 49]. 

Безперечно, такий погляд заслуговує на увагу, оскільки є актуальним для сучасного 

правника. 

Більше того, значення професійної етики в цілому не обмежується рамками тієї чи 

іншої професії, її специфіка має більш широке застосування. Дотримання вимог 

професійної етики нерідко виявляється найкращою формою втілення об’єктивно 

існуючих моральних норм у конкретному прояві. 

Професійна етика узагальнює, систематизує, науково обґрунтовує принципи, норми 

та інші елементи моралі, доводить розумність і прогресивність одних та піддає науковій 

критиці інші, сприяє вихованню у людей правової свідомості, допомагає сформувати такі 

моральні принципи і норми, почуття, переконання, ідеали, звички і якості, які 

відповідають завданням їхньої поведінки, в тому числі й професійної. 

Як переконує змістовний аналіз положень адвокатської етики в Україні, де 

нормативно закріплено її суть, виникає потреба подальшого обговорення та 

доопрацювання не тільки з боку науковців, а й осіб які їх вивчають. У всякому разі, 

особливості деонтологічних засад, які визнаються адвокатською світовою спільнотою як 

необхідний важіль підвищення ролі адвокатури у теперішньому суспільстві, морально-

етичні засади професійної діяльності важливі не лише для адвоката, але й студента-

правника.  

Отже, ПАЕ – є ціннісним орієнтиром освітнього процесу при формуванні правової 

свідомості та культури студента-правника, зокрема й майбутнього адвоката, вивчення 

яких забезпечить їх якісну та належну підготовку в правничій школі. До того ж, ПАЕ як 

корпоративний нормативно-правовий акт мають безпосередній вплив на правову 

свідомість й культуру студента-правника та мають значення: загальне – для усіх 

майбутніх фахівців у галузі права; спеціальне – для тих, хто чітко визначився із 

професійним спрямуванням. 

Тому, важливим та необхідним сьогодні постає питання щодо введення всіма 

правничими школами обов’язкової навчальної дисципліни «етики юриста», зокрема й 

адвоката при підготовці майбутнього фахівця у галузі права, яка б пропагувала гуманні 

засади правовідносин, що встановлюються в різних сферах життя, що позитивно вплине 
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на формування студентської правової свідомості та культури. 
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НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ІНСТИТУТУ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ 

Відповідно статті 131-2 Конституції України для надання професійної правничої 

допомоги в Україні діє адвокатура. Стаття 59 Конституції закріплює, що у випадках, 

передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. 

З огляду на вище наведене важливого значення набувають питання надання 

безоплатної правничої допомоги, яка сприяє найменш соціально захищеним фізичним 

особам розібратися в положеннях законодавства, реалізувати свої права та за 

необхідності захистити їх у правовідносинах з іншими громадянами фізичними особами, 

органами влади, органами місцевого самоврядування, судовими та правоохоронними 

органами. 

Передусім для визначення основних напрямів подальшого вдосконалення інституту 

безоплатної правничої допомоги в Україні необхідним є розглянути проблеми, що стали 

перепоною у повному і належному застосуванню Закону України “Про безоплатну 

правову допомогу”, після його прийняття у 2011 році. 

Власний досвід автора з 2014 року у співробітництві з Регіональним центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях 

та з Харківським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

та вивчення наукових робіт з цієї тематики надають можливість визначити такі недоліки 

у цій сфері діяльності. 

Перша проблема – кадрове забезпечення. 

Вона полягає у тому, що, по-перше, у конкурсах з підбору адвокатів, які 

залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, передусім беруть 

участь молоді (початківці) адвокати, які бачать у наданні безоплатної вторинної правової 

допомоги можливість збільшити коло клієнтів і мінімальний заробіток. В свою чергу, для 

досвідчених адвокатів така мотивація майже не представляє інтересу. З огляду на таку 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001891-17
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100644
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100644
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ситуацію можна зазначити, що в цілому якість безоплатної вторинної правової допомоги 

не завжди відповідає встановленим стандартам. 

Цю проблему мають вирішувати заходи щодо підвищення кваліфікації (лекції, 

семінари, тренінги, заняття в Школі професійної майстерності адвокатів та ін.), зокрема, з 

2018 року почала функціонувати мережа правових клубів “PRAVOKATOR”. Але, як 

свідчить власна практика та інформація, що надходить від інших адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу, бере участь у цих заходах менша частина 

адвокатів. 

Вирішити недоліки щодо кадрового забезпечення, на наш погляд, можливо. Для 

цього слід, по-перше: більш активно та широко проводити роз’яснювальну роботу серед 

адвокатів і створити передумови розуміння ними важливості і необхідності надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, як однієї з умов підвищення авторитету 

адвокатської професії, взагалі, і кожного адвоката, зокрема. 

Другий напрямок. 1) Забезпечити кожному адвокату завчасне надання інформації 

про заплановані тренінги та інші заходи з підвищення кваліфікації шляхом СМС-

повідомлень, телефонних дзвінків, надсилання листів на електронну пошту тощо. 

2) Зобов’язати кожного адвоката відвідувати на протязі року не менш, як 2-3 таких 

заходів; 3) проводити заходи з підвищення кваліфікації у приміщеннях, розрахованих на 

достатню кількість учасників, оскільки багато з числа адвокатів, бажаючих взяти участь у 

конкретному заході (наприклад, у тренінгу), не встигають зареєструватися, оскільки 

реєстрація закривається у зв’язку із вичерпанням фізичної можливості розмістити 

учасників у залі, де буде проходити цей захід. На наш погляд, це штучна перешкода у 

одержанні можливості підвищити кваліфікацію. 

Ми також вважаємо за доцільне запровадити в якості одного із видів підвищення 

кваліфікації адвокатів їх обов’язкову участь у наукових заходах, зокрема, конференціях, 

семінарах, “круглих столах”, що присвячені проблемам адвокатської діяльності та 

організовуються або проводяться як Координаційним центром або центрами з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, так і вищими юридичними навчальними 

закладами четвертого рівня акредитації. Для впровадження цієї пропозиції слід надати 

можливість брати участь у підвищенні кваліфікації адвокатів провідним ВНЗ України, 

для чого необхідно внести відповідні зміни до п. 37 нової редакції Порядку підвищення 

кваліфікації адвокатів України, відповідно до якого щорічний внесок за акредитацію 

сторонніх операторів з підвищення кваліфікації складає значну суму (50 мінімальних 

заробітних плат станом на 01 січня кожного року в якому така плата вноситься) [1]. 

Третій напрямок. З одного боку, підвищити відповідальність кожного адвоката за 

надання якісної безоплатної вторинної правової допомоги. З другого боку, запровадити 

заохочення та грошові премії за досягнення позитивного рішення на користь клієнта. Для 

цього необхідно виопрацювати умови такого заохочення для кожного виду судочинства. 

Це може бути, наприклад, хоча б і незначна премія за винесення виправдувального 

вироку у кримінальному провадженні, або почесна грамота або подяка відповідного 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Друга проблема – неналежне фінансування. Несвоєчасна оплата адвокатам 

винагороди за виконані доручення на надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

На жаль, систематично мають місце випадки, коли адвокатам виплачується із значною 

затримкою винагорода за виконану роботу. Обурення адвокатів пояснюються тим, що 

робота виконана, але отримати своєчасно винагороду не можливо, оскільки іноді гроші 

не виплачуються на протязі кількох місяців. 

Третя проблема – звернення від осіб, які мають ознаки психічного розладу. Такі 

особи не завжди йдуть на конструктивний діалог, а отже, і не хочуть розуміти, що 

намагаються їм донести працівники фронт-офісу. Ми погоджуємося із Н. Рогатинською, 



Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні 

 

254  24–25 жовтня 2019 р., Чернівці, Україна 

що одним із шляхів вирішення цієї проблеми є можливе залучення до роботи із такими 

громадянами психологів, які би чітко знали, як діяти в таких ситуаціях, а головне навчали 

інших працівників через проведення відповідних тренінгів та навчань. [2; c.164–165]. На 

жаль, на сьогоднішній день такі тренінги не проводяться, а психологи у штаті центрів 

відсутні. 

Четверта проблема – відсутність у законодавстві механізму роботи із громадянами, 

чиї звернення є безпідставними, тобто мова йдеться про випадки, коли завідомо відомо, 

що судова перспектива відсутня, незважаючи на те, що відмовити у прийнятті звернення 

працівники центру не можуть, хоча завідомо можуть. В зв’язку із зазначеним необхідне 

розроблення чіткого механізму прийняття рішень центрами з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги про відмову за безпідставністю. 

М. І. Рішко цілком справедливо зазначає, що подальший розвиток (системи 

безоплатної вторинної правової допомоги) є гарантом забезпечення рівного доступу до 

правосуддя, правової інформації та консультацій, посилення правової спроможності 

громад. [3; c. 100]. 

Ми вважаємо, що наявність невирішених сучасних проблем у сфері безоплатної 

правової допомоги підриває довіру не лише для цієї системи, але й до усієї діяльності 

органів державної влади щодо розбудови правової держави в нашій країні. 
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ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Визначення адвокатської діяльності наведене в Законі України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» (далі–Закон), відповідно до якого, адвокатська діяльність – 

незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та 

надання інших видів правової допомоги клієнту. 

На думку С. Я. Фурси, адвокатська діяльність – це не просто професійна діяльність 

адвоката, а саме діяльність адвоката, яка спрямована на захист прав, свобод та 

охоронюваних законом інтересів фізичних (громадян України, іноземних громадян, осіб 

без громадянства) та юридичних осіб. 

На традиційних елементах адвокатської діяльності акцентує увагу К. Ю. Суровова, 

яка відносить до них: суб’єкт, об’єкт, юридичні дії і операції, мету і результати 

адвокатської діяльності, які слід розібрати детальніше. 

Суб’єктом адвокатської діяльності завжди виступає тільки адвокат. Відповідно до 

Закону, адвокатом є фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в 

порядку, що передбачені цим Законом. Адвокатом може бути фізична особа, яка має 

повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права 

не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, 

встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

Головною відмінністю адвоката як суб’єкта надання правової допомоги є власне 

адвокатський статус, тобто сукупність передбачених законом професійних прав, 

обов’язків і, що найважливіше, гарантій адвокатської діяльності, які передбачені в ст. 23 

Закону. Цей особливий статус покликаний забезпечити якісно більшу ефективність 

правової допомоги адвоката порівняно з юридичними послугами, що надаються в Україні 

іншими суб’єктами. 

Об’єкт адвокатської діяльності. Традиційно під об’єктом діяльності розуміють те, 

на що вона впливає. Так, об’єктами можуть бути різні види суспільних відносин, 

матеріальні та нематеріальні блага і т.д. 

У широкому розумінні об’єктом адвокатської діяльності виступає реалізація права 

на отримання кваліфікованої правничої (правової) допомоги, в вузькому розумінні – 

правове сприяння задоволенню потреб громадян та юридичних осіб в захисті їхніх прав 

та інтересів, вирішення конкретної правової проблеми, з якою зіткнувся клієнт 

(довіритель). 

Адвокатура розглядається як інститут, на який покладено реалізація 

конституційного права громадян на отримання кваліфікованої правничої (правової) 

допомоги. Кваліфікованою є правнича (правова) допомога, здійснювана спеціальним 

суб’єктом, який підтвердив свої знання і вміння в цій сфері, що дозволяє з великою 
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долею ймовірності гарантувати її якість. До таких суб’єктів слід віднести лише адвоката, 

а не просто будь-яку особу яка має диплом правника. 

Допомога адвоката необхідна зазвичай для отримання будь-якої інформації або 

здійснення тих чи інших юридично значущих дій. Їх результати визначаються потребами 

громадян і юридичних осіб. Саме ідея задоволення будь-якої потреби або життєвого 

інтересу і лежить в основі цих правовідносин. 

Виведення адвокатської діяльності за межу виключно реалізації конституційного 

права на правничу (правову) допомогу дозволяє розвинути цю тему в іншому напрямку і 

розглядати адвокатську діяльність в контексті правовідносин з надання цивільно-

правових (юридичних, правових) послуг. Наприклад, в цивільному праві традиційною є 

думка про те, що формування, зміст і призначення права визначаються потребами та 

інтересами людей і прагненням їх задовольнити. Матеріальні потреби трансформуються 

в правові та стають основними спонукальними силами людської діяльності. Саме в тих 

випадках, коли питання про придбання матеріальних або нематеріальних благ переходить 

в юридичну площину, виникає юридичний конфлікт, який потребує вирішення. Отже, 

можна розглядати адвокатську діяльність і в контексті правовідносин з надання 

юридичних (правових) послуг. І в цьому розумінні діяльність адвоката за своєю суттю 

виглядає не стільки допомогою, скільки правовою послугою. В свою чергу адвокат 

виступає суб’єктом ринку правових послуг, і з огляду на це, він повинен знати, що 

«маркетинг в цілому – це, головним чином, вміння визначати, забезпечувати та 

задовольняти потреби споживачів. 

Мета адвокатської діяльності. Адвокатська діяльність, як і будь-яка інша правова 

діяльність, спрямована на досягнення певної мети. Цілями адвокатської діяльності є: 

захист та представництво прав, свобод та інтересів громадян, захист та представництво 

прав та інтересів юридичних осіб, а також забезпечення доступу до правосуддя. 

Забезпечення доступу до суду, як мета адвокатської діяльності, відображає пріоритет 

процесуальної діяльності адвоката (представника, захисника) і його важливу роль в 

механізмі судового захисту. 

Якість роботи адвокатів є найважливішим критерієм оцінки результативності 

діяльності адвокатури, в зв’язку з чим однією із задач сучасної адвокатури як важливого 

інституту громадянського суспільства є прагнення до постійного вдосконалення якості 

кваліфікованої правничої допомоги. 

Юридичні дії та операції виступають безпосереднім змістом адвокатської 

діяльності, яка виражається в активній реалізації можливостей, що надаються адвокатам 

нормами права, і становить сукупність цілеспрямованих, взаємопов’язаних дій для 

досягнення поставленої мети. 

Найчастіше діяльність адвоката асоціюється з представництвом або захистом в суді. 

Проте, коло питань які вирішує адвокат, дуже різноманітне і не завжди пов’язане із 

судами та органами правоохоронної діяльності. 

Буде вірним твердження про те, дії та операції як елемент адвокатської діяльності з 

надання правничої (правової) допомоги відповідають її видам, передбаченим в Законі, 

який не є вичерпним. Кожен вид адвокатської діяльності відрізняється один від одного не 

тільки цільовою спрямованістю, але й характером дій, необхідних для досягнення 

конкретного результату. Наприклад, для того щоб надати консультацію адвокат робить 

такі дії: вислуховує клієнта, задає йому необхідні питання, усно повідомляє необхідну 

клієнту інформацію. Представництво в судових органах – більш складний за обсягом вид, 

що включає в себе безліч дій, починаючи від вислуховування клієнта та вивчення 

матеріалів справи і закінчуючи участю адвоката в процесі виконання судового рішення. 

Правові прийоми і способи здійснення діяльності. Елементи, за допомогою яких 

здійснюються юридичні дії, в науковій літературі називаються по-різному, а найчастіше 
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використовується категорія «правові засоби». В. А. Сапун вважає, що соціальна цінність 

права полягає у можливості досягнення з його допомогою необхідних результатів. Сама 

категорія «правові засоби» розкриває, які соціальні завдання ці правові механізми можуть 

вирішувати, де і в якому порядку їх можна використовувати у практичній правовій 

діяльності для досягнення соціально значущих результатів. Тому, до основних ознак 

правових засобів, що лежать в основі здійснення адвокатської діяльності можна віднести: 

1) спрямованість на досягнення поставлених цілей в зв’язку з захистом прав і законних 

інтересів довірителя; 2) їх формальна визначеність як правовими актами, так і 

корпоративними актами адвокатської спільноти; 3) гарантованість державою, що 

забезпечується покладенням обов’язку на певних суб’єктів по виконанню вимог адвоката 

та застосуванням санкцій за порушення такого обов’язку (ст. 212-3 КУпАП, ст. 397 КК 

України). 

Підсумком здійснення юридичних дій, операцій і застосування відповідних 

юридичних прийомів і способів є результат. Ефективність адвокатської діяльності 

перевіряється за допомогою зіставлення отриманого результату із запланованими 

завданнями і цілями. Тобто «результативність» адвокатської діяльності слід розглядати 

як синонім поняття «ефективність». А ефективність адвокатської діяльності не можна 

розглядати поза рівнем професійної підготовки адвоката та умов його праці. 

Підсумовуючи, зазначимо, що адвокатська діяльність має свою структуру, 

елементами якої є: суб’єкт, об’єкт, юридичні дії та операції, засоби і способи їх 

здійснення, а також результати дій адвоката. Дослідження структури та елементів 

адвокатської діяльності дозволяє характеризувати її як комплексне правове явище, 

взаємопов’язані елементи якого утворюють в сукупності складну систему, покликану 

забезпечити її ефективне функціонування. 
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ЗВЕРНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ІЗ СУДОВИМ 

ДОРУЧЕННЯМ ПРО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ДО ІНОЗЕМНОГО 

СУДУ АБО ІНШОГО КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНУ ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ 

Особлива значущість права на правову допомогу виявляється в тому, що воно 

виступає своєрідним правовим посередником, без якого буває доволі складно повноцінно 

реалізувати гарантовані Основним законом права, оскільки процесуальне законодавство 

України має формалізований характер. 

Конституційне право на кваліфіковану правову допомогу входить у правовий 

інститут основних прав і свобод людини і громадянина, що лежать в основі правового 

статусу особистості, а також може розглядатися як один із важливих принципів 

безпосередньо адміністративного судочинства. Це право, з одного боку, є одним із 

найважливіших прав людини і громадянина, а з іншого боку, являє собою гарантію 

дотримання комплексу інших прав. 

Порядок звернення адміністративного суду із судовим доручення про надання 

правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземного 

органу іноземної держави передбачений в ст. 85 Кодексу адміністративного судочинства 

України (далі - КАС України)[2]. 
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У разі якщо в процесі розгляду справи суду необхідно вручити документи, 

отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, суд може 

звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого 

компетентного органу іноземної держави у порядку, встановленому КАС України або 

міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою 

України. 

міст і форма судового доручення про надання правової допомоги мають відповідати 

вимогам міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою 

України, а якщо його не укладено - вимогам частин другої - четвертої статті 86 КАС 

України. 

Відповідно до Договору між СРСР та Алжирською Народною Демократичною 

Республікою про взаємне надання правової допомоги від 23 лютого 1982 року, яке 

застосовується у порядку правонаступництва згідно із Законом України «Про 

правонаступництво України»: громадяни однієї Договірної Сторони користуються на 

території іншої Договірної Сторони щодо своїх особистих і майнових прав таким самим 

правовим і судовим захистом, як і власні громадяни. Вони мають право звертатися в 

установи іншої Договірної Сторони, на тих же умовах, що і власні громадяни іншої 

Договірної Сторони. Вони звільняються від судових витрат і обов’язки внесення застави 

(cautio judicatum solvi) на тих же умовах і в тому ж обсязі, що і власні громадяни[1]. 

Установи юстиції Договірних Сторін надають взаємно правову допомогу у судових 

справах відповідно до положень цього Договору. Правова допомога охоплює вручення 

документів і виконання судових доручень про окремі процесуальні дії: допит свідків, 

сторін, експертів та інших діях. При наданні правової допомоги компетентні установи 

Договірних Сторін зносяться одна з одною в дипломатичному порядку. 

Прикладом звернення адміністративного суду України до іноземного суду є справа 

№ 1340/4043/18, яка розглядалась Львівським окружним адміністративним судом[3]. 

Представник позивача звернувся до суду з клопотанням, згідно з яким просить 

звернутися в порядку судового доручення до Желізодорожного районного суду м. 

Барнаула Алтайського району Російської Федерації для отримання доказів по справі, а 

саме: 

- належно завірену копію вироку у справі № 1-120/2018 про обвинувачення 

генерального директора ТОВ «Монарх» ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого 

частиною 5 статті 159 КК Російської Федерації; 

- надати відомості коли ТОВ «Еко-Солод» звернулося із цивільним позовом в 

межах кримінального провадження у справі № 1-120/2018 про обвинувачення 

генерального директора ТОВ «Монарх» ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого 

частиною 5 статті 159 КК Російської Федерації. 

Позивачем у справі було вжито усіх можливих заходів для отримання вказаних 

вище доказів. На підтвердження вказаного надано копію звернення до Желізодорожного 

районного суду м. Барнаула Алтайського району від 11.11.2018 та докази скерування 

такого електронним зв’язком. 

У відповідності до статті 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у 

цивільних, сімейних і кримінальних справах, яка ратифікована Україною Законом № 

240/94-ВР від 10.11.2994, Договірні Сторони надають один одному правову допомогу 

шляхом виконання процесуальних і інших дій, передбачених законодавством запитуваної 

Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, 

вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертизи, допиту сторін, 

обвинувачених, свідків, експертів, порушення карного переслідування, розшуку і видачі 

осіб, що вчинили злочини, визнання і виконання судових рішень по цивільним справам, 
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вироків у частині цивільного позову, виконавчих написів, а також шляхом вручення 

документів. 

Підсумовуючи вищевказане, можна зробити висновок, що згадана Конвенція та 

чисельні договори та угоди дають широкі можливості для співробітництва судових 

органів, органів юстиції України з відповідними іноземними установами щодо надання 

правової допомоги, розвивати подальше зближення методів роботи країн з різними 

правовими системами, а також дає можливість як фізичним, так і юридичним особам, 

здійснювати захист своїх порушених прав на територіях іноземних держав. 

Використані матеріали: 

1. Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Алжирською 

Народною Демократичною Республікою про взаємне надання правової допомоги від 23 

лютого 1982. URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/012_002 (дата звернення 

11.10.2019) 

2. Кодекс адміністративного судочинства України. Закон від 06.07.2005 № 2747– 

IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35– 36, № 37, ст.446 (зі змінами та 

доповненнями). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747–15 (дата звернення 

12.10.2019) 

3. Ухвала Львівського окружного адміністративного суду № 79662879, 07.02.2019 

URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/012_002https://youcontrol.com.ua/catalog/court-

document/79662879/ (дата звернення 11.10.2019) 
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ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ НОРМ  

ЧИННОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

На сьогоднішній день в Україні застосування норм кримінально-процесуального 

законоавства набуває великого розвороту. З кожним днем в державі відбувається зміни 

чинних норм. Але незавжди нове доцільно вважати правильним і таким що принесе 

покращення державі. Отже розкриття даної роботи хочу розпочати з розкриття певних 

термінів які будуть зустрічатись в роботі. Юридична колізія (лат. collisio – зіткнення) – 

розбіжність або суперечність між нормативно-правовими актами, що регулюють одні й ті 

ж або суміжні правовідносини, а також між компетенцією органів влади. У правознавстві 

питання про юридичні колізії традиційно пов’язують з проблемою неузгодженостей 

правової системи. У теорії держави і права це поняття розглядається значно ширше. 

Юридична колізія – це протиріччя між існуючим правовим порядком і намірами і 

діями щодо його зміни. Поняття юридичної колізії є ключовим для розуміння всіх 

системних протиріч у праві. У ньому відбивається насамперед суперечність між 

існуючими правовими актами та інститутами, правопорядком в цілому, а також діями 

щодо їх зміни, визнання або відторгнення. Можна сказати, що юридична колізія- це 

спірне правовідношення, що мають суб'єктивну природу і виникають головним чином 

внаслідок помилок законодавця, передусім порушень правил формальної логіки.  

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/012_002
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/79662879/
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/79662879/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Розглянем також саму проблему появи норм у чинному законодавстві, Юридичні 

колізії, як правило, зумовлюються цілим рядом причин. Причини існування колізій 

характеризуються як сукупність умов, що мають об'єктивний та суб’єктивний 

характер. Об’єктивними причинами існування колізій є суперечливість розвитку 

економічних відносин, недосконалість визначення статусу суб’єктів політичних відносин 

та невизначеність статусу держави як суб’єкта політичних та правових відносин. 

Коло суб’єктивних причин є більш широким, що зумовлюється рівнем удосконалення 

законодавства, що є результатом практичної діяльності певних суб’єктів. Серед основних 

причин такого роду називають: 

 недосконалу якість сучасного законодавства, що відображається у його 

суперечності та невідповідності правилам законодавчої техніки; 

 недостатню системність нормативно-правових актів, що засновується на 

непослідовності; 

 низький рівень «розчистки» законодавства, що супроводжується дією одночасно 

нових та вже скасованих нормативних актів; 

 недосконалість термінології нормативного масиву, що викликає труднощі 

правозастосовчої практики; 

 наявність великої кількості нормативно-правових актів, що регламентують 

рівнопорядкові суспільні відносини. Достатньо наголосити на тому, що з дня 

проголошення незалежності України парламентом було прийнято приблизно 609 актів 

вищої юридичної сили (станом на 2006 рік) та незліченна кількість нормативних 

документів підзаконного характеру. 

 відсутність повної реалізації принципу гласності у законодавчій сфері; 

 невизначеність повноважень суб'єктів владних відносин, що призводить до 

порушення принципу розподілу влади та втручання в нормотворчу діяльність інших 

державних структур; 

 специфіка правового регулювання окремих відносин низький рівень професійної 

культури юристів, що призводить до незнання нормативного масиву. 

Таким чином, причини існування колізій у правовій сфері характеризують їх 

наявність в законодавстві будь-якої держави. Однак саме їх кількість та наявність 

обґрунтованих шляхів подолання колізій і свідчить про рівень ефективності 

національного законодавства. Доведено, що подальший розвиток кримінального та 

кримінального процесуального законів неможливий без виявлення та усунення наявних у 

них недоліків. Хочу зауважити, що багато граней та рівнів взаємозв'язку матеріального та 

процесуального кримінального права є новими та такими, які не мають однозначного 

вирішення. Вважаю, що взаємообумовленість та взаємопроникнення один в одного, їх 

найтісніший зв'язок, те, що процесуальний закон повинен зважати на кримінальний, й, 

навпаки, кримінальний закон має враховувати процесуальний порядок його застосування, 

визначають потребу в їх спільному, паралельно-правовому дослідженні. Я вважаю ця 

сфера мало розвинута в українському законодавстві і їй потрібно ще більше дослідження 

з боку як Верховної ради, Конституційного суду, Верховного суду України, так і 

науковців які досліджують дані теми. Як ми бачимо на сьогоднішній час судова реформа 

лиш розвивається на території України і кожен день працівники внутрішніх справ 

зіштовхуються з масою проблем які заважають їм у виконанні своїх службових 

обов’язків. Адже недосконале законодавство і реформи законодавства залишать за собою 

кращого. Як працівник поліції під час своєї роботи виявив невдоволення суспільства 

нинішніми реформами і чинним законодавством які лиш гарантує захист лише на 

сторінках законів з їх слів: (не бачим дій які б могли захистити нас на тому рівні як 

написано в законі) тому вважаю що це теж актуальна проблема яка варта уваги, адже 

згідно Конституції України ст. 3 людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Бачимо 

що закони дбають про громадян лише у письмовій формі і на словах а на самому ділі 

підтвердження цих прав майже відсутні[1]. 

Отже перейдемо до однієї х актуальних колізій в процесуальному законодавстві. 

Звернемо увагу на те що чимала новинок які містяться в КПК є досить сильними та 

прогресивними такі що заслуговують на схвалення. Однак вже в існуючих нормах та в 

інститутах права законодавець як на мене відмовився неправильно. Звернімо увагу на 

КПК 2012 р. який не передбачає положення свого попередника (ч. 3 ст. 27 КПК 

1960 р.) [2], що надавало право прокурору розпочинати розслідування кримінальних 

правопорушень, провадження стосовно яких здійснюється у формі приватного 

обвинувачення за відсутності відповідної заяви постраждалого у тому разі, коли через 

безпорадний стан, залежність від обвинуваченого чи з інших причин (зокрема й 

унаслідок смерті) така особа не здатна самостійно відстоювати свої інтереси. Тому як 

сприймати цей момент , що прокурор вправі у справах публічного обвинувачення за 

власною ініціативою пред'явити цивільний позов в інтересах не лише держави, але й 

громадян, які через фізичний стан, матеріальне становище, похилий вік, недієздатність 

або обмежену дієздатність неспроможні захистити свої права (п. 12 ч. 2 ст. 36 КПК 2012 

р.)., також неможливість розпочати кримінальне провадження у формі приватного 

обвинувачення (ст. 477 КПК 2012 р.) без заяви постраждалого (крім того, що інтереси 

такої особи залишаться без належного захисту) може призвести й до того, що 

кримінально-правова оцінка вчиненого щодо нього діяння буде неповною та 

неправильною. З вище вказаного бачимо колізію в праві яка може призвести до 

несправедливого вироку і зможе й так похитну віру суспільства в справедливість. 

До прикладу цієї колізії хочу скористуватись дослідженням В. В. Навроцької [3] 

привести приклад її роботи, вчинено діяння, передбачене ч. 1 ст. 152 КК України 

(зґвалтування). Згодом, побоюючись, що постраждала особа подасть скаргу з вимогою 

розпочати відповідне кримінальне провадження, її вбивають. І, відповідно, внаслідок 

цього особа не встигла повідомити працівників правоохоронних органів про вчинення 

щодо неї злочину. В аналізованому випадку позбавлення людини життя слід 

кваліфікувати за ч. 1 ст. 115 КК України (як просте умисне вбивство), а не за п. 9 ч. 2 ст. 

115 КК України (як «умисне вбивство з метою приховати інший злочин» - 

відповідальність за яке є, безумовно, більш суворою). Адже для цього потрібно, щоб і 

попереднє діяння було оцінене як злочинне. Однак така оцінка може бути зроблена за 

умов, коли вчинене є протиправним, винним, караним, суспільно небезпечним. 

Відсутність хоча б однієї із цих чотирьох наведених ознак позбавляє можливості 

стверджувати, що вчинено злочин. Суспільна небезпека як обов'язкова ознака злочину 

означає, що дія чи бездіяльність завдає чи створює реальну загрозу заподіяння істотної 

шкоди об'єкту кримінально-правової охорони. У справах, кримінальне провадження 

щодо яких здійснюється у формі приватного обвинувачення, постраждалий (а у 

визначених законом випадках – його законний представник) самостійно визначає те, чи 

спричинена йому діянням, передбаченим кримінальним законом, шкода (а це 

об'єктивується у поданні правоохоронному органу відповідної заяви). Якщо ж, на його 

думку, це не так, то, відповідно, відсутня суспільна небезпека. А отже, нема підстав 

стверджувати, що вчинено злочин (у змодельованому випадку – зґвалтування), і, своєю 

чергою, наступне діяння – позбавлення життя – не можна кваліфікувати за п. 9 ч. 2 ст. 

115 КК України як умисне вбивство з метою приховати інший злочин. Адже оцінка 

другого з діянь як злочинного сумнівів не викликає, однак його кваліфікація може бути 

різною і залежати від того, чи подав постраждалий (або його законний представник) 

відповідну скаргу, чи ні. За таких умов навряд чи доводиться говорити про дотримання 

основоположного принципу кримінально-правової кваліфікації – її повноти. 
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А тепер повернися до КПК 1960 р. у подібній ситуації з метою захисту насамперед 

публічних інтересів кримінальна справа про зазначене діяння, незважаючи на відсутність 

скарги потерпілого (померлий її об'єктивно подати не може), могла бути порушена 

прокурором (із посиланням на ч. 3 ст. 27 цього Кодексу). Згідно з чинним КПК 2012 р. 

прокурор подібних повноважень позбавлений тому у разі, коли волевиявленню 

постраждалого від злочину перешкоджають фізичні чи психічні недоліки, залежність від 

правопорушника, інші поважні причини (зокрема смерть), необхідно було б поширити 

дію засади публічності, надавши право прокуророві розпочинати кримінальне 

провадження за власною ініціативою. 
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ПРИНЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

Будь-який процес ґрунтується на системі принципів. Основоположними ідеями 

даного правового явища є: справедливість, рівність, свобода, гуманізм. Ці ідеї втілилися в 

завданні адміністративного судочинства, що полягає в справедливому, неупередженому 

та своєчасному вирішенні судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою 

ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 

юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень (ч. 1 ст. 2 КАС 

України). 

Загальним принципом для всієї адміністративно-процесуальної діяльності та 

адміністративного судочинства виступає принцип верховенства права. Інші принципи 

повинні відповідати основоположному принципові верховенства права та принципам, що 

забезпечують його дію, до яких відноситься принцип пропорційності (розмірності, або 

адекватності).  

В «Словникові іншомовних слів Мельничука» термін пропорційний (від пропорція) 

тлумачиться як «той, що має правильне співвідношення частин з цілим, перебуває в 

певному відношенні до будь-якої величини»; а термін пропорційні величини – як 

«величини, які залежать одна від одної таким чином, що збільшення однієї з них 

викликає збільшення іншої у стільки ж разів (прямо пропорційна залежність) або 

зменшення іншої (обернено пропорційна залежність)» [1]. В Академічному тлумачному 

словнику української мови під пропорційністю розуміється найпростіша математична 

функціональна залежність між двома змінними величинами [2]. Таким чином, під 
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пропорційністю розуміється досягнення збалансованості, відповідності, гармонійності 

між двома різними величинами, елементами чи інститутами. 

Відомий англійський теоретик Т. Хартлі вбачає в принципі пропорційності 

наявність розумного співвідношення між метою та засобами її досягнення. На його 

думку, і вибрані засоби, що повинні забезпечувати досягнення мети, і шкода для тих, чиї 

інтереси порушуються, повинні бути пропорційними отриманому в публічних інтересах 

позитивному результату [3, с. 161]. А відомий український вчений, проф. П.М. Рабінович, 

за результатами аналізу практики ЄСПЛ, зазначив, що цей принцип пов’язаний 

насамперед із проблемою правомірності обмежень прав людини [4, с. 115–119]. 

Наприклад, в рішенні ЄСПЛ в справі Жовнер проти України від 29 червня 2004 р. (Заява 

№ 56848/00), Суд підкреслив, що при оцінці втручання державної влади у використання 

права власності необхідно з’ясовувати, чи дотримується справедлива рівновага між 

вимогами загального інтересу і вимогами захисту основних прав громадян. Пошук 

подібної рівноваги повністю віддзеркалюється в структурі ст. 1 Першого Протоколу 

(994_535), отже повинно існувати пропорційно обґрунтоване співвідношення між 

зазначеною метою і засобами, що використовуються [5]. Вирішуючи справи на предмет 

оцінки правомірності та виправданості обмежень прав людини, ЄСПЛ послідовно 

вирішує чотири групи питань: 1) чи було передбачене законом те обмеження (втручання), 

що заперечується; 2) чи переслідувало воно одну з легітимних цілей, зазначених у 

Конвенції; 3) чи було воно необхідним у демократичному суспільстві; 4) чи було воно 

розмірним до тієї правомірної мети, яка досягалась [6, с. 161]. 

Проблеми, пов’язані із застосуванням принципу пропорційності в Україні були 

предметом розгляду національних судів. Зокрема, в рішенні від 25.01.2012 р. № 3-рп/2012 

(справа № 1-11/2012), Конституційний Суд України зазначив, що одним із елементів 

верховенства права є принцип пропорційності, який в сфері соціального захисту означає, 

що заходи, передбачені в нормативно-правових актах, повинні спрямовуватися на 

досягнення легітимної мети та мають бути співмірними з нею [7].  

Зауважуємо, що принцип пропорційності в прямій формі в Конституції України не 

закріплений, як не закріплений і в Кодексі адміністративного судочинства України: в 

основному переліку засад (принципів) (ч. 3 ст. 2 КАС України) він відсутній.  

Водночас, в справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

владних повноважень, обов’язок щодо перевірки, чи прийняті (вчинені) вони 

пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими 

несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення 

яких спрямоване це рішення (дія), – законодавець поклав на адміністративні суди (п. 8 ч. 

2 ст. 2 КАС України). 

Отже, принцип пропорційності є загальним універсальним принципом права, який 

ґрунтується на ідеї справедливості, має фундаментальне значення для визначення обсягу 

дії основоположних прав і свобод людини і громадянина та вимагає співрозмірного їх 

обмеження для досягнення публічних цілей. На противагу Цивільному процесуальному 

кодексу України, в Кодексі адміністративного судочинства України принцип 

пропорційності чітко віднайти та прямо застосувати для вирішення важливих питань 

майже неможливо. Не зрозуміло, чому законодавець адресував застосування принципу 

пропорційності лише адміністративним судам, залишивши можливість іншим суб’єктам 

адміністративного судочинства застосовувати його лише в контексті забезпечення дії 

принципу верховенства права. Підсумовуючи, вважаємо, що принцип пропорційності має 

бути в переліку засад (принципів) адміністративного судочинства, визначеному в ч. 3 ст. 

2 Кодексу адміністративного судочинства України, внаслідок чого ст. 2 КАС України має 

бути уточнена. 
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ДЕОНТОЛОГІЧНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО 

НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ АДВОКАТОМ У ФРАНЦІЇ 

Адвокатура Франції є однією з найстаріших адвокатських корпорацій в світі та 

багата славними традиціями. З появою перших адвокатів у Франції, за Звичаями Святого 

Людовіка 1270 р. і Ордонансів Філіпа Хороброго 1274 р. їм в обов’язок ставилося 

дотримання правил етичного порядку, наприклад, ввічливо викладати свої аргументи і не 

ображати суддю або супротивника, але головне – вести тільки добрі та законні справи, а 

якщо адвокат почне справу, яка спочатку видасться йому правильною, а потім дізнається, 

що вона нечесна, він відразу, як тільки дізнається про це, повинен її покинути [1, с. 576]. 

Тривалий час у Франції існував дуалізм адвокатської професії. Проте, в останні 

десятиліття адвокатура Франції переживає істотні зміни. Згідно із законом від 31.12.1971 

р відбулося злиття ряду адвокатських професій (адвоката як незалежного радника, 

адвоката як повіреного в судах і адвоката-консультанта в комерційних судах) в єдину 

професію адвоката. В 1992 р. відбулося подальше об’єднання професій адвоката і 

незалежного юриста (юрисконсульта) в нову і єдину «велику» адвокатську професію [2, 

с. 10]. 

Структурні зміни були викликані тим, що колишні традиційні адвокатські асоціації 

були організовані при судах відповідних інстанцій, вважалися незалежними одна від 

одної і не перебували у відносинах будь-якої співпідпорядкованості та не підтримували 

єдиних професійних стандартів. Нові часи вимагали відповідних перетворень: внаслідок 

проведення реформи та прийняття нового закону від 31.12.1971 р. всі відмінності між 
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власне адвокатами (avocats) і повіреними (avoués) зникли, а статус французького 

адвоката став єдиним. 

Французькі адвокати з точки зору професійної самодостатності і «калібру» 

поділяються на три майже рівновеликі частини – адвокати «по найму», індивідуально 

практикуючі адвокати, партнери бюро. Причому статусом укладати договір професійного 

найму з патроном адвоката, соціальні та професійні внески за якого виплачуються 

роботодавцем, користуються в цілому по країні не більше 10% адвокатів. Проте, в 

Паризькій адвокатській палаті в цьому відношенні спостерігається інше: більшість 

адвокатів (40%) вважають за краще мати статус «найманого працівника». Ці цифри 

показують різницю між адвокатською діяльністю в столиці і в провінції. В регіонах 

Франції, як і раніше, переважає майже сімейна модель невеликих адвокатських утворень, 

які вважають за краще судове представництво, а не юридичний консалтинг [3, с. 169]. 

Зводом етичних правил сучасної французької адвокатури є Правила професійної 

етики адвоката [4]. Відповідно до ст. 6 цих Правил, адвокат забезпечує допомогу в 

доступі до права і до правосуддя. Коли адвокат призначається захисником або 

представником, він зобов’язаний підкоритися цьому призначенню, за винятком випадків, 

коли у нього є законна підстава для відмови або перешкода до виконання цього 

обов’язку. В рамках угоди, укладеної відповідно до ст. 57 Закону від 10.07.1991 р., 

адвокат має право, після закінчення безкоштовної консультації з правових питань 

(зокрема, проведеної в мерії або в центрі правової просвіти), погодитися взяти на себе 

захист інтересів цієї особи, якщо вона звернулася до нього з таким проханням. 

В справі, в якій беруть участь кілька осіб, адвокат не має права надавати послуги 

(консультувати, бути представником або захисником) більш ніж одній з них, якщо між 

ними має місце конфлікт інтересів, а також (за винятком випадку, коли на те є згода 

сторін), якщо є серйозний ризик виникнення такого конфлікту. Якщо виникає конфлікт 

інтересів і, в зв’язку з ним, виникає загроза порушення професійної таємниці або 

незалежності адвоката, то, за відсутності письмової згоди сторін, він повинен 

відмовитися від ведення справ усіх своїх клієнтів, що мають відношення до цього 

конфлікту. 

Адвокат не має права братися за справу нового клієнта, якщо це може призвести до 

порушення таємниці відомостей, наданих йому колишнім клієнтом, або якщо знання 

адвокатом стану справ колишнього клієнта може бути вигідно новому клієнтові. 

Якщо адвокатська діяльність здійснюється адвокатським об’єднанням, то 

положення наведеної норми ст. 7 Правил діють як щодо всього об’єднання в цілому, так і 

щодо кожного з його членів. Крім того, щодо адвокатів, які ведуть професійну діяльність, 

об’єднавши ресурси, ці положення також діють, оскільки існує загроза порушення 

професійної таємниці. 

Також, деонтологічні норми врегулювання укладення договору про надання 

правової допомоги містяться в Регламенті адвокатури і адвокатської діяльності у Франції 

[5]. Зокрема, основні принципи професії адвоката визначають поведінку адвоката в будь-

яких обставинах. Адвокат виконує свої обов’язки чесно і сумлінно, зберігаючи гідність і 

професійну незалежність, слідуючи принципам гуманізму і дотримуючись прийнятої 

присяги. По відношенню до своїх клієнтів адвокат повинен проявляти компетентність, 

відданість їх інтересам, турботу про них і обачність. 

Принцип обачності визначений ст. 1.5 Регламенту. В будь-якій ситуації адвокат 

повинен бути обачним і не давати клієнту порад, якщо не може оцінити їх наслідки в 

запропонованих обставинах, визначити, якій особі призначені його порада або дія, а 

також правильно ідентифікувати особистість свого клієнта. Для цього адвокат вводить в 

практику свого кабінету спеціальну процедуру, що дозволяє протягом усього терміну 

його відносин з клієнтом оцінювати характер і масштаб юридичних операцій, в яких 

потрібно його допомога. Якщо в адвоката є підстави вважати, що метою або результатом 
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юридичної операції може стати правопорушення, він повинен негайно спробувати 

відмовити клієнта від неї. Якщо це не вдається, адвокат повинен відмовитися від участі в 

справі. 

Стаття 4 Регламенту врегульовує порядок дій адвоката при конфлікті інтересів. До 

основних принципів недопущення конфлікту інтересів віднесено наступне: В справі, в 

якій беруть участь кілька осіб, адвокат не має права надавати послуги (консультувати, 

бути представником або захисником) більш ніж одного з них, якщо між ними має місце 

конфлікт інтересів, а також (за винятком випадку, коли на те є згода сторін), якщо є 

серйозний ризик виникнення такого конфлікту. Якщо виникає конфлікт інтересів і, в 

зв’язку з ним, загроза порушення професійної таємниці або незалежності адвоката, то, за 

відсутності письмової згоди сторін, він повинен відмовитися від ведення справ усіх своїх 

клієнтів, що мають відношення до цього конфлікту. Адвокат не має права братися за 

справу нового клієнта, якщо це може призвести до порушення таємниці відомостей, 

наданих йому колишнім клієнтом, або якщо знання адвокатом стану справ колишнього 

клієнта може бути вигідно новому клієнтові. 

Якщо адвокатська діяльність здійснюється адвокатським об’єднанням, то 

положення попередніх абзаців діють як щодо всього об’єднання в цілому, так і щодо 

кожного з його членів. Крім того, щодо адвокатів, які ведуть професійну діяльність, 

об’єднавши ресурси, ці положення також діють, оскільки існує загроза порушення 

професійної таємниці. 

Ті ж правила діють стосовно відносин між адвокатом-співробітником іншого 

адвоката або адвокатського об’єднання, і цим адвокатом / об’єднанням, з приводу справ, 

які адвокат-співробітник веде від власного імені. 

Вважається, що конфлікт інтересів має місце: 1) якщо адвокат, до якого звернулися 

за консультацією і який зобов’язаний надавати інформацію повністю, сумлінно і 

беззастережно, не може, на момент звернення до нього, виконати це завдання, не 

поставивши при цьому під удар (аналізуючи ситуацію, або використовуючи 

рекомендовані юридичні засоби, або уточнюючи бажаний результат) інтереси однієї або 

декількох сторін; 2) якщо на момент звернення до адвоката він для виконання функцій 

представництва і захисту декількох сторін, змушений здійснювати захист (зокрема, при 

його розробці, аргументації або визначенні мети) не так, як би він це робив, якби діяв в 

інтересах тільки однієї сторони; 3) якщо зміна або розвиток ситуації, яка адвокату була 

спочатку представлена, призвела його до одного з ускладнень, розглянутих вище. 

Таким чином, досліджені нормативно-правові акти Франції не тільки вказують на 

конкретну модель поведінки адвоката в різних ситуаціях, пов’язаних з етичними 

аспектами прийняття та виконання доручень, а й загалом орієнтують адвокатів на 

сумлінне, чесне, добросовісне виконання професійних обов’язків.  
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УЧАСТІ АДВОКАТА У СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ 

На шляху до євроінтеграції, перед Україною постало питання реформування 

важливих сфер суспільного життя. Дотримання прав і свобод людини, забезпечення 

верховенства права, розширення механізмів демократії є основними принципами для 

інтеграційних процесів. У сучасних демократичних державах неодмінною складовою 

системи правового захисту особи, її прав і свобод є адвокатура.  

У адвокатській практиці присутнє поєднання приватного та суспільного інтересів – 

адвокатура в Україні є публічно-правовим інститутом, який покликаний захищати та 

представляти інтереси не тільки окремих осіб, а й суспільства в цілому. Діяльність 

адвокатів, з одного боку, має конституційно-обумовлений державно-значущий характер, 

а з другого, – адвокати повинні бути максимально незалежні від держави, щоб ефективно 

захищати фізичних та юридичних осіб від різноманітного свавілля.  

Серед основних прав людини, передбачених Конституцією України, одним з 

найважливіших є право на отримання правової допомоги, яке прямо передбачено статтею 

59 Основного Закону. В окремих випадках, правова допомога надається безоплатно. 

Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Дана норма знайшла своє відображення у 

Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року, який 

регулює питання організації та діяльності адвокатури. За цим Законом адвокатура як 

недержавний самоврядний інститут в Україні здійснює свою діяльність на принципах 

верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту 

інтересів. Адвокатська діяльність визнається незалежною професійною діяльністю 

адвоката, щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової 

допомоги. 

Не так багато часу минуло з того моменту, коли інститут адвокатури в Україні було 

реформовано, а саме: в частині конституційної трансформації системи судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів. Відповідні зміни на основі Закону про 

внесення змін до Конституції України від 25 листопада 2015 року (підготовлений 

Конституційною Комісією та поданий до Верховної Ради Президентом України) сприяли 

внесенню змін до статті 59 Основного Закону, згідно з якими встановлено, що кожен має 

право на професійну правничу допомогу, а також доповнено Конституцію України новою 

статтею 131-2, що стосувалася організації та діяльності адвокатури. Її новелою стала 

норма, згідно з якою «виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а 

також захист від кримінального обвинувачення». Тобто з того часу захищати громадян у 
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суді можуть лише адвокати з відповідним посвідченням адвоката. При цьому, були 

встановлені на законодавчому рівні винятки із цього принципу: «Законом можуть бути 

визначенні винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту 

соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно 

представництва малолітніх, чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом 

недієздатними чи дієздатність, яких обмежена». Перехідними положеннями встановились 

також правила поступового запровадження представництва адвокатів у суді, зокрема, 

відповідно до статті 131-2: у Верховному Суді – з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної 

інстанції – з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року. 

Вказані вище положення в юридичній спільноті часто піддаються гострій дискусії. 

Так, прибічники так званої «монополізації» адвокатурою судового представництва, 

представлені як юристами-науковцями так і діючими адвокатами, вважають, що таким 

чином Україна поступово піддається підвищенню якості надання юридичних послуг у 

сфері судового представництва інтересів громадян. Представники зовсім іншої точки 

зору стверджують, що «монополізація» судового представництва лише адвокатами не 

стільки покращила якість юридичних послуг, скільки призвела до їх підвищення цін та, 

зокрема, обмежила конституційне право громадян на вільний вибір захисника. 

Останні ж, припускають, що у кримінальних справах, у справах про адміністративні 

правопорушення дійсно слід допускати до представництва виключно адвокатів, 

зважаючи на суспільну небезпеку діяння, вчиненого правопорушником. Проте в порядку 

цивільного судочинства захищаються приватно-правові інтереси. Крім того, прихильники 

«другої позиції» вважають, що є правники, які можуть надати правову допомогу на 

належному професійному рівні, але не є адвокатами і не мають права здійснювати 

адвокатську діяльність (зокрема, посадові та службові особи органів прокуратури, 

Служби безпеки України, дипломатичної служби, юридичних служб органів державної 

влади та місцевого самоврядування тощо). Загалом позиція полягає у доцільності участі в 

судочинстві як адвокатів так і інших осіб які відповідають за встановленим в законі 

вимогам.  

Сьогодні вирішення цього питання має не аби яку актуальність, адже з приходом до 

влади політиків нової трансформації все частіше лунають їх заклики до відміни так 

званої «адвокатської монополії». Проте, слід зазначити, що називати виключне право 

адвокатів на представництво в судді «монополією» є недоцільним, адже адвокатська 

професія є відкритою юридичною професією, тому що кожен юрист може стати 

адвокатом пройшовши, закріплену Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», правову процедуру набуття статусу адвоката. 

Стверджувати, що закріплення виключного права адвокатів на представництво 

інтересів інших осіб в суді є обмеженням конституційних прав, а саме ст. 59 Конституції 

України є недоречним, адже адвокат має необхідний професійний рівень та можливість 

забезпечити реалізацію права особи на захист від кримінального обвинувачення та 

представництво її інтересів у суді. У той же час кожна особа є вільною у виборі 

захисника своїх прав серед адвокатів, а соціально-вразливим верствам населення 

гарантується безоплатна правова допомога.  

Проведене дослідження дає підстави сформувати наступні висновки: 

1. Концептуально, прагнення врегулювати ринок надання юридичних послуг є 

логічним та виправданим кроком, а монополізація адвокатами здійснення представництва 

інтересів у судах є одним з важливих елементів такого врегулювання.  

2. Монополізація як така, негативних наслідків у вигляді процедурних складнощів 

чи проявів корупції не спричиняє.  

3. Крім того, важливою умовою для успіху реформи є ставлення адвокатів до своїх 

обов’язків у зв’язку з отриманням такої монополії, особливо щодо рівня якості наданої 

правової допомоги та професійної етики. 
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4. «Монополізація» судового представництва адвокатами повинна стати 

невідкладною вимогою сьогодення, на шляху до утвердження принципу верховенства 

права. Наявні зміни потребують базової правової оцінки та концептуальних змін задля 

належного дотримання вище зазначеного конституційного принципу. 

5. Вироблення стандартів якості надання правової допомоги є першочерговим 

напрямом діяльності Міністерства юстиції України, Координаційного центру з надання 

правової допомоги та адвокатського самоврядування. 
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ЯК ПРЕДСТАВНИКА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

У контексті реалізації Угоди про асоціацію України та Європейського Союзу 

актуалізується проблема проведення ефективної судової реформи в Україні та, зокрема, 

удосконалення інституту представництва в адміністративному судочинстві, зважаючи на 

суттєве розширення сфер публічно-правового та владно-розпорядчого характеру, 

збільшення кількості порушення учасниками публічно-правових відносин прав, свобод і 

законних інтересів і зростання частки адміністративних спорів і адміністративних справ, 

що потребують розгляду в судовому порядку. 

Зокрема, у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 

04.11.1950 р. у ст.6 «Право на справедливий суд» визнано, що кожний обвинуваченний 

має право захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, 

вибраного на власний розсуд, або за браком достатніх коштів для оплати юридичної 

допомоги захисника – одержати таку допомогу безплатно, коли цього вимагає 

правосуддя [1, ст.6]. 

На актуальність вивчення зарубіжного досвіду наголошує Л.І.Пахолок, 

стверджуючи, що це, без сумнівів,є корисним з наукового та практичного боку, 

дозволяючи одержати важливу інформація щодо досвіду іноземних країн у різних 

сферах, помірковане використання якого сприяє заощадженню ресурсів в процесі 

розбудови національних інституцій, особливо, коли такий досвід відсутній у тій чи іншій 

сфері [2, с.50]. 

Досить цікавим щодо питання визначення правової допомоги та діяльності 

захисника в адміністративному процесі є законодавство Швейцарії. Згідно з федеральним 

законом Швейцарської Конфедерації «Про право адміністративних покарань» від 22 

березня 1974 року під правовою допомогою розуміється діяльність органів управління 

Федерації, кантонів та громад з надання органам, компетентним на переслідування і 

прийняття рішення в справах про адміністративні покарання, необхідної інформації та 

службових матеріалів, які можуть мати значення для карного переслідування. Що ж до 

участі захисника, то відповідно до статті 32 указаного Закону обвинувачений може на 

будь-якій стадії провадження призначити захисника. Крім того, законодавець визначає 

коло осіб, які можуть виступати захисниками у процесі. Це діючі адвокати, які отримали 

патент на зайняття своєю професією в кантоні; члени професій, яких Союзна Рада 

уповноважила на захист у справах про адміністративні покарання; іноземний захисник, 

який допускається в провадження відповідним органом управління як виняток. 
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Щодо підтвердження повноважень захисника, то закон передбачає можливість 

вимоги від захисника письмового доручення на здійснення захисної діяльності. Також 

швейцарське законодавство містить таке поняття, як «офіційний захисник», який 

призначається за офіційною ініціативою відповідного органу управління з урахуванням 

побажань обвинуваченого, який у провадженні не представлений жодним чином. 

Підстави залучення офіційного захисника у провадженні подібні до законодавства 

України щодо надання безоплатної правової допомоги та обов’язкової участі захисника в 

кримінальному процесі. Такий захисник призначається у разі, якщо особа «явно» не може 

захищати себе самостійно; на час попереднього ув’язнення, якщо воно триває понад три 

доби; у разі бідності обвинуваченого (винятком є випадки застосування покарання у 

вигляді штрафу в розмірі менше ніж 2 000 франків). 

Адміністративно-процесуальне законодавство Португалії також передбачає надання 

правової допомоги в разі притягненні особи до відповідальності за вчинення 

правопорушення, хоча й не містить детальної регламентації процедури її отримання. 

Згідно зі статтею 53 Декрету-Закону Португальської Республіки особа, яка 

обвинувачується в порушенні порядку, має право на супроводження адвоката, якого вона 

може обрати на будь-якому етапі процесу. Крім того, законодавець зобов’язує 

призначати на безоплатній основі захисника у випадках, коли це виправдовується 

тяжкістю порушення або фізичними чи психічними вадами обвинуваченого. Майже 

аналогічними щодо участі захисника є положення законодавства про проступки у 

Сербській Республіці. Єдиною відмінністю, якщо мова йде про обвинувачення фізичної 

особи, є те, що Закон передбачає момент закінчення участі захисника в провадженні. Так, 

згідно зі статтею 109 Закону «Про проступки» захисник позбавляється прав і обов’язків, 

якщо обвинувачений відкличе доручення. Крім того, на відміну від українського 

законодавства, указаною правовою нормою передбачено і право на захист юридичної 

особи та відповідальної особи в ній, які в тій самій справі можуть мати кожен свого 

захисника або спільного захисника [3, с.600]. 

Цікавим є і досвід законодавчої регламентації правових засад участі захисника у 

відповідному провадженні Республіки Казахстан. Слід зазначити, що Кодекс про 

адміністративні правопорушення Республіки Казахстан не тільки детально визначає 

статус захисника в провадженні у справах про адміністративні правопорушення, але й 

закріплює нормативне визначення терміну «захисник», яким є особа, котра здійснює у 

встановленому законом порядку захист прав та інтересів особи, яка притягується до 

адміністративної відповідальності, і надає йому юридичну допомогу. Захисником може 

бути адвокат, чоловік (дружина), близькі родичі особи, яка притягується до 

адміністративної відповідальності, представники профспілок та інших громадських 

об’єднань у справах членів цих об’єднань. Іноземні адвокати допускаються до участі у 

справі як захисники, якщо це передбачено міжнародним договором Республіки Казахстан 

з відповідною державою на взаємній основі, в порядку, передбаченому законодавством. 

[3, с.605]. 

Щодо законодавства Республіки Молдови, то необхідно зазначити, що останнє 

зберігає радянську концепцію визначення правового статусу захисника в провадженні у 

справах про адміністративні правопорушення. Зокрема, у Кодексі про адміністративні 

правопорушення вказується, що під час розгляду справи особа, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, має право користуватися юридичною допомогою, що 

надається виключно адвокатами. Стаття 257 Кодексу визначає, що адвокат, який бере 

участь в розгляді справи про адміністративне правопорушення, має право знайомитися з 

усіма матеріалами справи; заявляти клопотання; за дорученням особи, яка його 

запросила, подавати від її імені скарги на постанову по справі. Повноваження адвоката 

посвідчується ордером, що видається юридичною консультацією [4, с.51-58]. 
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Як зазначає Бабкова В. що, попри всю важливість питання міжнародних стандартів, 

а також декларування їх додержання і застосування у національному законодавстві, 

необхідно констатувати, що поняття «міжнародні стандарти» є недостатньо розробленим 

як у сфері судового права, так і в інших галузевих юридичних науках. Так, термін 

«міжнародно-правові стандарти» вважається найбільш прийнятним позначенням для 

комплексу закріплених у різноманітних міжнародних документах норм, що відображають 

певні уніфіковані (стандартизовані) правила поведінки суб’єктів міжнародного права у 

тих чи інших сферах міждержавного співробітництва [1, c. 136]. 

Бринцев В. вказує на те, що під стандартами (у контексті права) розуміють 

установлені міжнародно-правовими актами певні мінімальні вимоги, дотримуватися яких 

зобов’язані всі держави у процесі національної законотворчості [3, c. 51]. 

Існує думка, відповідно до якої більшість міжнародних норм у галузі судового 

права це норми, які без спеціального внутрішнього законодавства не спроможні 

гарантувати індивіду його права і свободи навіть за умов проголошення їх частиною 

правового поля держави, тому важливе значення для застосування цих норм у 

правоохоронній діяльності має їх імплементація до національного законодавства [6, 

c. 119]. 

Ю. Фідря зауважила, що ст. 6 Конвенції утримує першу позицію за кількістю 

звернень щодо порушення встановлених нею вимог державами-учасницями Конвенції, а 

отже й за обсягом прецедентної практики, акумульованої ЄСПЛ. Вказана судова 

практика наповнила поняття «незалежність суду» конкретним змістом [7, c. 166]. 

До міжнародних актів, які містять стандарти у сфері судочинства відносяться: 

Загальна декларація прав людини (1948 р.), Міжнародний пакт про громадянські й 

політичні права (1976 р.), Європейська Хартія про статус суддів (1998 р.), Основні 

принципи незалежності судових органів, схвалені резолюцією 40/32 та 40/146 
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Генеральної асамблеї ООН (1985 р.), Загальна Хартія судді (1999 р.), Монреальська 

універсальна декларація про незалежність правосуддя (1983 р.), Пекінські тези щодо 

принципів незалежності суддів юридичної асоціації країн азійського та тихоокеанського 

регіону (2001 р.), Бангалорські принципи поведінки суддів (2006 р.) та інші. 

Європейськими інституціями прийняті Конвенція про захист прав людини та 

основоположних свобод (1950 р.); Рекомендація N (94) 12 «Незалежність дієвість та роль 

суддів»; Рекомендації СМ/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-

членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки та інші. 

Конгрес Організації Об’єднаних Націй з профілактики злочинності і поводження з 

правопорушниками у 1985 році, прийняв Основні принципи щодо незалежності 

правосуддя та рекомендував їх використовувати в рамках національної, регіональної та 

міжрегіональної діяльності. В Основних принципах підкреслюється, що незалежність 

судових органів гарантується державою і закріплюється в конституції або законах країни. 

Правосуддя вимагає, щоб кожен мав право на справедливий і публічний розгляд в 

компетентному, незалежному та об’єктивному суді відповідно до принципів, 

проголошених в Загальній декларації прав людини (стаття 10), Міжнародному пакті про 

громадянські й політичні права (стаття 14) та інших документах Організації Об’єднаних 

Націй. Для здійснення цього права необхідно мати незалежний судовий орган. Судові 

органи вирішують передані їм справи безсторонньо, на основі фактів і відповідно до 

закону, без будь-яких обмежень, неправомірного впливу, спонуки, тиску, погроз або 

втручання, прямого чи непрямого, з будь-якого боку і з будь-яких би то не було причин [5]. 

Потібне зазначене також у Бангалорських принципах поведінки суддів, зокрема, 

суддя повинен здійснювати свою судову функцію незалежно, виходячи виключно з 

оцінки фактів, відповідно до свідомого розуміння права, незалежно від стороннього 

впливу, спонукання, тиску, погроз чи втручання, прямого чи опосередкованого, що 

здійснюється з будь-чийого боку та з будь-якою метою. Суддя дотримується незалежної 

позиції як у відношенні до суспільства в цілому, так і у відношенні до конкретних сторін 

судової справи, по якій він повинен винести рішення. Суддя не тільки виключає будь-які 

взаємовідносини, що не відповідають посаді, чи втручання з боку органів законодавчої та 

виконавчої влади, але й робить це таким чином, щоб це було зрозуміло навіть 

сторонньому спостерігачу, крім того, у тих випадках, коли рішення по справі має бути 

прийняте суддею одноособово, він діє незалежно від своїх колег по суду [2]. 

Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя від 1983 року 

закріпила рекомендації щодо: кваліфікації, обрання і професійна підготовка суддів; 

призначення на посаду, підвищення у посаді та переведення на іншу посаду; строк 

перебування на посаді; імунітет і привілеї суддів; критерії неспроможності; 

дисциплінарне покарання та звільнення суддів з посади; адміністративні питання роботи 

суддів та передбачає, що судді, як особи, є вільними та зобов'язані приймати безсторонні 

рішення згідно з власною оцінкою фактів і знанням права, без будь-яких обмежень, 

впливів, спонук, примусів, загроз або втручання, прямих або непрямих, з будь-якого боку 

і з будь-яких причин. У процесі прийняття рішень, судді є незалежними від своїх колег 

по суду та вищих посадових осіб. Жодна ієрархічна структура суддівства і жодна різниця 

у ранзі чи класі суддів ніяким чином не можуть ставати на перешкоді праву судді на 

вільне винесення вироку. Судді є незалежними від виконавчих і законодавчих органів 

держави [4].  

Отже, міжнародно-правові акти визначають зміст принципів незалежності та 

неупередженості суддів та містять рекомендації щодо їх забезпечення. 
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МІЖНАРОДНЕ УСИНОВЛЕННЯ 

Одним із основних напрямків державної політики України є реалізація заходів, 

спрямованих на охорону дитинства. На сьогоднішній день інститут усиновлення не 

перестає набирати оборотів актуальності та займає чи не найважливішу позицію у 

охороні прав дитини в Україні. Також інститут усиновлення приділяє велику увагу не 

лише на національному рівні, а й міжнародному. Наскільки ж розвинуте та яку роль 

відіграє міжнародне усиновлення? 

Міждержавне усиновлення – є самостійним інститутом міжнародного приватного 

права, головним завданням якого є надання дітям, що залишились без батьківського 

піклування, сімейних умов та довгоочікуваних батьків. Тобто, міжнародне усиновлення є 

підставою для виникнення сімейних відносин як юридичного акту за участю іноземного 

громадянина. 

Правове регулювання відносин усиновлення здійснюється низкою нормативно-

правових актів, міжнародних договорів, зокрема Сімейний кодекс України, Гаазька 

конвенція про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення та 

Європейська конвенція з питань усиновлення. 

При обговоренні проекту Конвенції виникло багато суперечок та проблем, оскільки 

для належного забезпечення процедури усиновлення передбачалися відповідні агентства 

з міжнародного усиновлення. Згідно з нормами ст. 216 Сімейного кодексу України 

забороняється будь-яка комерційна, посередницька діяльність у галузі усиновлення. Це 

мало бути врегульовано на національному рівні для подальшого приєднання. 

На сьогодні відомо, що наших дітей всиновлюють переважно до 8 країн світу. 

Найбільше – в Італію, з якої в Україні «працюють» 12 агентств, далі йдуть Іспанія, 

Ізраїль, Німеччина, Канада, Бельгія та Швейцарія. Усі вони ратифікували конвенцію. Із 

США в Україні працюють представники 101 агентства. Також діють близько 200 осіб, що 

не представляють агентств, а скоріш нагадують приватних підприємців, які надають 

https://court.gov.ua/userfiles/02.pdf
http://www.judges.org.ua/article/d5.htm
https://court.gov.ua/userfiles/01.pdf
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послуги іноземцям і за це отримують грошову винагороду. До речі, останні не несуть 

жодної відповідальності за якість процесу ні до, ні після усиновлення. 

На перший погляд здається, що доволі такий чудовий результат. Але 

законодавством України встановлені такі обов’язкові вимоги при здійсненні 

усиновлення, що одразу стає зрозумілим – результат міг бути набагато кращим, число 

усиновлених зростало б. Наприклад, одна з вимог така: іноземці можуть усиновити 

українську дитину лише після вичерпання національних можливостей її влаштування в 

сім’ю. Також, на мою думку, є не менш необґрунтованою вимога, що дитина для 

отримання права бути усиновленою має не менше одного року пробути на обліку у 

урядовому органі державного управління з усиновлення та захисту прав дитини.  

У сфері усиновлення спостерігається можливість існування такого явища як 

корупційна провокація, адже іноземців, які бажають усиновити дитину з України, 

щонайменше 5 тисяч щорік. Дітей, котрі можуть бути усиновленими, близько 29 тисяч. А 

Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини здатен пропустити 

щонайбільше дві тисячі справ на рік.  

Одним з найважливіших питань, що постає при міжнародному усиновленні постає 

контроль за дотриманням прав усиновлених дітей, які були вивезені за кордон. 

Відповідно до Сімейного кодексу контроль за дотриманням прав дитини покладається на 

консульські установи, які мають вести облік усиновлених дітей до досягнення ними 

повноліття. Нажаль, на даний період консульські установи не можуть в повному обсязі 

виконувати покладені на них функції та обов’язки.  

Таким чином, стає зрозумілим, що система міжнародного усиновлення не є 

налагодженою та має пройти ще багато перетворень, нововведень та ратифікувань. 

Зокрема, для вирішення дуже важливих питань даної галузі необхідно:  

ратифікувати Гаазьку конвенцію про захист дітей та співробітництво з питань 

міждержавного усиновлення та встановити, наділити повним обсягом прав іноземців для 

усиновлення такими ж які мають українці; 

передбачити обов’язкову реєстрацію на законодавчому рівні, ліцензування 

міжнародних агенцій і особливо звернути увагу на приватні підприємства, що надають 

послуги іноземцям з усиновлення; 

дозволити вивчати не лише майнове становище іноземців, але й перевіряти 

психологічну готовність до батьківства; 

надати можливість міжнародним агенціям з усиновлення отримувати повну, 

перевірену інформацію про умови проживання усиновленої дитини. 

Робимо висновок, що українське законодавство по багатьом аспектам не відповідає 

стандартам захисту прав дитини, встановлених Гаазькою конвенцією. Це тягне за собою 

неможливість приєднання до Європейської та Гаазької конвенцій доки не будуть внесені 

зміни до Сімейного кодексу, Цивільного кодексу, Цивільно-процесуального, Закону 

України «Про охорону дитинства» й інших нормативно-правових актів та вирішення 

відповідної низки проблемних питань. А також є дуже велика кількість питань, які 

потребують максимально ретельного вивчення, оскільки ХХІ століття надає багато тем. 
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ПРИНЦИП ОФІЦІЙНОГО З'ЯСУВАННЯ ВСІХ ОБСТАВИН В 

АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ  

Саме втілення принципів у судочинство надає йому якості правосуддя. Ігнорування 

принципів призводить до порушення права на судовий захист та ухвалення 

неправосудних рішень. Науковці слушно стверджують, що принципи адміністративного 

судочинства також є ціннісним орієнтиром для надання тлумачення нормам 

адміністративного судочинства при їх застосуванні та усунення у них прогалин. Лише 

використовуючи принципи адміністративного судочинства, адміністративні суди здатні 

виконати покладений на них обов’язок щодо захисту прав, свобод та інтересів фізичних 

осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень 

з боку суб’єктів владних повноважень. 

Принципи є інструментом для виконання адміністративними судами покладеного 

на них завдання. Стаття 9 Кодексу адміністративного судочинства України закріплює 

одразу три принципи: змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх 

обставин у справі. Це пояснюється тим, що в адміністративному судочинстві 

спостерігається щільний зв’язок між цими принципами [1]. 

Особливим принципом, який властивий лише адміністративному судочинству та 

відображає його своєрідність та відносну самостійність у системі як судового, так і 

адміністративного процесу, є принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі. Він 

полягає в активній ролі суду і за своїм змістом може проявлятися як обмеження 

принципу класичної змагальності сторін та класичного підходу до диспозитивності. [2, с. 

73-74] 

Принцип офіційності звужує, порівняно з цивільним процесом, принцип 

змагальності, але і впливає на порядок і форму використання в адміністративному 

судочинстві принципу диспозитивності на відміну від цивільного процесу, в якому 

сторони самі приймають рішення стосовно ходу та змісту провадження. Необхідно 

зазначити, що за сучасним європейським адміністративним процесом адміністративний 

суд обмежений в його праві відхиляти клопотання сторін про доручення до справи 

певних доказів [3, c. 516-517]. 

Обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дій чи бездіяльності 

покладається на відповідача – суб’єкта владних повноважень, якщо він заперечує 

адміністративний позов (ч.2 ст.71 КАС України). Суб’єкт владних повноважень повинен 

надати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як 

докази у справі. У разі невиконання цього обов’язку суд витрибовує названі документи та 

матеріали, а у разі ненадання доказів, суд вирішує справу на основі наявних доказів (ч. 5, 

6 ст.71 КАС України).  

Відповідно до Конституції України права і свободи людини і громадянина 

захищаються судом; кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб (частини 1, 2 ст.55) [4]. 
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В адміністративному судочинстві, на відміну від інших видів судочинства, діє 

принцип офіційності, який реалізується через активну позицію суду щодо з’ясування всіх 

обставин у справі (ч. 4, 5 ст.11, ч.2 ст.69, ч.2 ст.71 КАС України). 

В.О. Кротюк зазначає, що такий принцип: відображає сутність та зміст 

адміністративного судочинства; встановлює вимогу відповідності адміністративного 

судочинства вимогам закону та межам наданих повноважень суб’єктам судочинства; 

забезпечує збалансування публічних і приватних інтересів у процесі здійснення 

адміністративного судочинства; забезпечує виявлення та всебічність дослідження 

обставин у справі, що визначає законність рішень і ухвал адміністративного суду, захист 

прав, свобод й охоронюваних законом інтересів осіб, які беруть участь у справі, й 

держави, захист публічних інтересів; сприяє реалізації вимог законності та 

справедливості у правозастосовній діяльності; забезпечує активну процесуальну 

діяльність суб’єктів адміністративного судочинства; характеризує рівень розбудови та 

досконалості адміністративного судочинства [5, с. 136-137]. 

Взаємодію принципу офіційного з’ясування обставин у справі із принципом 

диспозитивності можна простежити, зокрема, у такому: суд може вийти за межі позовних 

вимог тільки в разі, якщо це необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів 

сторін чи третіх осіб, про захист яких вони просять (ч. 2 ст. 11 КАСУ); суд не приймає 

відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову 

відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або 

порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси (ч. 4 ст. 51 КАСУ) тощо. Між 

принципами змагальності сторін, диспозитивності та принципом офіційного з’ясування 

всіх обставин у справі наявною є певна конкуренція [6]. 

Таким чином, принцип офіційного з’ясування обставин у справі є одним з основних 

елементів системи принципів адміністративної юстиції. Він притаманний винятково 

адміністративному судочинству та відображає його специфіку і призначення. Як 

складова системи принципів адміністративного судочинства він перебуває у взаємних 

зв’язках з іншими її елементами. Саме тому існує необхідність у поглибленому 

з’ясуванні правової природи принципу офіційного з’ясування обставин у 

адміністративній справі та його місця в системі принципів адміністративного 

судочинства. 
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ДИСПОЗИТИВНІСТЬ ЯК ОДНА ІЗ ЗАСАД ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА  

Із прийняттям у 2004 році Цивільного процесуального кодексу України був 

завершений черговий етап реформування судочинства в судах. Проте робота щодо 

вдосконалювання і дотепер залишається актуальною. Все пов’язано з тим, що перед 

судами ставляться нові завдання, головними з яких є справедливий, неупереджений та 

своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ, доступ до правосуддя, підвищення 

рівня захисту прав і законних інтересів осіб. Вагому роль в цьому відіграє принцип 

диспозитивності, який є юридичним засобом досягнення поставлених завдань, і саме за 

допомогою принципу диспозитивності визначають напрямки подальшого розвитку 

цивільного процесуального законодавства.  

Наразі у цивільному процесуальному законодавстві простежується тенденція до 

зміни активності сторін і суду в процесі, що, безперечно, змінює сферу дії принципу 

диспозитивності і вимагає вирішення питань, які пов’язані з удосконалюванням реалізації 

досліджуваних принципів в цивільному процесі: це, по-перше, розширення активності 

сторін при одночасному зміцненні основ сильного і незалежного суду; по-друге, 

установлення оптимального співвідношення активності суду і процесуальної діяльності 

сторін тощо [1, с. 667].  

Згідно ст.13 ЦПК України принцип диспозитивності є загальновизнаним у 

процесуальній науці принципом цивільного судочинства, відповідно до якого цивільні 

справи, за загальним правилом, переходять із однієї стадії процесу в іншу і припиняються 

за ініціативи учасників справи. Важливе місце принципу диспозитивності в регулюванні 

процесуальних відносин обумовлює певну увагу до нього в науці цивільного 

процесуального права [2].  

Під принципом диспозитивності також розуміють і нормативно-керівні положення 

цивільного судочинства, що визначають рушійною силою цивільного процесу ініціативу 

та волевиявлення заінтересованих у результатах справи осіб, які реалізуються у межах 

закону. Дефініції принципу диспозитивності, що наводяться процесуалістами, 

відрізняються розмаїтістю, при цьому усі вони не позбавлені певних недоліків. 

Приступаючи до аналізу наведених підходів, необхідно визначитися щодо того, яким 

вимогам повинна відповідати дефініція принципу диспозитивності. Ці вимоги полягають 

у наступному. По-перше, поняття принципу диспозитивності в дефініції не повинне 

підмінюватися сутністю цього явища. По-друге, визначення принципу диспозитивності 

повинне бути погоджене з поняттям принципу права. Практично ця вимога повинна бути 

чітко відображена у визначальному терміні, що як ключове слово вживається в самому 

визначенні. По-третє, у визначенні принципу диспозитивності повинен знайти 

відображення зміст досліджуваного принципу [3, с.95]. 

Формулючи принцип диспозитивності як правило, відповідно до якого суб’єкти 

цивільного процесуального права можуть вільно розпоряджатися своїми матеріальними й 

процесуальними правами й засобами судового захисту при активному сприянні в 

здійсненні ними цих прав з боку суду, прокуратури, державних органів і громадських 

організацій. Наголошуючи при цьому, що основу принципу диспозитивності становлять 
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можливість всіх заінтересованих осіб (позивача, відповідача, третіх осіб, представників 

сторін) вільно, за своїм розсудом упорядковувати свої відносини [4, с.34]. 

Суб’єктами диспозитивних прав необхідно визнати тільки учасників справи і 

причому тільки тих з них, хто має заздалегідь сформований конкретний юридичний 

інтерес до результату справи. Стосовно повноважень суду, то вони обумовлені засадами 

законності та законної істини. Виходячи з викладеного, можна вважати, що до суб’єктів, 

на яких поширюється дія принципу диспозитивності, відносяться учасники справи, що 

мають до процесу як матеріальну, так і процесуальну заінтересованість, а саме: 1) 

сторони (позивач і відповідач); 2) треті особи (які заявляють і не заявляють самостійних 

вимог щодо предмету спору). Що ж стосується учасників справи, що мають тільки 

процесуальну заінтересованість, то їх також потрібно віднести до числа суб’єктів 

диспозитивності. Тому, визначаючи принцип диспозитивності через свободу 

розпорядження правами в процесі, процесуалісти розкривають лише одну сторону 

досліджуваного принципу. Безсумнівно, розпорядження правом, у тому числі відмова від 

позову, визнання позову, є найбільш яскравим проявом принципу диспозитивності, що і 

призвело до трактування цього принципу через основну його складову. Однак 

розпорядження є одиничним випадком здійснення права і являє собою одну із правових 

можливостей щодо суб’єктивного права, що охоплюється більше загальним поняттям 

«реалізація права» [5, с.33]. 

Таким чином, важливим у принципі диспозитивності – є реалізація суб’єктивних 

матеріальних прав. При цьому їхнє здійснення завжди буде мати процесуальну форму, 

тобто супроводжуватися здійсненням однієї або декількох процесуальних дій. Що 

стосується узгодження поняття диспозитивності з поняттям принципу права, зазвичай 

використовують такі терміни, як – «положення», «правило», «нормативно-керівна 

засада», «нормативнокерівні положення» тощо. Використання цих термінів свідчить про 

спробу узгодити визначення принципу диспозитивності з поняттям правового принципу. 

Проте хотілося б висловити думку про те, що вибір будь-якого із термінів (положення, 

правило, засада) як визначального поняття при формулюванні дефініції принципу 

диспозитивності не повинен бути безпідставним. 

Відповідно до ч.4 ст.55 Конституції України кожен має право будь-якими не 

забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і 

протиправних посягань [6].  

Отже, у цивільному процесі матеріальні права здійснюються за допомогою 

процесуальних засобів, тобто у процесуальній формі. Таким чином, на підставі 

вищевикладеного представляється можливим визначити наступне поняття принципу 

диспозитивності як однієї із засад цивільного судочинства – це основна ідея, що виражає 

свободу учасників процесу, які мають у справі матеріально-правовий та процесуальний 

інтерес, здійснювати свої матеріальні права для захисту суб’єктивних прав і 

охоронюваних законом інтересів засобами, встановленими цивільним процесуальним 

законодавством. Саме це визначення, на наш погляд, найбільш повно розкриває сутність 

принципу диспозитивності, що полягає в обумовленості судового захисту охоронюваного 

законом інтересу волею матеріально зацікавленої особи, зазначених у законі зі 

збереженням непорушного авторитету судової влади і принципу незалежності суддів та 

підпорядкування їх виключно закону. Таке розуміння даного принципу дозволить більш 

ефективно реалізовувати права суб’єктів цивільного процесу та уникнути їх порушення 

під час здійснення судочинства з цивільних справ. 
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УЧАСТЬ АДВОКАТА У СПРАВАХ ПО СТЯГНЕННІ АЛІМЕНТІВ 

Кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, 

інтелектуального, морального, культурного, духовного та соціального розвитку. 

Важливою гарантією зазначених положень є норми вітчизняного законодавства, де 

визначено, що батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття – ст. 51 Конституції 

України [1] та ст. 180 Сімейного кодексу України [2]. Однак, закріплені права дитини на 

утримання та обов’язок батьків забезпечувати їй відповідний рівень життя, харчування, 

виховання не завжди реалізуються належним чином у нашій країні. Ухилення від 

обов’язку утримувати дитину або неналежне його виконання батьками призводить до 

необхідності примусового стягнення аліментів у судовому порядку, звернення до 

адвоката за правовою допомогою у справах про стягнення аліментів. У зв’язку із цим є 

потреба проаналізувати чинне законодавство, що регулює порядок стягнення аліментів, 

та участь адвоката у цих правових відносинах.  

Проблематика аліментів на дитину також актуалізується нещодавніми змінами до 

законодавства в рамках ініціативи «Чужих дітей не буває». Так, Законом України 

від 17.05.17 р. № 2037 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку 

стягнення аліментів» внеслися зміни до Сімейного кодексу України та Цивільного 

процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) [4]. Серед найсуттєвіших змін – 

збільшення мінімального розміру аліментів на одну дитину з 30 % до 50 % прожиткового 

мінімуму для дитини відповідного віку; запровадження системи автоматизованого 

арешту коштів осіб, які мають борги зі сплати аліментів; притягнення до кримінальної 

відповідальності громадян, які ухиляються від суспільно корисних робіт та ін. [3, с. 33]. 

Зазначені нововведення обумовили й зміни щодо процедури провадження 

по стягненню аліментів, оскільки наразі є можливість розглянути позовну заяву 

на отримання аліментів на дитину не тільки у звичайному судовому провадженні, а й 

шляхом спрощеного судового провадження – у порядку наказного провадження, за 

заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів відповідно до ст. 161 ЦПК 

України. Як наслідок, зазначені зміни у законодавстві сприяють іншому тлумаченню 

чинних норм, а також зумовлюють появу нової судової практики та обумовлюють 

додаткове вивчення участі адвоката у справах по стягненню аліментів. 
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Адже максимально повне забезпечення прав і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб, зокрема такої категорії суспільства як дитина, є невід’ємною рисою 

демократичного суспільства, характерною ознакою правової держави. Засоби такого 

забезпечення є різноманітними, проте головною є можливість особи самостійно або за 

допомогою фахівців захистити себе, забезпечити собі відчуття безпеки, захищеності з 

правової позиції. Стаття 15 ЦПК України закріплює, що учасники справи мають право 

користуватися правничою допомогою. Представництво у суді як вид правничої допомоги 

здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, 

встановлених законом. 

Отже, одним із суб’єктів, покликаних допомогти захистити права дитини та 

розібратись у величезному масиві нормативно-правової бази, роз’яснити їхні права й 

обов’язки тощо, є адвокат. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», адвокати в цивільному пpoцeci виконують функцію 

представництва [5]. Участь адвоката в цивільному пpoцeci України полягає у здійсненні 

ним представництва i захисті суб'єктивних майнових i особистих немайнових прав та 

охоронюваних законом інтересів інших ociб (громадян i юридичних oci6) та в сприянні 

суду в всебічному, повному i об'єктивному з'ясуванні обставин справи, прав i обов'язків 

сторін.  

Становище адвоката у справах по стягненню аліментів визначається здебільшого 

позовними вимогами, адже як свідчить судова практика, за кваліфікованою допомогою 

представника звертаються саме позивачі, зокрема предметом позову виступають зміна 

розміру аліментів, зміна способу стягнення аліментів на утримання неповнолітньої 

дитини, стягнення неустойки (пені) за прострочення по сплаті аліментів тощо. Більш 

докладніше судову практику можна проаналізувати на офіційному сайті Єдиного 

державного реєстру судових рішень, зокрема нами взята інформація з урахуванням 

територіального знаходження – це рішення Вижницького районного суду Чернівецької 

області від 25.07.2019 року, Сторожинецького районного суду Чернівецької області від 

13 вересня 2019 року, Кіцманського районного суду Чернівецької області від 5 квітня 

2019 року тощо [6-7]. 

До того ж, участь адвоката у справах по стягненню аліментів спрямована на 

забезпечення максимально можливого збільшення реального розміру аліментів, який 

буде стягуватися на користь дитини; пошуку законних доказів щодо майнового стану 

платника аліментів (до речі, такі докази можуть бути отримані адвокатом зокрема з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Єдиного реєстру МВС, інформації з 

Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби, або у відповідь на 

адвокатські запити тощо); значного прискорення процедури розгляду справи про 

стягнення аліментів в суді, і відповідно максимально швидкого отримання рішення суду 

про стягнення аліментів; мінімізації безпосередньої участі позивача, у разі його бажання, 

в судовому процесі стосовно стягнення аліментів, що значно економить особистий час 

позивача та оберігає його від зайвого стресу; отримання повної інформації про хід своєї 

справи; абсолютної конфіденційності щодо всіх відомостей, які стали відомими адвокату 

під час проведення процедури стягнення аліментів в суді тощо. 

Отже, переваги адвоката, як представника сторони у справах про стягнення 

аліментів полягають у наділенні його законодавством особливим правовим статусом, а 

також гарантіями процесуальної діяльності. Це свідчить про те, що адвокати мають 

більше правових інструментів у досягненні бажаного для клієнта результату.  
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ДОГОВІР ЕСКРОУ: ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ,  

ІСТОТНІ УМОВИ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ 

Проаналізувавши всі існуючі визначення «ескроу», можна вивести єдине поняття, 

відповідно до якого, ескроу - це транзакція, при якій одна особа, уклавши договір з 

іншою особою, передає письмовий документ, гроші, свідоцтва про право власності на 

речове або особисте майно або іншу ціннісну річ третій особі, яка має утримувати 

передане до моменту, коли відбудеться визначена подія. Третя сторона або нейтральна 

особа, у якої зберігається майно, відома як ескроу-агент або депозитарій. Основними 

сторонами договору ескроу є правовідчужувач та правонабувач. Майно, що передається 

за умовами договору ескроу, відоме як майно депонування. 

Транзакція, в рамках якої виникають правовідносини ескроу, може бути купівлею, 

передачею, обтяженням або орендою речового чи особистого майна. Цінні папери, фонди 

та інші активи також можуть зберігатися в на умовах ескроу. У разі настання обмовленої 

події майно повинно бути передане третьою особою правонабувачу. 

Майно депонування зберігається ескроу-агентом, поки вона не отримає відповідні 

письмові чи усні інструкції. Майно має бути передане іншій стороні угоди після 

виконання конкретних умов договору. Зазвичай ескроу-агент несе відповідальний 

обов’язок перед правовідчужувачем та правонабувачем, і договір щодо депонування 

майна створюється в письмовому договорі. 

Існують дві підстави дійсності депонування майна:  

- наявність обов’язкового договору між сторонами угоди;  

- передача третьою стороною майна депонування.  

Як правило, є дві або більше базових транзакцій та дві чи більше пов’язаних 

дескрипцій у транзакції депонування. Агент депонування є обмеженим агентом сторін 

угоди, оскільки він чи вона виступає агентом лише для визначеної мети, відповідно до 

вказівок щодо депонування. Його правове становище можна прирівняти до довіреної 

особи. 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83364918
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84254374


Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні 

 

282  24–25 жовтня 2019 р., Чернівці, Україна 

Основними обов’язками ескроу-агента є: 

1) oбов’язок виконувати вказівки щодо депонування; 

2) oбов’язок добросовісно та задовільно виконувати всі інструкції;  

3) oбов’язок передати товари при виконанні умов. 

Варто звернути увагу, що доставка майна депонування є невід’ємною ознакою та 

умовою виконання договору ескроу.  

Передача майна до виконання умови договору ескроу або у разі настання 

надзвичайної ситуації вважається неправомірною. Більше того, передчасна доставка - це 

порушення прав правовідчужувача [3].  

Передача правовідчужувачем майна третій особі з беззастережними вказівками щодо 

збереження такого майна та вручення його правонабувачу після смерті правовідчужувача 

вважається дійсною доставкою [8]. 

Перелік предметів або документів, що передаються або повинні передаватися на 

зберігання ескроу-агенту, повинен бути включений в договір. Також, важливо зазначити 

в договорі ескроу умови поставки майна депонування.  

Договір ескроу не може діяти без власної згоди на нього кожної зі сторін. Крім того, 

до договору також можуть бути включені положення про відшкодування збитків.  

Ескроу агент є подвійним агентом для обох сторін договору ескроу, проте лише до 

укладення такого договору. Після завершення договору ескроу агент є индівидуальним 

агентом для кожної зі сторін.  

Важливим аспектом правильності виконання ескроу-агентом своїх обов’язків є 

інструкції правовідчужувача.  

Інструкції про депонування - це письмові вказівки для ескроу-агента, де зазначені 

обов’язки сторін та депозитарія. Варто зауважити, що існуючий агент чи адвокат 

правовідчужувача чи правонабувача не можуть виступати агентом депонування через 

конфлікт інтересів у зобов’язаннях. 

Вибір ескроу-агента, як правило, здійснюється за домовленістю між сторонами. За 

невиконання обов’язків по відношенню до сторін договору ескроу агент може бути 

притягнутий до відповідальності за порушення прав та умов договору [2]. 

Оскільки обов’язки ескроу-агента регулюються інструкціями, слід бути обережним 

при складанні інструкцій щодо депозитарія. Договір ескроу повинен містити імена 

сторін, які надають інструкції, а також найменування та адресу ескроу-агента, із 

зазначенням дату надання таких інструкцій.  

Основними обов’язками ескроу-агента, які зустрічаються в більшості штатів, є:  

1) депозитарій повинен розкрити сторонам всю інформацію, необхідну для 

запобігання нанесення збитку стороні [6].  

2) депозитарій може зберігати майно, поки не будуть виконані умови. Потім він 

повинен доставити майно одержувачу [5].  

3) при виконанні встановленої умови депозитарій зобов’язаний передати майно 

правонабувачу. Однак, він повинен передати майно правовідчужувачу, у випадку 

невиконання зазначено умови [4]. 

Загальне правило полягає в тому, що ескроу-агент повинен діяти відповідно до умов 

договору. У разі порушення інструкції, яка передбачається цим договором, або 

передбачуваної обіцянки, що випливає з договору, потерпіла сторона набуває прав для 

пред’явлення позову щодо порушення умов договору. Більше того, коли депозитарій діє з 

необережності, він, як правило, несе відповідальність за збитки, спричинені порушенням 

обов'язку. Однак, обов’язок депозитарія обмежується вірним дотриманням інструкцій [7].  

Хоча ескроу-агент несе відповідальність за недбалість у виконанні своїх обов’язків 

відповідно до договору ескроу, він не несе жодних зобов’язань перед сторонами, поки 

йому не буде передано майно депонування. 
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Виправдальні положення, що звільняють відповідальну особу від депозитарної 

кримінальної відповідальності, не користуються особливою прихильністю в рамках 

закону, проте такі положення можуть бути включені до договору ескроу. Однак вони не є 

ефективними щодо порушень довіри, вчинених недобросовісно чи навмисно або з 

необачною байдужістю до інтересів правовідчужувача [1].  

Таким чином, договір ескроу укладається між трьома сторонами – 

правовідчужувачем, правонабувачем та ескроу-агентом за умови наявності згоди кожної 

зі сторін. Ескроу-агент діє відповідно до інструкцій, на умовах добросовісності та 

належного виконання умов догвору. Відповідальність ескроу-агента за договором ескроу 

виникає лише після передачі майна депонування правовідчужувачем. Ескроу-агент вправі 

зберігати майно до виконання певної умови, у разі невиконання якої зобов’язаний 

повернути майно правовідчужувачу.  

Отже, договір ескроу є ефективним механізмом для сторін будь-якої з угод (купівля, 

обмін, застава, обтяження) забезпечити виконання другою стороною своїх зобов’язань та 

забезпечувальним інструментом для схоронності свого майна у випадку невиконання 

обумовлених зобов’язань 
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ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА СУДДІ 

Судова етика являє собою сукупність моральних ідеалів, принципів і норм 

здійснення правосуддя. Все це визначає моральний зміст діяльності учасників 

судочинства. Суддя зобов'язаний дотримуватися в своїй повсякденній діяльності не 

тільки норм закону, а й прислухатися до внутрішнього голосу розуму, не відступаючи 

при цьому від безумовних і вічних етичних стандартів і принципів поведінки. При 

вивченні моральних засад судочинства необхідно перенести центр ваги вчення про суд з 

ходу процесу на етичну діяльність судді в усіх її проявах. 

Стандарти суддівської діяльності загалом і поведінки суддів зокрема випливають із 

конституційних принципів, міжнародних договорів, до яких приєдналась держава 

Україна, а також із законів України. Зазначені цінності і є передумовами довіри 

суспільства до здійснення правосуддя. 

Аналізуючи походження поняття суддівської етики, зазначають, що вона є 

різновидом професійної етики – однієї із галузей етичної науки, науки про мораль. Етичні 
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норми являють собою систему ідей і уявлень про правильну і неправильну поведінку, які 

вимагають виконання одних дій і забороняють інші. Етичні вимоги до поведінки судді 

закріплені саме в Кодексі професійної етики судді і являють собою сукупність моральних 

правил поведінки судді, за допомогою яких можна оцінити його дії з погляду таких 

цінностей, як справедливість, сумлінність, гідність, людяність тощо [5, с. 13]. 

Що ж стосується поведінки судді під час судового розгляду, то відповідно до 

Кодексу суддівської етики [4] суддя повинен здійснювати судочинство в межах та 

порядку, визначених процесуальним законодавством, і виявляти при цьому тактовність, 

ввічливість, витримку й повагу до учасників судового процесу та інших осіб. Суддя під 

час здійснення правосуддя не повинен допускати проявів неповаги до людини за 

ознаками раси, статі, національності, релігії, політичних поглядів, соціально-

економічного становища, фізичних вад тощо та дозволяти це іншим. Суддя повинен 

виконувати свої обов’язки безсторонньо і неупереджено та утримуватися від поведінки, 

будь-яких дій або висловлювань, що можуть призвести до виникнення сумнівів у рівності 

професійних суддів, народних засідателів та присяжних під час здійснення правосуддя. 

Окрім цього, суддя повинен проявляти повагу до права на інформацію про судовий 

розгляд та не допускати порушення принципу гласності процесу. Важливо закцентувати 

увагу на забороні позапроцесуальних взаємовідносин судді з одним з учасників процесу 

або його представником у справі за відсутності інших учасників процесу. Поза межами 

безпосереднього судового розгляду справ суддя не може робити публічних заяв, 

коментувати в засобах масової інформації справи, які перебувають у провадженні суду, 

та піддавати сумніву судові рішення, що набрали законної сили. Суддя також не має 

права розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв’язку з розглядом справи. 

Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що суддя під час виконання своїх 

службових обов’язків має не лише подавати особистий приклад своєю поведінкою, але й 

пропагувати етичну поведінку серед учасників процесу та оточуючих, а також має право 

вимагати етичної поведінки від інших. 

У чинній редакції вказаного Закону «Про судоустрій і статус суддів» покладає на 

суддю обов’язок дотримуватися правил суддівської етики, у тому числі виявляти та 

підтримувати високі стандарти поведінки у будь-якій діяльності з метою укріплення 

суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та 

непідкупності суддів; ч. 3 цієї ж статті – подавати декларацію доброчесності судді та 

декларацію родинних зв’язків судді. Стаття 58 КСУ, яка має назву «Етика судді», 

визначає, що питання етики суддів визначаються Кодексом суддівської етики, що 

затверджується з’їздом суддів України за пропозицією Ради суддів України [6]. Разом із 

тим слід сказати, що ні поняття суддівської етики, ні поняття доброчесності ані в Законі 

України «Про судоустрій і статус суддів», ані в Кодексі суддівської етики не міститься. 

Найбільш цікавими з точки зору закріплення саме норм етичної поведінки судді є 

Бангалорські принципи поведінки суддів, схвалені Резолюцією Економічної та 

Соціальної ради ООН № 2006/23 від 27 липня 2006 р. Зокрема, закріплюється, що 

поведінка суддів має включати такі основні встановлення: 1) незалежність як передумову 

забезпечення правопорядку і основну гарантію справедливого вирішення справи в суді; 

2) об’єктивність як умову довіри громадян до судді і системи судочинства в цілому; 3) 

чесність і непідкупність як умову належного виконання суддею своїх обов’язків; 4) 

дотримання етичних норм як невід’ємний компонент професійної діяльності судді та 

його поведінки в позаслужбовій сфері; 5) забезпечення рівності сторін, що беруть участь 

у процесі, як умову справедливого і неупередженого розгляду справи в суді; 6) 

компетентність і старанність як умови, в яких знаходять закріплення вимоги, звернені 

безпосередньо до особистісних якостей судді [1, с. 126]. 
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Звернення до цієї проблеми в аспекті вивчення зарубіжної і вітчизняної етико-

філософської традиції є надзвичайно важливим. Існує необхідність ретельного вивчення 

проблем судової етики в сучасній етичній науці, оскільки в розумінні її змісту, меж 

регулювання і навіть в термінологічному ряді накопичилося безліч дискусійних питань, 

які потребують вирішення, що в значній мірі і визначило вибір теми дослідження. 

На сьогоднішній день право виглядає досить відокремленим і самостійним від 

моралі регулятором, проте це не зовсім так. За своєю сутністю мораль і право завжди 

взаємодіють, і, право, в свою чергу, закріплює найбільш важливі моральні цінності в 

конкретному суспільстві. Варто згадати і ті суспільства, де головним правовим 

документом виступає релігійне святе письмо. У таких суспільствах і моральність, і 

законодавча база будуються на релігійних положеннях. 

Моральність європейської цивілізації, в цілому, будується на установці прогресу і 

розвитку: ми можемо спостерігати активне поширення ідеї невід'ємних прав людини і 

оголошення людського життя основною цінністю в будь-якій державі [3]. 

Етика як наука не дає жорстких рекомендацій як вчинити в конкретному випадку, 

але, спираючись на моральні правила, вона формує і моральну свідомість і, як наслідок, 

можливість міркувати про вчинки, оцінювати їх наслідки, вплив на навколишній світ і 

людину. Одним з головних напрямків досліджень в рамках етики є питання про межі 

відповідальності людини за свої рішення і вчинки. Грубість, нетактовність, приниження 

гідності особистості повинні негайно припинятися суддею, а порушники 

попереджаються, або видаляються з залу судового засідання, або піддаються грошовому 

стягненню [2]. 

Отже, варто узагальнити, що закріплення та дотримання правил професійної етики 

судді є, з одного боку, інструментом підвищення довіри до судової влади в цілому та 

певного судді зокрема; з іншого боку, гарантією якості судового розгляду, прийнятого 

суддею рішення, уникнення судових помилок, а отже реалізації права на справедливий 

суд. 
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ТЕРМІНОВА СПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

Останні зміни в процесуальному законодавстві, зумовлені не лише потребою 

удосконалення норм законів, але й черговим етапом судової реформи в Україні, 

торкнулись врегулювання інституту термінових справ в адміністративному судочинстві. 

Внаслідок чого виникає потреба розглянути особливості судового провадження в цих 

категоріях адміністративних справ. 
В адміністративному судочинстві, в основному розглядаються справи, суть яких 

спрямована на запобігання та усунення порушень прав, свобод та інтересів людини, прав 

та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень. 

Очевидно, що в окремих категоріях справ адміністративний суд зобов’язаний 

забезпечити ефективність своєї діяльності за допомогою спеціальних процедур. Цей 

аспект забезпечений наявністю в КАС України норми щодо встановлення розумності 

строків для вчинення процесуальної дії з урахуванням обставин конкретної справи (ст. 

119). Дійсно, одні справи можна розглядати протягом тридцяти днів з дня початку 

розгляду справи по суті (ст.193) і це без врахування строку підготовчого провадження 

(який може тривати до дев’яноста днів) та строку врегулювання спору за участю судді 

(до тридцяти днів) (ст. 188) чи строку необхідного для проведення судової експертизи 

(ст.103). За нескладними підрахунками, лише в суді першої інстанції судова справа може 

розглядатися п’ять місяців в абсолютно законному правовому полі. А інші справи – ні. 

Наприклад, уявімо, що справа про затримання іноземців або осіб без громадянства (ст. 

289) розглядатиметься протягом такого строку. Одразу виникає питання: чи не будуть 

порушенні права людини в силу норми п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р.? І відразу можемо дати ствердну відповідь, що так, права 

людини будуть порушені. Таким чином, ми можемо констатувати, що з появою в КАС 

України категорії термінових справ, законодавець запровадив в адміністративному 

судочинстві політику пріоритетного розгляду окремих справ.  

Терміновими адміністративними справами науковці визначають такі категорії 

спорів, особливості провадження в яких зумовлені невідкладними, негайними 

процесуальними діями і рішеннями. 
Законодавець в КАС України визначає 15 категорій термінових справ, при цьому 

термінові справи можуть мати ознаки типових справ і, відповідно, належати до справ 

незначної складності. Оскільки зв’язки між видами адміністративних справ досить 

розгалужені, їх ознаки можуть свідчити про комплексність підходу у цьому питанні, 

виключна приналежність справи до виду констатується лише законодавчою вказівкою, 

зокрема, на її складність і терміновість. Деякі термінові справи вирізняються значним 

обсягом специфічних рис, що охоплюють майже усі визначені критерії (наприклад, 

спори, передбачені ст.ст. 273, 275 КАС України та ін.), а деякі – характеризуються лише 

окремими з них, зокрема, підсудністю, строком розгляду, порядком оскарження (ст. 282 

КАС України) або виконання (ст. 285 КАС України) [1]. 

Терміновими адміністративними справами визнані: провадження у справах щодо: 

оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, 
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членів цих комісій (ст. 273 КАС України); щодо уточнення списку виборців (ст. 274 КАС 

України); оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, засобів масової інформації, інформаційних агентств, 

підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих 

працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, які порушують 

законодавство про вибори та референдум (ст. 275 КАС України); оскарження дій або 

бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, 

їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших 

суб’єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого 

процесу (ст. 276 КАС України); у справах, пов’язаних із виборами Президента України 

(ст. 277 КАС України); у справах за адміністративними позовами органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування про встановлення обмеження щодо реалізації 

права на свободу мирних зібрань (ст. 280 КАС України); у справах за адміністративними 

позовами про усунення перешкод та заборону втручання у здійснення права на свободу 

мирних зібрань (ст. 281 КАС України); у справах щодо гарантованого забезпечення 

потреб оборони (ст. 282 КАС України); у справах за зверненням органів доходів і зборів 

(ст. 283 КАС України); у справах за зверненням Служби безпеки України щодо 

накладення арешту на активи, що пов’язані з фінансуванням тероризму та стосуються 

фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі 

резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них 

(ст. 284 КАС України); у справах про дострокове припинення повноважень народного 

депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності (ст. 285 КАС 

України); у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності (ст. 286 КАС 

України); у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності органу державної виконавчої 

служби, приватного виконавця (ст. 287 КАС України); у справах за адміністративними 

позовами з приводу: примусового повернення чи примусового видворення іноземців або 

осіб без громадянства за межі території України (ст. 288 КАС України), затримання 

іноземців або осіб без громадянства (ст. 289 КАС України) [1]. 

Термінові справи характеризуються не лише темпоральними (часовими) 

особливостями. Віднесення справи до «термінової» стосується також регулювання 

питання черговості розгляду справ. Тобто, така справа не розглядається і вирішується в 

хронологічному порядку в залежності від її поступлення до суду чи визначеному Єдиною 

судовою інформаційно-телекомунікаційною системою судді/колегії суддів. Іншими 

словами, терміновим справам наданий пріоритет, а КАС України визначає категорії справ 

залежно від їх пріоритетності. 

Варто зазначити, що ознаки складних і термінових адміністративних справ не 

мають законодавчого закріплення. Складність цього полягає в тому, що здійснюється 

певний вплив на форму провадження – загальну чи спрощену. Також, віднесення 

адміністративної справи до категорії термінових справ зумовлюється існуванням таких 

спірних правовідносин, зволікання з вирішенням яких призведе до їхнього нівелювання, 

втрати доцільності, неможливості вчинити певні дії чи прийняти певні рішення, виконати 

завдання, поставлені державою перед тими чи іншими органами. Терміновість 

передбачає швидке розв’язання публічно-правового конфлікту без шкоди повному 

встановленню обставин справи. Поряд із цим, варто зауважити, що політика 

пріоритетного розгляду справ може бути «ударом по ефективності суду», який фактично 

змушений відмовитися від окремих стадій провадження. А ефективність вирішення 

справи напряму залежить від того, наскільки об’єктивно та неупереджено суд 

застосовуватиме політику пріоритетного розгляду.  

Законодавцем під видом «термінові» об’єднано більшість адміністративних справ, 
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щодо яких виділялись особливості у провадженні в КАС України до його оновлення (гл. 

6). Такі особливості зумовлені, насамперед, процесуальними строками початку 

провадження і розгляду справи, проголошенням та врученням судових рішень, їх 

оскарженням. Як слушно зауважує А. О. Черникова, «публічно-правові відносини є 

досить розгалуженими, різновекторними і спори, що при цьому виникають, також мають 

різний характер, який не дозволяє «вписати» їх вирішення в єдину процесуальну форму, 

один процесуальний порядок, під єдині процесуальні умови. Тобто вирішення завдань 

адміністративного судочинства у таких справах можливе лише при спеціальних: 

процесуальних строках, процедурі і суб’єктах звернення до суду та відкриття 

адміністративного провадження, порядку та умов розгляду і вирішення спорів, 

оскарження в них судових рішень, їх виконання тощо» [2]. 

Таким чином, категорія термінової адміністративної справи, яка формується і 

розвивається в адміністративному судочинстві, – є динамічним явищем та має своєрідне 

змістовне наповнення.  

Використані матеріали: 
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Лупу Діана Володимирівна 

студентка магістратури юридичного факультету 

Чернівецького національного університету  

імені Юрія Федьковича 

(м. Чернівці, Україна) 

Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри процесуального права  

Чернівецького національного університету  

імені Юрія Федьковича О. В.Щербанюк  

ДОСТУП ДО АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ 

В Португалії адвокати (Advogados) - це фахівці-юристи, які після реєстрації в 

Асоціації адвокатів пропонують послуги юридичного представництва та консультування, 

що полягають у тлумаченні та застосуванні норм закону, на вимогу третьої сторони. 

Реєстрація в Асоціації адвокатів (Ordem dos Advogados) необхідна для здійснення 

професії адвоката в Португалії. 

Щоб мати доступ до цієї професії, необхідно, щоб людина: 

 мати диплом про закінчення юридичної школи в Португалії або 

кваліфікацію з університетського права, отриману за межами Португалії, якщо він 

вважається рівнозначним диплому або визнаний таким же ступенем; 

 пройти 18-місячне стажування, що включає два етапи навчання: початковий 

шестимісячний етап навчання та додатковий 12-місячний етап навчання; 

 скласти письмовий та усний іспит адвокатури. 

Іноземні громадяни, які закінчили юридичну школу в Португалії, можуть 

зареєструватися в Португальській асоціації адвокатів так само, як громадяни Португалії, 

за умови, що їх країна походження надає однакові права громадянам Португалії. 

Юристи з інших держав-членів ЄС, які хочуть постійно оселитися в Португалії, щоб 

пройти свою професійну кваліфікацію в країні походження, повинні зареєструватися в 

адвокатській колегії. У таких випадках вони можуть запропонувати юридичне 

представництво в суді лише під керівництвом адвоката, який зареєстрований у 
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адвокатській колегії. Якщо вони бажають займатися адвокатською професією на тих же 

умовах та обов’язках, що й португальські адвокати, вони повинні зареєструватися в 

адвокатській колегії та взяти участь у письмовому та усному іспиті на португальській 

мові. 

Доступ до адвокатської діяльності в Люксембургу регулюється Законом від 10 

серпня 1991 р. «Про професію адвоката». Професія адвоката - це вільна та незалежна 

професія. Професію адвоката можна здійснювати індивідуально. Юристи можуть бути 

асоційовані як юридичні особи. Адвокати - це єдині, хто може допомогти або 

представляти сторони, формулювати заяви та подавати їх у суді, незалежно від їхньої 

природи, отримувати свої документи та титули для подання до суду, готувати та 

отримувати необхідні документи. на відповідність процедурі та поставити справу на 

стадію розгляду. 

Лише адвокати можуть надавати юридичні консультації, як правило, в обмін на 

винагороду або розробляти проекти приватних підписів для інших. Також адвокати 

представляють або надають допомогу своїм клієнтам перед міжнародними судами, 

такими як Суд Європейського Союзу або Європейський суд з прав людини. Адвокати 

повинні дотримуватися професійної таємниці, яка є громадським порядком і за 

порушення якої карається. 

Для того, щоб практикувати адвокатську професію в Люксембурзі, ви повинні 

отримати реєстрацію наказу адвокатів Великого герцогства Люксембург. Ця умова 

справедлива і для європейського юриста, який бажає проходити практику в Люксембурзі 

під своїм професійним титулом походження. 

Список адвокатської колегії включає шість списків: 

 юристи з повною компетенцією (avocats à la Cour) 

 адвокати 

 юристи, які більше не займаються практикою 

 юристи з Європейського Союзу, які працюють під своїм професійним 

званням походження 

 юридичні фірми з усіма повноваженнями (avocats à la Cour) 

 інші юридичні фірми 

Для того, щоб бути зареєстрованою в колегії наказу адвокатів Люксембургу, особа 

повинна відповідати наступним умовам: 

 представляти необхідну гарантію чесності, 

 довести виконання умов прийому на стажування або проходження іспиту 

на працездатність, передбаченого для адвокатів з іншої держави-члена Європейського 

Союзу зміненим Законом від 10 серпня 1991 р., який встановлює для професії адвоката 

загальну систему визнання дипломи про вищу освіту, отримані після професійної 

підготовки тривалістю не менше трьох років, або довести, що умови реєстрації юриста, 

який займається професією Великого Герцогства Люксембург під своїм професійним 

титулом походження, застосовуючи змінений Закон від 13 листопада 2002 року про 

перенесення в законодавство Люксембургу Директиви 98/5 / ЄС Європейського 

Парламенту та Ради від 16 лютого 1998 року для сприяння постійному виконанню 

адвокатської професії в державі-члені, відмінній від тієї, в якій здобуто кваліфікацію, 

знати мова, якою складається законодавство і мови, які використовуються в управлінні і 

справедливості відповідно до Закону від 24 лютого 1984 про режим мови, 

 бути громадянином Люксембургу або громадянином держави-члена 

Європейського Союзу, 

 знати мову, якою законодавство та мови, що застосовуються в управлінні та 

правосудді, розроблені у значенні Закону від 24 лютого 1984 р. про мовний режим, не 

зачіпаючи статті 31-1 зміненого Закону від 10 серпня 1991 р. Рівень володіння мовою, 
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необхідний для мов Люксембургу та Німецька мова є рівнем B2 загальної європейської 

системи орієнтирів для мов розуміння усного тексту та рівня B1 для мови, а для 

німецької - рівень B2 для розуміння письмового тексту. Для французької мови рівень B2 

у відповідних рамках необхідний як для розуміння, так і для письмового та усного 

вираження.  

Відступаючи від попереднього пункту, європейські адвокати, згадані у статті 10 

Директиви 98/5 / ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 лютого 1998 року, 

сприяють постійній практиці адвокатської професії в іншій державі-члені. у якій 

отримано кваліфікацію, під час вступу до списку I переліку наказів юристів він повинен 

опанувати мову, якою розроблено законодавство у значенні Закону від 24 лютого 1984 р. 

про мовний режим, наскільки він обмежує свою професійну діяльність діяльністю, яка не 

здійснює вимагає оволодіння іншими мовами у розумінні Закону від 24 лютого 1984 р. 

Необхідний рівень володіння мовою - це той, що згадується у попередньому пункті. 

Професія адвоката в Іспанії - це вільна та незалежна професія, яка практикується в 

державі. Адвокати не є державними службовцями і здійснюють свою професію на основі 

вільної та чесної конкуренції (стаття 1 Статуту адвокатів). 

Роль адвокатів по суті полягає в тому, щоб керувати та захищати сторони у всіх 

видах судочинства, надавати юридичну допомогу та консультації та представляти 

клієнтів, якщо це не передбачено законом для інших професій. 

Щоб стати адвокатом в Іспанії, особа повинна: 

 мати громадянство Іспанії або громадянство держави-члена Європейського 

Союзу або країни, яка є стороною Угоди про Європейський економічний простір від 2 

травня 1992 року; 

 бути головним і не визнаватись нездатним до практики адвокатської 

професії; 

 мати професійне звання юриста або ступінь випускника юридичного 

факультету (Licenciado en Derecho) в Іспанії (у випадках, коли Закон № 30/2006 від 30 

жовтня про доступ до професії адвоката та законного представника в суді та правила не 

застосовуються ) або іноземна освіта, еквівалентність якої офіційно визнана відповідно 

до чинних правил; 

 бути зареєстрованою в Асоціації адвокатів (Colegio de Abogados) в окрузі, в 

якому знаходиться його єдиний або головний професійний офіс, щоб мати можливість 

займатися своєю професією по всій Іспанії. 

В узагальненому вигляді кандидати на посаду адвоката у країнах ЄС мають 

відповідати наступним вимогам: бути вихідцем з однієї з держав-членів Європейських 

співтовариств або держави, що є стороною угоди про Європейський економічний 

простір; громадяни держав, які не входять в ЄС, можуть стати адвокатом, як правило, за 

певних умов; мати диплом про вищу юридичну освіту або взагалі не мати юридичної 

освіти; мати стаж роботи за юридичною спеціальністю, як правило, від 3 до 6 років; 

пройти стажування (практику) під керівництвом адвоката, що має певний стаж роботи за 

спеціальністю від 1 до 5-ти років; скласти кваліфікаційний іспит, який проводиться, як 

правило, у декілька етапів. 
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Ознаки типової справи визначені у п. 21 ч.4 Кодексу адміністративного судочинства 

України, де зазначено, що типові адміністративні справи – це адміністративні справи, 

відповідачем у яких є один і той самий суб'єкт владних повноважень, спір у яких виник з 

аналогічних підстав у відносинах, що регулюються одними нормами права, та у яких 

позивачами заявлено аналогічні вимоги [1]. Під час розгляду адміністративної справи, 

відповідно до ст.57 Кодексу адміністративного судочинства України, представником у 

суді може бути адвокат або законний представник. Представник, який має повноваження 

на ведення справи в суді, здійснює від імені особи, яку він представляє, її процесуальні 

права та обов’язки [1].  

Проте, з огляду на те, що згідно з ч.1 ст. 291 Кодексу адміністративного 

судочинства України, суд, який розглядає типову справу, має право зупинити 

провадження за клопотанням учасника справи або за власною ініціативою у випадку, 

якщо Верховним Судом відкрито провадження у відповідній зразковій справі [1], тактика 

адвоката під час участі у вказаному судовому розгляді є відмінною. Адже зупинення 

провадження, внаслідок віднесення судом першої інстанції адміністративної справи до 

категорії типових, фактично, унеможливлює використання адвокатом будь-яких 

тактичних прийомів. 

Однак, у разі якщо Верховний Суд розгляне одну типову справу як суд першої 

інстанції, ним буде постановлене зразкове рішення, що на практиці означатиме 

застосування судами прецедентного права в будь-яких інших аналогічних спорах. Дане 

положення не виключає участь адвоката у судовому розгляді адміністративних типових 

справ, адже його завдання – це не допустити порушення прав на інтересів клієнта, в тому 

числі, під час процедури віднесення справи до типових та винесення судом кінцевого 

рішення у справі.  

Окрім того, в ч.3 ст. 291 Кодексу адміністративного судочинства України 

зазначено, що при ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає ознакам, 

викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд 

має враховувати правові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за результатами 

розгляду зразкової справи [1]. Можливо зробити висновок, що у разі участі адвоката у 

розгляді типової адміністративної справи, його обов’язком є здійснення дій, що сприяють 

віднесенню адміністративної справи до категорії типових, а у випадку такого віднесення, 

супровід інтересів клієнта для ухвалення судом рішення, що відповідає ознакам, 

викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи. 

Варто також звернути увагу, що адвокат може брати участь у розгляді 

адміністративної типової справи під час її апеляційного та касаційного оскарження. 

Відповідно до ч. 4 ст. 291 Кодексу адміністративного судочинства України, рішення суду 

апеляційної інстанції за наслідками перегляду типової справи може бути оскаржено в 

касаційному порядку лише за наявності виключних підстав [1]. У таких випадках тактика 

адвоката повинна бути спрямована на доведення наявності правових підстав, необхідних 
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для касаційного оскарження рішення суду апеляційної інстанції за наслідками перегляду 

типової справи. 

Проте, серед недоліків цього інституту можна відзначити велику залежність долі 

сотень суперечок від однієї конкретної справи, яка, можливо, має деякі недоліки з 

якихось обставин, або якщо позивач буде недостатньо кваліфікований для відстоювання 

своєї позиції [7]. Дана позиція підтверджує необхідність участі адвоката у розгляді 

типової справи з метою надання кваліфікованої правової допомоги та покращення 

становища клієнта. 

Для визначення особливостей тактики адвоката під участі в розгляді 

адміністративної типової справи, варто звернутись до аналізу форм та видів адвокатських 

стратегій. Щодо видів стратегій, що їх може вибрати адвокат у конкретній правовій 

ситуації, слід спиратись на знання, набуті у рамках як юриспруденції, так і психології, 

зокрема конфліктології. Це пояснюється тим, що до адвоката звертаються особи з метою 

надання правової допомоги, перебуваючи у стані правового конфлікту. В свою чергу, 

конфліктна правова ситуація трансформується у спір про право на етапі звернення до 

суду [6, c. 289]. Конфліктологи, зокрема Томас Кілмен, виділяють такі стратегії ведення 

конфлікту: 1) домінування; 2) співробітництво; 3) ухиляння; 4)пристосування; 5) 

компроміс [5, c. 7–14].  

Адвокат з метою ефективного захисту клієнта під час судового розгляду типової 

справи, обирає стратегію, шо дозволяє максимально точно захистити інтереси особи, 

враховуючи особливості правового спору.  

Проаналізувавши можливі стратегії, необхідно визначити тип майбутньої тактики. 

Саме тактика сприяє оптимізації діяльності адвоката. Спираючись на думку В. 

Попелюшка, під тактикою адвоката можна розглядати розроблені наукою та 

напрацьовані практикою способи діяльності у справі з метою найбільш вмілого їх 

використання для ефективного представництва прав та законних інтересів [4, c. 54].  

Г. Шафір у своїх працях зазначає, що найкраще виконувати своє завдання адвокату 

дозволяє тактика дій [3, с. 71–72]. Стосовно визначення можливих дій, то адвокат має 

такі права в адміністративному судочинстві: 1) знати про дату, час і місце судового 

розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх 

інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) 

давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати 

участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під 

час розгляду справи, задавати питання іншим особам, що беруть участь у справі, свідкам, 

експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, 

доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом, журналом судового 

засідання, протоколом про вчинення окремої процесуальної дії і подавати письмові 

зауваження до них; 9) робити з матеріалів справи виписки, знімати з матеріалів справи 

копії, одержувати копії судових рішень; 10) користуватися іншими процесуальними 

правами, наданими КАС України [1].  

Формуючи правову позицію у справі, адвокат також може вибрати тактику 

спирання на вітчизняну судову практику або європейську практику та рішення 

міжнародних судів, юрисдикція яких визнана Україною. В окремих категоріях справ 

найбільш ефективним буде поєднання цих двох тактик, котрі не виключають одна одну, а 

підсилюють аргументацію у справі. [6, c. 292].  

Успіх адвоката в суді, безумовно, залежить від всієї роботи, виконаної ним до 

судового засідання, по виявленню, отриманню інформації, предметів, документів, 

фіксації відомостей про обставини справи, які матимуть значення для прийняття рішення 

на користь особи, яку він представляє. Обговорюючи з клієнтом варіанти позицій у 

справі, що були розроблені адвокатом за результатами консультування, адвокат може, 
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застосовуючи тактику прогнозування, гіпотетично передбачити наслідки реалізації того 

чи іншого вибраного клієнтом сценарію, чим спонукає до вибору того, що є найбільш 

вигідним з точки зору захисту інтересів особи клієнта [2, c. 51]. Інститут 

адміністративних типових справ сприяє обранню даної тактики, адже у разі наявності 

рішення Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, адвокат може 

спрогнозувати можливість віднесення справи до категорії типових та, відповідно, 

наступного формулювання позиції суду першої інстанції у судовому рішенні за 

результатом розгляду типової справи.  

Участь адвоката у судовому розгляді типової справи сприяє не лише кваліфікованій 

правовій допомозі клієнту, але й віднесенню адміністративних справ до категорії 

типових, у випадку прогнозування такої можливості адвокатом. Обрана адвокатом 

тактика залежить від особливостей правового спору та наявності обставин, що 

дозволяють здійснити апеляційне та касаційне оскарження судового рішення за 

результатом розгляду типової справи. 
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ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ 

Євроінтеграційні процеси, до яких останнім часом активно долучилась Україна, 

вимагають насамперед модернізації чинної нормативно-правової бази та її адаптації до 

вимог законодавства Європейського Союзу, в тому числі в частині забезпечення прав 

неповнолітніх. Але правове становище неповнолітніх у нашій країні залишається 

складним і потребує особливої уваги й конкретних дій з боку держави для вирішення 

наявних проблем. 
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Притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітніх, як суб’єктів 

адміністративної відповідальності, які повинні бути відображені на законодавчому рівні. 

По-перше, необхідність приведення законодавства України у відповідність із сучасними 

умовами й міжнародними нормами щодо захисту прав неповнолітніх відповідно до 

Пекінських правил від 29 листопада 1985 року [4]. По-друге, застосування заходів 

адміністративного впливу щодо неповнолітніх, повинно здійснюватись на засадах 

неухильного дотримання процесуальних норм, забезпечення права на судовий захист та 

справедливої оцінки вчиненого проступку. 

Серед вчених-адміністративістів особливу увагу викликає питання щодо вивчення 

порядку притягнення до адміністративної відповідальності такої категорії осіб, як 

неповнолітні. Особливість її застосування полягає в тому, що, по-перше, вона може бути 

застосована не до усіх фізичних осіб, а лише до окремої їх категорії. Відповідно до 

положень ст. 12 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( далі - КУпАП) 

до числа цих осіб відносяться особи, яким на час скоєння адміністративного проступку 

виповнилося 16 років, по-друге, до осіб у віці 16-18 років, які вчинили адміністративні 

проступки, крім заходів адміністративних стягнень, передбачених ст. 24 КУпАП, 

застосовуються заходи адміністративного впливу, передбачені статтею 24
1
 КУпАП; по-

третє, за протиправні дії неповнолітніх несуть відповідальність не тільки неповнолітні 

особисто, а також батьки або особи, що їх замінюють [2]. 

Адміністративне законодавство України не дає визначення неповнолітнього. Проте, 

відповідно до визначення, що дається у ст.1 Закону України «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні» «молодь, молоді люди» – громадяни у віці від 

14 до 35 років[5]. Разом із тим, очевидно, що терміни «дитина» і «неповнолітній» 

аналогічні за змістом, оскільки збігаються за віковими межами, і тому, метою посилення 

ефективності дії норм права доцільно дотримуватись єдиної термінології, а саме: вживати 

термін «неповнолітній» [1, с. 60]. 

Певні труднощі у працівників поліції викликають питання кваліфікації 

правопорушень, які вчиняються неповнолітніми, порядок притягнення їх до 

відповідальності. 

Відповідно до ч. 3 ст. 184 КУпАП за вчинення адміністративних проступків 

неповнолітніми у віці від 14 до 16 років відповідальність несуть його батьки або особи, 

які їх замінюють. В юридичній літературі ряд фахівців-юристів висловлюють думку про 

недоцільність застосування цієї норми (ст.184 КУпАП), тому що, на їх погляд, у даному 

випадку батьки і особи, що їх замінюють несуть відповідальність «за чужу вину» [6, с. 

220]. Однак, як вважається, особиста вина батьків, котрі не займаються або недостатньо 

приділяють увагу вихованню своїх дітей, обумовлює прямо або опосередковано більш 

шкідливі дії їх безпосередніх виконавців, тобто дітей, яких вони виховують. Тому ніяких 

виключень з принципу особистої вини немає. 

Відповідно до положень ст. 13 КУпАП до осіб віком від шістнадцяти до 

вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні проступки, застосовуються заходи 

впливу, передбачені статтею 24
1
 КУпАП. Зокрема це: 1) зобов’язання публічно або в 

іншій формі попросити вибачення у потерпілого; 2) застереження; 3) догана або сувора 

догана; 4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи 

під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим 

громадянам на їх прохання. 

Назвати ці заходи адміністративними стягненнями, на нашу думку, неможливо, 

тому що вони не несуть в собі елементів карності. Застосування цих заходів впливу 

переростає, на думку практичних співробітників ОВС та інших робітників виконавчої 

влади, в правову неповагу до органів судової влади, осіб, відносно яких скоєно проступок 

[3, с. 78]. Мета їх застосування полягає у впливі на підлітків, недопущення з їх боку 



Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні 

24–25 жовтня 2019 р., Чернівці, Україна  295 

нових правопорушень. Ці заходи виховного впливу, відповідно до ст. 221 КУпАП, 

повинні застосовуватися районними судами. 

У разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років 

адміністративних правопорушень, передбачених ст.ст. 44 КУпАП - незаконні 

виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або 

психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах; ст.51 КУпАП - дрібне 

розкрадання державного або колективного майна; ст.121-127, і ч.1, 2 ст.130 КпАП - 

порушення правил дорожнього руху; 173 - дрібне хуліганство, ст.174 КУпАП - стрільба з 

вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу 

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними 

снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з 

порушенням установленого порядку; ст.185 КУпАП - злісна непокора законному 

розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця; ст.190-195 КУпАП - 

порушення правил дозвільної системи щодо вогнепальної, холодної чи пневматичної 

зброї та бойових припасів, вони підлягають адміністративній відповідальності на 

загальних підставах (тобто як повнолітні), з тим виключенням, що на них неможливо 

накладати адміністративний арешт (ч.2 ст.32 КУпАП). 

Проте і в цих випадках з урахуванням характеру вчиненого правопорушення та 

особи правопорушника до зазначених осіб (окрім тих, що вчинили правопорушення, 

передбачене ст.185) можуть бути застосовані заходи впливу, передбачені ст. 24
1 

КУпАП. 

Отже, в цілому можна погодитися, що неповнолітні як суб’єкти адміністративної 

відповідальності несуть її як спеціальні суб’єкти, суди під час накладення на них заходів 

впливу здебільшого обмежуються попередженням. Або взагалі звільняють від 

відповідальності у зв’язку з малозначністю діяння. 

Виходячи із зазначеного вище, приходимо до висновку, що в практичному 

застосуванні норм, за порушення яких несуть відповідальність неповнолітні, їх батьки та 

особи, що їх змінюють, існує багато питань, які, на нашу думку, необхідно вирішувати з 

урахуванням змін у суспільстві. Так, щодо процедури адміністративного провадження 

щодо адміністративної відповідальності неповнолітніх, виконання постанов про 

застосування таких заходів впливу на особу, то слід наголосити увагу на тому, що у 

законодавстві відсутнє закріплення цієї процедури. Також немає положень, які б 

пояснювали, скільки заходів впливу можна застосувати до неповнолітнього: один чи 

кілька; відсутнє пояснення чи ці заходи впливу застосовуються як заміна 

адміністративному стягненню; не вказані строки застосування заходів впливу на 

неповнолітніх та ін. Враховуючи описані прогалини, єдиним розумним рішенням стане 

створення окремого розділу у Кодексі України про адміністративні правопорушення, 

який повністю буде присвячено питанню неповнолітньої особи як суб’єкта 

адміністративної відповідальності. 
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РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ В 

АДВОКАТСЬКОМУ САМОВРЯДУВАННІ 

Необхідною умовою утвердження верховенства права та демократії в суспільстві є 

незалежна адвокатура. Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, 

що адвокатура України є недержавним самоврядним інститутом, що забезпечує 

здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на 

професійній основі, а також самостійно вирішує питання своєї організації та діяльності. 

Саме з метою забезпечення належного здійснення адвокатської діяльності, дотримання 

гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних прав адвокатів, забезпечення 

високого професійного рівня адвокатів та вирішення питань дисциплінарної 

відповідальності адвокатів в Україні діє адвокатське самоврядування, що виступає 

реальним проявом демократизму адвокатури. Саме з метою забезпечення реалізації 

завдань адвокатського самоврядування 17 листопада 2012 року була утворена 

Національна асоціація адвокатів України. 

Національна асоціація адвокатів України є всеукраїнською недержавною 

некомерційною неприбутковою професійною організацією, яка створена на засадах 

професійної належності. та об’єднує адвокатів для сприяння розвитку та зміцненню 

інституту адвокатури в Україні, підвищення рівня правової допомоги, що надається 

адвокатами, підвищення ролі та авторитету адвокатури в суспільстві, захисту прав та 

законних інтересів членів Організації. Національна асоціація адвокатів України 

утворюється з’їздом адвокатів України та не може бути реорганізована. 

Відповідно до чинного законодавства найголовнішими напрямками діяльності 

Національної асоціації адвокатів України є представлення адвокатури України у 

відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями 

незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними 

організаціями, делегує представників до органів державної влади; захист професійні 

права адвокатів та забезпечує гарантії адвокатської діяльності; забезпечує високий 

професійний рівень адвокатів України; забезпечення доступу і відкритості інформації 

стосовно адвокатів України; участь у розробці нормативно-правових актів; забезпечує 

його професійного рівня адвокатів України, розробка єдиної методики професійної 

підготовки та перепідготовки адвокатів, помічників та стажерів адвокатів, поширення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_211
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616417
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етичних стандартів професії; сприяння досягненню адвокатурою повної самостійності, 

незалежності та самоврядування; сприяння розвитку та зміцненню адвокатури, 

підвищенню ролі та авторитету адвокатури в суспільстві, підвищенню статусу професії 

адвоката в Україні; застосування заходів щодо недопущення та припинення 

недобросовісної конкуренції в сфері адвокатської діяльності; сприяння залученню 

адвокатури до процесу законотворення та інших процесів, пов’язаних з розбудовою 

правової держави впровадження нових правових реформ; бере участь у розробці 

нормативно-правових актів, організація та проведенні експертизи проектів законів, 

програм, рішень та інших документів і нормативних актів з питань адвокатури та 

адвокатської діяльності [2]. 

Відповідно до Закону НААУ організовує, координує та забезпечує діяльність 

органів адвокатського самоврядування. Систему адвокатського самоврядування 

складають регіональні відділення НААУ, що діють в АР Крим, областях, містах Києві і 

Севастополі, національні та регіональні органи адвокатського самоврядування, інші 

структури, утворені для забезпечення їх діяльності. 

Свою діяльність Національна асоціація адвокатів України здійснює через 

організаційні форми адвокатського самоврядування:  

З’їзд адвокатів України – вищий орган адвокатського самоврядування, до складу 

якого входять делегати, які обираються конференціями адвокатів регіонів відносною 

більшістю голосів делегатів, що беруть участь у конференції [1]. У період від серпня 2012 

по грудень 2018 року відбулося 4 з’їзди адвокатів України: 1. Установчий – 17 листопада 

2012 року; 2. Позачерговий – 26-27 квітня 2014 року; 3. ІІІ (4 етапи) – 20 листопада 2014 

року, 24-25 квітня 2015 року, 12 червня 2015 року, 3 липня 2015 року (тривав майже 8 

місяців); 4. Звітно-виборний – 9 червня 2017 року. Позачерговий з’їзд адвокатів України 

26-27 квітня 2014 року.  

Рада адвокатів України – у період між З’їздами адвокатів України виконує функції 

вищого органу адвокатського самоврядування. Склад Ради адвокатів України – 30 членів: 

по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів 

регіону та голова і два заступника голови, які обираються шляхом голосування на З’їзді 

адвокатів України.  

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури – колегіальний орган, 

завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій адвокатури. ВКДКА підконтрольна і підзвітна З’їзду адвокатів 

України та Раді адвокатів України. Склад ВКДКА – 30 членів: по одному представнику 

від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, голова і два 

заступника голови, які обираються шляхом голосування на З’їзді адвокатів України.  

Вища ревізійна комісія адвокатури – орган, який утворено і діє для здійснення 

контролю за фінансово-господарською діяльністю Національної асоціації адвокатів 

України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури, діяльністю ревізійних комісій адвокатів регіонів. ВРКА підконтрольна і 

підзвітна З’їзду адвокатів України. Склад: голова та члени ВРКА обираються З’їздом 

адвокатів України строком на 5 років. Кількість членів ВРКА визначається на З’їзді 

адвокатів України [1].  

Конференція адвокатів – вищий орган адвокатського самоврядування в Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі. Конференцію складають 

адвокати, адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці 

Крим, області, містах Києві і Севастополі та відомості про яких внесено до Єдиного 

реєстру адвокатів України.  
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Рада адвокатів регіону – орган, який у період між конференціями адвокатів регіону 

виконує функції самоврядування у регіоні. Рада адвокатів регіону підконтрольна і 

підзвітна Конференції адвокатів регіону. Голова та члени Ради адвокатів регіону 

обираються на конференції адвокатів регіону.  

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури – орган, який утворюється з 

метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право 

на заняття адвокатською діяльністю та вирішення питань щодо дисциплінарної 

відповідальності адвокатів. КДКА підконтрольна і підзвітна Конференції адвокатів 

регіону. Голова та члени КДКА обираються конференцією адвокатів регіону.  

Ревізійна комісія адвокатів регіону – орган, який утворюється і діє для здійснення 

контролю за фінансово-господарською діяльністю ради адвокатів регіону та 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. РКА підконтрольна і підзвітна 

конференції адвокатів регіону. Голова та члени РКА обираються Конференцією адвокатів 

регіону [1]. 

Таким чином, Національна асоціація адвокатів України, яка діє через організаційні 

форми адвокатського самоврядування – З’їзд адвокатів України, Раду адвокатів України, 

Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, Вищу ревізійну комісію 

адвокатури, Конференцію адвокатів, Раду адвокатів регіону, Кваліфікаційно-

дисциплінарну комісію адвокатури, Ревізійну комісію адвокатів регіону, об’єднує органи 

адвокатського самоврядування – регіональні відділення НААУ, що діють в АР Крим, 

областях, містах Києві і Севастополі, національні та регіональні органи адвокатського 

самоврядування. 

Використані матеріали: 

1. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 

року № 5076-VI URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/507617.(дата зверненння: 

17.09.2019) 

2. Статут Національної асоціації адвокатів України затверджений 17 листопадом 

2012 року VI URL : http://osav.vn.ua/images/files_pdf/statut_na_aau.pdf. (дата зверненння: 

17.09.2019) 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ В УКРАЇНІ 

Прoцеси стaнoвлення тa рoзвитку Укрaїни як сувереннoї демократичнoї держaви 

нерозривно пов’язані з утвердженням та удосконаленням функціонування характерних 

для демократії інститутів, яких покликано не лише забезпечувати демократизм державної 

влади загалом, але й створювати систему гарантій для реалізації фундаментальних 

правових цінностей та принципів, які є основою демократичної організації публічної 

влади. 

Крім того, належне функціонування усієї системи демократичної організації 

державної влади забезпечується судовою владою та здійснюваним нею судовим захистом 

прав і свобод людини і громадянина. Зважаючи на той факт, що судова влада відіграє 

ключову роль у забезпеченні демократизму Української держави, будь-які демократичні 
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перетворення в Україні не можуть та не повинні відбуватися поза контекстом 

удосконалення організації та діяльності судової влади. 

Зазначимо що, аналіз функціонування судової влади та судової діяльності в Україні 

дає змогу стверджувати, що саме судова влада доволі часто стає основним об’єктивним 

критерієм збереження демократичних основ державного ладу та недопущення узурпації 

державної влади, а також гарантом демократії. Однак демократія є не лише певним типом 

організації публічної влади в суспільстві. Це система, яка визначає і спрямовує діяльність 

держави на гарантування та забезпечення прав і свобод людини та громадянина, 

декларуючи як абсолютну соціальну цінність – людину, її життя і здоров'я, честь і 

гідність, недоторканність та безпеку. 

 Беручи до уваги аспект демократичних засад формування суддівського корпусу є 

належне законодавче забезпечення порядку добору суддів, затвердження списків 

присяжних, проходження кандидатами на посаду судді та суддями кваліфікаційного 

оцінювання, особливостей обрання на посади голів судів, процедур формування 

Верховного Суду, механізмів комплектування вищих спеціалізованих судів, процедури 

обрання слідчих суддів із числа суддів місцевого загального суду тощо. Однак, на жаль, 

на теперішній час, незважаючи на всі позитивні зрушення, залишилося чимало проблем, 

пов’язаних з удосконаленням правових засад організації та функціонування судової 

влади як об’єктивного критерію збереження демократичних основ державного ладу. 

Так, відповідно до положень Конституції України, судоустрій, статус суддів та 

судочинство визначаються виключно законами України (п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції). На 

конституційному рівні закріплено також, що правосуддя здійснюється суддями, а в 

передбачених законом випадках – за участю присяжних (ч. 1 ст. 127 Конституції 

України). 

 Найбільш поширеним на теперішній час є правовий алгоритм, за яким 

здійснюється призначення кандидата (особи) на посаду судді, випливає з того, що суддею 

є громадянин України, якого відповідно до Конституції України та законодавства 

України призначено суддею, та який займає штатну суддівську посаду в одному із судів 

України і здійснює правосуддя на професійній основі. Варто зазначити, що при цьому, 

судді в Україні мають єдиний статус, незалежно від місця суду в системі судоустрою чи 

адміністративної посади, яку суддя обіймає у суді (ст. 52 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів»)[2]. 

Більш того важливим моментом суттєвих змін та інновацій, які стосуються порядку 

добору суддів на посади та звільнення їх з посад на демократичних засадах, є вилучення 

повноваження Президента та Парламенту у питаннях суддівської кар’єри. Так, із 

прийняттям нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [2], а також Закону 

України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» [1], було 

скасовано інститут «призначення судді на посаду вперше строком на п’ять років». На 

теперішній час судді обіймають посади безстроково, а тривалість їх перебування на 

посаді, передусім, залежить від ставлення судді до виконання своїх обов’язків. 

Проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України публічних, відкритих 

конкурсів до вищих спеціалізованих судів наочно демонструють демократичність 

процедури формування кадрового складу таких судів. При цьому сама процедура 

проведення конкурсу містила: здачу іспиту (який складався з декількох етапів: 

тестування та практичне завдання), проходження психологічного тестування та 

співбесіди з психологом, проходження співбесіди за результатами дослідження досьє з 

членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів. За наслідками проведення іспиту 

формувалися рейтингові списки кандидатів та визначався перелік осіб, що успішно 

пройшли іспит та продовжуватимуть участь у конкурсі. Разом із тим, на кожному з етапів 

проведення конкурсу, за результатами його проведення, участь у конкурсі продовжували 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні 

 

300  24–25 жовтня 2019 р., Чернівці, Україна 

лише ті кандидати, які набрали достатню кількість балів. 

Необхідно також зазначити, що до участі у зазначеному процесі долучаються 

Громадська рада доброчесності та Громадська рада міжнародних експертів. 

Варто зазначити, що задля реалізації прагнень зробити судову систему відкритою, 

демократичною та оптимально функціональною необхідно, щоб судді обиралися 

місцевим населенням. 

Водночас слід констатувати, що структуруючи єдиний і разом із тим досить 

складний механізм формування суддівського корпусу в Україні, можна констатувати, що 

нарешті в Українській державі, хоча і не в повному обсязі, втілюються демократичні 

засади формування суддівського корпусу як на рівні добору суддів на посади, так і при 

формуванні складу органів. 

Використані матеріали: 

1. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 

02.06.2016 р. № 1401-VIII. Офіційний вісник України. 2016. № 51. Ст. 1799. 

2. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. 

Офіційний вісник України. 2016. № 56. Ст. 1935. 
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ДОВІРЧІ ВІДНОСИНИ АДВОКАТА З КЛІЄНТОМ –  

ОСНОВА ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ  

У ЗДІЙСНЕННІ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Регулюючи суспільні відносини, право консолідує й інші соціальні форми та методи 

впливу, відмінні від правових: морально-етичні та вольові установки. До числа базових 

для адвокатської діяльності регуляторів відноситься загальнолюдська категорія «віра», 

«довіра» як єдність вольових, чуттєвих і моральних начал. Довіра (довір’я) означає 

ставлення до кого-небудь, що виникає на основі віри в чиюсь правоту, чесність, щирість 

[1]. Довіра відносин «клієнт – адвокат» – це внутрішній вольовий стан суб’єкта цих 

правовідносин до конкретних обставин справи, що виражений у вірі довірителя в те, що 

адвокат діятиме відповідно до його уявлень про справу, та характеризується передачею 

довірителем певного обсягу прав та відповідних об’єктів адвокатові, який бере на себе 

обов’язки по наданню правової допомоги. 

Довіра також є соціологічною категорією, де її розуміють як впевненість в 

добросовісності, щирості, в правильності будь-чого й, що основане на цьому відношенні 

до кого-небудь, чим-небудь. Без більшої або меншої довіри неможливо здійснення 

жодної соціальної дії [8, с. 69]. 

Моральні начала можуть фіксуватися в нормах права як безпосереднім так і 

непрямим способом [5, с. 373]. При безпосередньому способі, принципи закріплюються в 

конкретних нормах закону, а основні засади права являють собою принципи-норми. 

Прикладом безпосереднього закріплення принципів відносин адвоката з клієнтом 

слугують принципи здійснення адвокатської діяльності : верховенства права, законності, 

незалежності, конфіденційності та уникнення інтересу (ч.1 ст. 4 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»). При непрямому способі закріплення, – 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
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конкретний принцип виводиться з аналізу змісту окремих норм права, які прямо 

закріплені в законі. В Правилах адвокатської етики з принципу конфіденційності у 

відносинах «клієнт – адвокат» виводиться моральний принцип довіри, без якого не може 

бути успіху в будь-якій спільній справі. 

Довіра є контентом адвокатської таємниці, яка була предметом дослідження 

багатьох видатних науковців й адвокатів протягом не одного століття. Термін 

«адвокатська таємниця» М.С. Строгович вважав невдалим та аргументував це тим, що 

суть питання не в таємниці адвоката, а в тому, щоб обвинуваченому та його близьким, що 

користуються допомогою адвоката, гарантувати можливість вільно говорити адвокату 

все, що вони вважають за потрібне, без побоювання, що сказане буде звернено на шкоду 

обвинуваченому [10, с. 399]. 

До адвокатської таємниці відносить довірчу інформацію А.М. Пшуков, яка, як 

правило, носить приватно-правовий характер, а її спеціальний режим обігу служить 

засобом захисту приватного життя громадян, а недовіра до адвоката стає однією з 

головних причин безуспішності надання правової допомоги [9]. 

Адвокат В.Н. Буробін зауважив: «... Жодна людина не захоче розповідати свої 

таємниці іншому, якщо буде хоча б трішки припускати, що вони можуть стати надбанням 

інших…Сутність адвокатської діяльності тримається на абсолютній довірі клієнта до 

свого адвоката, заснованому на повній впевненості першого, що всі відомості, передані 

ним адвокатові, ні за яких обставин не стануть надбанням гласності» [3, с. 32].  

З іншого боку, й адвокат повинен бути чесним та відвертим з клієнтом. 

Основоположник деонтологічних правил адвоката, юрист М. Молло писав: «…в чесності 

весь адвокат. Можна навіть стверджувати, що в ній полягають всі якості, необхідні 

адвокату: його призначення переконувати, а переконувати може лише чесна людина. 

Уникайте всіляких безчесних засобів у захисті, консультаціях, у будь-яких ділових 

відносинах» [7, с. 3].  

Досліджуючи етичні основи відносин «адвокат – клієнт», А.М. Бірюкова вважає 

неприпустимими для адвоката недомовки, ухильні відповіді та неправдиву інформацію 

по відношенню до клієнта. Адвокат не має права приховувати ті обставини, про які 

клієнт не запитує, але які мають пряме або опосередковане відношення до справи, з 

приводу якої клієнт звернувся до адвоката [2, с. 151]. 

З іншої сторони, консультація, надана адвокатом клієнту, втрачає сенс, якщо 

адвокат дає її, аби втертися в довір’я, отримати власну вигоду або надає її під впливом 

зовнішнього тиску [13, с. 15-16], зазначено в розділі 2 Загальних принципів Кодексу 

поведінки європейських адвокатів. 

Повністю погоджуємося з С.О. Іваніцьким, який обґрунтовано зауважує, що в 

сучасному високотехнологічному світі серед членів соціуму існує розуміння, що долю 

людини чи її майна не можна довіряти просто «гарній людині» або аматору, який 

прочитав декілька законів. Тому, захист основоположних людських цінностей повинен 

здійснювати професіонал, який має високу компетентність у галузі права і специфічний 

інструментарій її реалізації. Серед фахівців такого рівня на першому місці знаходиться 

адвокат, який повинен дотримуватися найвищих професійно-ділових та морально-

етичних вимог, відповідність яким має логічним наслідком наділення його особливими 

гарантіями реалізації власних правових можливостей [6, с. 163].  

Вимога дотримуватись найвищих стандартів довіри та порозуміння відносно 

клієнтів, з якими адвокати вступають у контакт є першим положенням Генеральних 

принципів етики адвокатів Міжнародної асоціації юристів [4].  

Міжнародні стандарти Кодексу поведінки європейських адвокатів та Генеральних 

принципів етики адвокатів Міжнародної асоціації юристів щодо відносин «адвокат–

клієнт» знайшли своє відображення в законодавчих нормах та деонтологічних правилах 
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принципів адвокатури, адвокатської професії або діяльності ряду європейських держав. 

Наприклад, в Національному внутрішньому регламенті професії адвоката у Франції серед 

інших принципів наголошується на необхідності дотримання в адвокатській професії 

принципів честі, лояльності, делікатності, поміркованості, ввічливості [15, с. 5]. У 

Великій Британії в Soliсitors Regulation Authority (2011 р.) Кодексі поведінки зазначається 

10 обов’язкових принципів, що поширюються на соліситорів та інших осіб (в тому числі 

власників фірм, які можуть не бути юристами) в процесі надання правових послуг. Серед 

них обов’язки: діяти доброчесно; діяти з метою якнайкращого обстоювання інтересів 

кожного клієнта; поводити себе таким чином, щоб підтримувати довіру громадськості до 

себе й до системи надання правових послуг [16] та ін.. В Люксембурзі до суттєвих 

принципів адвокатської професії віднесені старанність, гідність, добросовісність, 

незалежність, порядність і гуманізм, честь, лояльність, делікатність, поміркованість, 

ввічливість, безкорисливість, братерство [14, с. 560]. 

В Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», слово честь 

вживається в двох випадках: в ст. 11 та ст. 23, а слово «довіра» в цьому Законі не 

вживається. В Правилах адвокатської етики, слово «честь» вживається в ст.ст. 12, 12-1, 

44, 51, 53, 56, 57, 59 та стосується проблематики діяльності адвоката.  

На відміну від Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

відносини довіри адвоката та клієнта в Правилах адвокатської етики врегульовано в ст. 

10 «Конфіденційність», згідно якої дотримання принципу конфіденційності є необхідною 

і щонайважливішою передумовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без яких 

є неможливим належне надання професійної правничої (правової) допомоги, здійснення 

захисту та представництва. 

Враховуючи, що феномен довіри є об’єктом міждисциплінарного дослідження, 

вважаємо за доцільне зауважити на некоректну побудову правової конструкції цієї 

деонтологічної норми, у зв’язку з чим розуміння цієї категорії набуває дещо 

спотвореного вигляду. На наше переконання, за своєю суттю довіра – це віра в надійність 

адвоката, впевненість клієнта в тому, що адвокат не має намірів завдати йому шкоди. За 

філософською традицією довіру розглядають як поняття, яке виражає ставлення однієї 

особистості до іншої та випливає із переконаності в її добропорядності, вірності, 

відповідальності, чесності, правдивості [11, с. 23]. В соціально-психологічних науках 

довіра розглядається як початкова умова соціально-психологічних відносин між людьми 

[12]. 

Без довіри до адвоката, – клієнт не буде звертатися до адвоката за правничою 

допомогою. Не буде звернення – не може йти мова про конфіденційність відносин між 

адвокатом і клієнтом. Таким чином довіра є первинною категорією, а принцип 

конфіденційності відносин адвоката і клієнта – похідним від довіри. Отже, правову 

конструкцію ст. 10 «Конфіденційність» Правил адвокатської етики слід викласти в 

редакції: «Довірчі відносин між адвокатом і клієнтом – є необхідною і щонайважливішою 

передумовою дотримання принципу конфіденційності, без якого є неможливим належне 

надання професійної правничої (правової) допомоги, здійснення захисту та 

представництва». 
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МАТЕРІАЛЬНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДДІВ В УКРАЇНІ 

Однією з гарантій належного здійснення правосуддя в країні є створення 

необхідних умов для діяльності суддів, а саме їхнє матеріальне та соціальне 

забезпечення. Тому держава забезпечує фінансування та належні умови для 

функціонування судів і діяльності суддів та закріплює в законі про судоустрій [1].
 

На міжнародному рівні вирішення питань про матеріальне та соціальне 

забезпечення суддів також розглядається у офіційних документах, де звернуто увагу на 

необхідність усіма можливими національними та міжнародними органами гарантувати 

незалежність суддів, у тому числі і здійснювати належне матеріальне забезпечення 

суддів. Зокрема такими документами є: 
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1.Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя (Перша 

світова конференція з незалежності правосуддя, Монреаль, 1983 рік) [2];  

2.Основні принципи незалежності судових органів (схвалених резолюціями 40/32 та 

40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та від 13 грудня 1985 року)
 
[3]; 

3.Рекомендації щодо ефективного впровадження основних принципів незалежності 

судових органів ( 15 грудня 1989 рік)
 
[4];  

4.Європейський статут судді ( 1993 рік)
 
[5]; 

5.Європейська хартія щодо статусу суддів (10 липня 1998 року)
 
[6];  

6.Всесвітня (Універсальна) хартія судді (17 листопада 1999 рік)
 
[7]. 

Незалежна судова система потребує відповідної економічної основи. І саме держава 

повинна забезпечувати судову владу належними ресурсами в достатній кількості для 

того, щоб запобігти будь-якому впливу, як з боку виконавчої, так і з боку законодавчої 

влади. Навіть якщо держава потерпає від нестачі фінансових ресурсів, судді та суди, як 

фундаментальна частина держави, повинні отримувати їхню частину доступного 

фінансування в повному обсязі настільки, наскільки це можливо.  

Враховуючи вищезазначене Конституційний Суд України вважає, що Конституція 

України закріплює однаковий юридичний статус суддів через систему гарантій 

забезпечення їх незалежності, яка є невід’ємною складовою їхнього статусу. Встановлена 

система гарантій незалежності суддів не є їхнім особистим привілеєм, вона пов’язана з 

набуттям статусу судді, має юридичне призначення, спрямоване на захист прав і свобод 

людини і громадянина через здійснення правосуддя незалежним і безстороннім судом 

(суддею). 

Так, положеннями статті 129 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

передбачено виплату суддівської винагороди судді, яка складається з: 

• посадового окладу; 

• доплати за вислугу років; 

• доплати за перебування на адміністративній посаді в суді; 

• доплати за науковий ступінь; 

• доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці.  

Згідно з частиною третьою статті 129 Закону №2453 в первинній редакції посадовий 

оклад судді місцевого суду встановлювався у розмірі 15 мінімальних заробітних плат, 

визначених законом. 

Отже статус судді передбачає достатнє матеріальне забезпечення судді як під час 

здійснення своїх повноважень так і в майбутньому чи внаслідок припинення і набуття 

статусу судді у відставці.  

Щодо соціального забезпечення суддів варто зазначити, що відповідно до статті 130 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддям надається щорічна оплачувана 

відпустка тривалістю 30 робочих днів з виплатою, крім суддівської винагороди, 

допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу. Суддям, які мають стаж роботи 

більше 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних 

днів. 

Життя і здоров'я суддів підлягають обов'язковому державному страхуванню за 

рахунок державного бюджету на суму десятирічного грошового утримання за останньою 

посадою. 

У разі загибелі (смерті) судді, що сталася у зв'язку з виконанням відповідно до 

закону службових обов'язків, сім'ї загиблого виплачується одноразова страхова сума за 

рахунок страхових платежів по обов'язковому державному особистому страхуванню 

суддів в розмірі десятирічного грошового утримання за останньою посадою.  

Проте після того як деякі судді не змогли пройти кваліфікаційне оцінювання, у 

заробітних платах зробився надзвичайно високий контраст між тими хто пройшов і тими, 
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кому це не вдалося. Дане питання отримало великий розголос, оскільки в таких діях 

державою були порушені прямі норми закону про матеріальне забезпечення суддів. 

Для швидкого вирішення питання, з метою вдосконалення законодавства, що 

врегульовує судову систему та правовий статус суддів, нова влада почала діяти. 

Так, було розроблено законопроект президента України Володимира Зеленського 

№1008 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів 

суддівського самоврядування»
9
. Верховна рада України підтримала за основу у першому 

читанні даний законопроект. Документ підтримали 238 парламентарів. У ньому 

пропонуються зміни до законодавства, зокрема і зміни, що стосуються матеріального 

забезпечення суддів. Планується визначити, що суддівська винагорода встановлюється за 

єдиними правилами для всіх суддів незалежно від умов проходження ними 

кваліфікаційного оцінювання, оскільки усі судді судової системи мають єдиний правовий 

статус і є рівними перед законом. 

«Законодавчо закріплене пунктами 22 і 23 розділу XII «Прикінцеві та перехідні 

положення» закону «Про судоустрій і статус суддів» нерівне становище суддів, які 

виконують однакову роботу, в частині розміру отримуваної ними суддівської винагороди 

є неприпустимим, оскільки суддя вважається компетентним, доброчесним і таким, що 

відповідає займаній посаді, доки інше не буде встановлено у визначеному законом 

порядку», - вказано у пояснювальній записці. 

Отже враховуючи наші дослідження та проаналізувавши ситуацію на сьогодні, 

робимо висновок, що Україна певним чином виконує рекомендації наших закордонних 

колег та вживає всіх можливих заходів для того щоб судді були, як соціально так і 

матеріально захищені, а Українське судочинство якісним, безстороннім та незалежним.  
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МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ ЛАТИНСЬКОГО НОТАРІАТУ: 

ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ 

У більшості розвинених демократичних країн інститут нотаріату посідає одне з 

провідних місць у системі правових інститутів який забезпечує режим законності і 

правопорядку, а отже, його належному нормативно-правовому регулюванню 

приділяється особлива увага. Дана обставина має велике значення для підвищення 

ефективності захисту прав і свобод громадян, оскільки основний зміст нотаріальної 

діяльності – це забезпечення конституційного права на кваліфіковану юридичну 

допомогу та зміцнення правопорядку в країні. 

Розглядаючи системи нотаріату, де форми організації нотаріату є різними залежно 

від того, яку роль і значення у сфері реалізації прав визнає за нотаріатом та чи інша 

держава, можна чітко виокремити дві групи: англосаксонську (common law) та латинську 

(civil law) нотаріальні системи.  В основі віднесення нотаріальної системи окремо взятої 

країни до одного з вищезазначених типів належать декілька критеріїв: мета їх правового 

регулювання та роль нотаріату для забезпечення прав громадян.  

Неможливо залишити поза увагою одне із найавторитетніших міжнародних 

об’єднань нотаріусів – Міжнародний союз латинського нотаріату (далі – МСЛН), до 

складу якого входять нотаріальні організації країн, законодавство про нотаріат яких 

належить до латинського типу, тобто ґрунтується на романо-германській системі права. 

Метою створення Союзу латинського нотаріату є систематизація нотаріального 

законодавства, удосконалення прогресивних ініціатив та поліпшення системи діяльності 

нотаріусів різних країн світу [3, с. 116]. 

Міністр юстиції Греції Мішель Статопулос на XXIII Міжнародному конгресі 

латинського нотаріату зазначив, що «в країнах, де прийнята система латинського 

нотаріату, нотаріус - посадова особа правосуддя, на яку покладено високе завдання, що 

стосується найважливіших сфер життя громадян ...» [1]. З метою досягнення поставлених 

цілей, МСЛН представляє нотаріат перед міжнародними організаціями і співпрацює з 

ними, вивчає окремі системи нотаріату, поширює принципи латинського нотаріату, 

організовує міжнародні конгреси, допомагає нотаріатам тих країн, у яких ще 

реформуються правові інститути латинського нотаріату.  

В контексті цього ж конгресу президент Міжнародного союзу нотаріату - Гельмут 

Фесслер так охарактеризував значення аналізованого інституту у своїй промові: 

«Справедливість і свобода - основи нашої професії... Там, де панують справедливість і 

свобода, встановлюється також і соціальний світ.  Ось в чому полягає справжня місія 

латинського нотаріату» [1].  

Проблемам, які торкаються визначення статусу Міжнародного союзу нотаріату та 

принципів латинського нотаріату приділяється увага у роботах українських вчених як 

В. В. Баранкова, В. М. Бесчасний, О. А. Мартинюк, І. А. Гамаль та зарубіжних науковців, 

нотаріусів Мішель Мерлотті (Швейцарія), Тійт Сепп (Естонія), А. Нольде та інші. Для 

того, щоб орієнтуватися в напрямах розвитку нотаріальної діяльності, зокрема, й на 

міжнародному рівні необхідно визначитися, які ж базові принципи сучасного нотаріату 

пропагуються у світі та Міжнародним союзом латинського нотаріату. 

Слід зазначити, що запровадження базових принципів латинського нотаріату в 

країнах Європи відбулося з урахуванням національних особливостей, історичного 

розвитку країни, її економіки тощо [5, с. 8]. Адже, як зазначає Н. В. Ільєва у своїй статті: 
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правове регулювання нотаріальної діяльності в країнах, що входять до Міжнародного 

союзу нотаріату, разом із певними особливостями, що характерні у кожній країні, має ряд 

загальних ознак, які зумовлені сприйняттям так званих фундаментальних принципів 

латинського нотаріату, згідно з якими нотаріус розглядається як висококваліфікований 

юрист, що має право засвідчувати складені їм же правочини і надавати поради особам, 

що звертаються до нього [7, c. 44]. 

Слід зазначити, що Міжнародний союз латинського нотаріату в аспекті 

міжнародного приватного права і процесу намагається активно впливати на гармонізацію 

і уніфікацію цивільного права в країнах Європи.  В його рамках працюють численні 

комісії, які займаються найрізноманітнішими проблемами, наприклад, Комісія з 

європейських справ Міжнародного союзу латинського нотаріату працює над створенням 

системи євроіпотеки, яка заснована на заставній.  Дана система, розглядається як 

альтернативний варіант іпотеки національного характеру [2, c. 269–280]. 

Зауважимо, що вступ України до МСЛН насамперед передбачає приведення у 

відповідність до основних ознак латинського нотаріату вітчизняного законодавства, у 

тому числі й у сфері адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності 

нотаріату.  

Завдяки членству в МСЛН, нотаріуси-початківці отримали можливість щорічно 

підвищувати рівень знань у Міжнародному університеті нотаріусів (МУН) МСЛН, що 

проводиться союзом за участю відомих іноземних фахівців у нотаріальній сфері. Крім 

того, членство в МСЛН додає авторитету українському нотаріату. Нотаріальна палата 

України, як це передбачено Статутом МСЛН, має право на всебічну підтримку та 

допомогу в зміцненні та розвитку, отриманні висновків та рекомендацій з тих чи інших 

питань нотаріальної діяльності, право брати участь у роботі органів МСЛН та створених 

ним робочих груп, залучати експертів для участі в законопроектній роботі, здійснювати 

обмін досвідом з колегами з інших країн, брати участь у наукових дослідженнях та інших 

заходах. 

У діяльності робочих органів МСЛН представники України входять до складу 

Генеральної ради союзу та окремих комісій і робочих груп (комісії з європейських справ, 

комісії із соціального захисту нотаріусів, комісії з нотаріальної деонтології та комісії з 

тем і конгресів). У ході цієї роботи відбувається постійний обмін інформацією з питань 

законодавства в нотаріальній сфері, реформування та імплементації європейських 

стандартів у нотаріальній діяльності, вивчається передовий досвід технічної модернізації 

тощо [6]. Відповідно до цього відбувається запозичення здобутків завдяки зарубіжного 

досвіду при розроблені проектів законодавчих актів, що регулюють відносини у 

нотаріальній сфері, яке повинно бути дуже виваженим, із акцентуванням уваги на 

сумісності норм, які рецепіюються в реаліях вітчизняної правової системи. Реформування 

державного регулювання у сфері нотаріальної діяльності в Україні повинно бути 

націлене на більш ефективне здійснення функцій захисту прав та інтересів громадян, 

підприємств, установ та організацій і вдосконалення контролю з боку держави [4, c. 64]. 

Виходячи з історичних традицій функціонування нотаріату в Україні, а також із 

нинішніх українських реалій і світових тенденцій, видається, що найприйнятнішим 

способом організації нотаріальної діяльності в Україні є діяльність нотаріату, яка 

ґрунтується на принципах латинського, тобто вільного, незалежного нотаріату. 

Запровадження нотаріату латинського типу в Україні та входження нашої країни в 

Міжнародну Спілку Латинського Нотаріату є оптимальним і прогресивним шляхом 

розвитку українського нотаріату. 
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НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОПЛАТИ 

ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯК ЗАСІБ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ 

ПРАВАМИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

Відповідно до норм чинного українського законодавства, якщо для правильного 

вирішення судового спору необхідно здійснити дослідження у іншій ніж право галузі, – 

існує інститут судових експертиз. Поняття судової експертизи міститься у статті 1 Закону 

України «Про судову експертизу», де судова експертиза визначається як дослідження на 

основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ 

і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового 

розгляду [1]. 

Вказані експертні дослідження можуть проводитися як за ініціативою суду або ж за 

ініціативою сторони (позивача чи відповідача та їх представників). Але у переважній 

більшості випадків експертизи здійснюються за ініціативою учасників справи, оскільки 

саме вони мають особисту заінтересованість у правильному та справедливому вирішенні 

спору, та ефективному захисті своїх прав, свобод та інтересів. 

Згідно положень статті 102 Кодексу адміністративного судочинства України «Суд 

за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі 

за сукупністю таких умов: 

1) для з’ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні 

знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих питань або висновки 
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експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх 

правильності» [2]. 

За загальним правилом, оплата експертних досліджень здійснюється тим суб’єктом, 

який ініціює питання про проведення експертизи (окрім випадків звільнення суб’єкта від 

сплати судових витрат), а якщо експертиза проводиться за ініціативою суду, то оплата 

здійснюється стороною, яка визначається судом під час розподілу судових витрат, і 

переважно покладається на сторону, яка програла спір у тій чи іншій справі. 

Також для убезпечення оплати здійснених експертом досліджень та виконання 

покладених на нього завдань, згідно положень статті 136 КАС України існує попередня 

(авансована) оплата судових витрат, зокрема і експертних досліджень.  

Але, на практиці дуже часто трапляються ситуації, коли одна зі сторін чи навіть 

обидві, з метою затягування вирішення спору або інших способів зловживання 

процесуальними правами, вносять клопотання на розгляд суду про призначення того чи 

іншого виду судових експертиз, суд призначає судову експертизу, при цьому застосовує 

норму про попередню оплату всіх або частини послуг наданих експертом чи експертною 

установою, покладаючи оплату даних досліджень на сторону, яка клопотала про 

призначення даної експертизи чи на обидві сторони порівну, якщо вони обидві сторони 

про це просили суд. У даному випадку, згідно норм процесуального законодавства при 

призначенні експертизи суд своєю ухвалою зупиняє провадження у тій чи іншій справі. 

Тим самим учасники справи мають додатковий проміжок часу для кращого 

обґрунтування своєї позиції, збір належних доказів, здійснення дій, які б дискредитували 

суперника та навпаки поставили їхню позицію у більш вигідне становище. А питання, на 

які має відповісти експерт, їх у переважній більшості не цікавить, і призначення судової 

експертизи фактично перетворюється на ще один банальний спосіб затягнути час 

вирішення спору судом. Як правило, в такому випадку, сторона, яка заявляла вимоги про 

призначення експертизи, не здійснює перерахування коштів на рахунок експерта чи 

експертної установи, тому у даній ситуації експерт просто відмовляє у проведенні 

експертизи, але час протягом якого було зупинено провадження у відповідній справі, – 

зіграв на руку, тій чи іншій стороні. 

В результаті таких недобросовісних дій учасників справи, суд, в переважній 

більшості випадків, змушений поновити розгляд справи у суді, з причин не виконання 

відповідною стороною своїх обов’язків по оплаті послуг експерта, постановляючи 

відповідну ухвалу. Ці обставини знайшли підтвердження у вигляді судових ухвал, які 

постановлялися як загальними, так і спеціалізованими судами першої, апеляційної чи 

касаційної інстанцій. Зокрема, хотілося б звернути увагу на такі ухвали в 

адміністративних справах: ухвала Вінницького апеляційного адміністративного суду у 

справі №824/377/15-а від 04.04.2016 року з питань визнання протиправними і скасування 

податкових повідомлень-рішень, що виникли між позивачем Малим приватним 

підприємством «Реванш» до відповідача Державної податкової інспекції у м. Чернівцях 

Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області [4]; або ж 

ухвала Полтавського окружного адміністративного суду про поновлення провадження у 

справі № 2а-1670/3475/12 від 28 вересня 2012 року [3], де суди ухвалили ідентичні 

рішення про поновлення розгляду справи, через не сплату стороною авансованої оплати 

досліджень експертом, при цьому будь-яких заходів впливу до сторони, що явно 

зловживає своїми процесуальними правами, невиконання приписів норм права та рішень 

суддів не здійснили. 

За результатами аналізу цих судових ухвал виникають питання: 1) чи є ухвали 

справедливими та «доопрацьованими» в процесуальному сенсі?; 2) чи доцільно в такому 

випадку до сторони, яка не сплатила послуги експертів, застосувати заходи 

процесуального примусу? На перше питання відповідь «Ні», оскільки ухвала відноситься 
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до видів судових рішень (ст. 241 КАС України), які підлягають безумовному виконання 

після набранням ним законної сили (ст. 255 КАС України). А на друге питання, – наша 

відповідь: дуже навіть доцільно, а найкращим у цьому випадку стало б застосування до 

таких недобросовісних осіб такого заходу процесуального примусу як штраф (згідно 

п. 1 ч. 1 ст. 149 КАС України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід 

Державного бюджету України з відповідної особи штрафу з разі невиконання 

процесуальних обов’язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на 

учасника судового процесу[2]). Оцінюючи можливості суду щодо застосування до таких 

недобросовісних учасників справи заходів процесуального примусу, зауважує те, що ми 

не бачимо прямої вказівки у процесуальному законодавстві, зокрема, – в 

адміністративному, щодо можливості застосування до учасника справи, який не здійснив 

попередню оплату робіт експерта, штрафу як одного з видів покарання за зловживання 

своїми процесуальними правами. Отже відповідною нормою слід доповнити п. 1 ч. 1 ст. 

149 КАС України, виклавши в редакції: «невиконання процесуальних обов’язків, зокрема 

ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, в тому 

числі за не оплату проведення судової експертизи, призначеної судом за клопотанням 

учасника справи». 

Отже, будь-яке не врегульоване питання є лише ще одним приводом для 

зловживань з боку сторін, невиконанням чи неналежним виконанням своїх обов’язків, що 

в кінцевому результаті може призвести до прийняття не справедливого судового рішення, 

тому дане питання повинне бути вирішене однозначно або на законодавчому рівні або ж 

на основі судової практики. 

Використані матеріали: 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 

3. Ухвала Полтавського окружного адміністративного суду від 28.09.2012 у справі 
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№ 824/377/15-а. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56910729 

 

Рудницька Марина Олексіївна 

студентка магістратури юридичного факультету 

Чернівецького національного університету  

імені Юрія Федьковича 

(м. Чернівці, Україна) 

Науковий керівник: кандидат юридичних наук,  

асистент кафедри процесуального права 

Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича І. А. Бутирська  

ПОЗИЦІЯ ЗАХИСНИКА В РАЗІ ДОПИТУ СВІДКА,  

ПОТЕРПІЛОГО ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  

В СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ В ПОРЯДКУ СТ. 225 КПК УКАЇНИ 

Поява в Кримінальному процесуальному кодексі України (далі – КПК України) 

такої засади кримінального провадження, як безпосередність дослідження показань, 

речей і документів (ст. 23 КПК України), значно підвищила відповідальність під час 

здійснення кримінального провадження як судових органів, так і органів досудового 

розслідування. Це пов’язано з тим, що чинний КПК України містить пряму заборону 

обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або 



Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні 

24–25 жовтня 2019 р., Чернівці, Україна  311 

посилатися на них судом. У той же час, законодавець передбачив такий виняток із засади 

безпосередності дослідження показань, речей і документів як допит свідка, потерпілого 

під час досудового розслідування в судовому засіданні (ст. 225 КПК України), який 

проводиться слідчим суддею.  

Стаття 225 КПК України 2012 р. містить новий для України інститут «депонування 

доказів судом». Тобто, якщо існує небезпека, що певний доказ зникне, він ніби кладеться 

«на депозит» до суду для подальшого використання під час головного судового розгляду. 

Інститут допиту особи слідчим суддею на стадії досудового розслідування є новелою для 

вітчизняного кримінального процесуального законодавства, оскільки ані КПК України 

1960 р., ані попередні кодекси не передбачали можливості проведення такого різновиду 

допиту взагалі. Існування цього інституту є винятком із загального правила про 

безпосередність дослідження доказів, відповідно до якого суд повинен дослідити докази 

безпосередньо; також не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в 

показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження 

суду, крім випадків, передбачених КПК України (ст. 23 КПК України) . 

Виходячи зі змісту ст. 225 КПК України, до суб’єктного складу осіб, які можуть 

бути допитані під час досудового розслідування в судовому засіданні слідчим суддею, 

відносяться тільки свідок і потерпілий. З клопотанням про проведення допиту, 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб в судовому засіданні під час 

досудового розслідування мають право звернутися сторони кримінального провадження. 

Клопотання про проведення допиту в судовому засіданні під час досудового 

розслідування подається однією із сторін кримінального провадження слідчому судді 

місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове 

розслідування.  

Детальніше розглянемо пункт 1 статті 225 КПК України. «…У виняткових 

випадках, пов’язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час 

досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров’я свідка чи 

потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх 

допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального 

провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит 

такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох 

чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого 

здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого 

свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотримання 

правил проведення допиту під час судового розгляду». 

Слідчі судді, розглядаючи клопотання про проведення допиту в судовому засіданні 

тлумачать поняття «виняткового випадку» досить широко. 

Зупинимось на конкретних випадках розгляду слідчими суддями клопотань про 

допит свідка, потерпілого в судовому засіданні на підставі ст. 225 КПК України. Згідно 

статті 225 КПК України небезпеку для життя та здоров’я особи можна визначають як 

можливість заподіяння смерті, тілесних ушкоджень, виникнення захворювання у особи, 

заподіяння шкоди її здоров’ю. Також поняття «небезпека для життя та здоров’я свідка, 

потерпілого» включає в себе:  

- погрози вбивством, застосуванням фізичного насильства, якщо свідок, потерпілий 

сприймає їх настання як реальне. 

-  інші прояви насильства стосовно свідка, потерпілого (тероризування, телефонні 

дзвінки з погрозами, настійливі вимоги). 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

інформаційному листі «Про судову практику забезпечення права на захист у 

кримінальному провадженні» визначає поняття «тяжка хвороба» як фізичний стан особи, 
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в якому вона перебуває тривалий час, внаслідок чого виникає вірогідність того, що на час 

судового розгляду вона може бути неспроможною брати участь у судовому засіданні . 

Допит особи згідно з положеннями цієї статті може бути також проведений за 

відсутності сторони захисту, якщо на момент його проведення жодній особі не 

повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні. 

При цьому сторона, яка заявила клопотання про допит особи в порядку ст. 225 КПК 

України, зобов’язана представити докази на підтвердження існування зазначених у 

клопотанні підстав (наявність погрози вбивством або застосуванням фізичного 

насильства стосовно свідка, потерпілого у разі сприйняття їх як реальних). Разом з тим, у 

судовій практиці немає єдиного підходу щодо правової оцінки зловживання 

алкогольними або наркотичними засобами як виняткових випадків, які відповідно до ст. 

225 КПК України утворюють підстави для допиту свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування у судовому засіданні. 

На нашу думку, ведення свідком, потерпілим аморального образу життя не є 

підставою для допиту цих осіб в порядку ст. 225 КПК України.  

В цьому випадку сторона кримінального провадження, яка не приймала участь в 

такому допиті, буде позбавлена можливості задати свідку, потерпілому власні запитання 

та провести його перехресний допит.  

Також, в ряді випадків відомості про застосування до свідка, потерпілого заходів 

забезпечення безпеки, оцінювалось слідчими суддями як доказ наявності виняткового 

випадку, пов’язаного з існуванням небезпеки для життя та здоров’я. Вважаємо, що така 

позиція також не ґрунтується на законі, так як застосування до свідка, потерпілого 

заходів забезпечення безпеки не унеможливлює допит такої особи у судовому засіданні 

та не впливає на повноту чи достовірність її показань.  

Зокрема, для забезпечення безпеки допит особи може бути проведений у режимі 

відеоконференції відповідно до ст. 232 КПК України .  

Допит такої особи може бути проведений і у відповідності до ч. 9 ст. 352 КПК 

України, відповідно до якої у виняткових випадках для забезпечення безпеки свідка, який 

підлягає допиту, суд за власною ініціативою або за клопотанням сторін кримінального 

провадження чи самого свідка постановляє вмотивовану ухвалу про проведення допиту 

свідка з використанням технічних засобів з іншого приміщення, у тому числі за межами 

приміщення суду, або в інший спосіб, що унеможливлює його ідентифікацію та 

забезпечує сторонам кримінального провадження можливість ставити запитання і 

слухати відповіді на них. У разі якщо існує загроза ідентифікації голосу свідка, допит 

може супроводжуватися створенням акустичних перешкод. Перед постановленням 

відповідної ухвали суд зобов’язаний з’ясувати наявність заперечень сторін 

кримінального провадження проти проведення допиту свідка в умовах, що 

унеможливлюють його ідентифікацію, і в разі їх обґрунтованості відмовити у проведенні 

допиту свідка в порядку, визначеному цією частиною. 

Слід зауважити про суперечливість практики розгляду клопотань про проведення 

допиту слідчим суддею в порядку ст. 225 КПК, з огляду на похилий вік свідка, 

потерпілого за відсутності ознак хвороби, яку можна вважати тяжкою у контексті ст. 225 

КПК України. 

Таким чином, судова практика щодо допиту свідка, потерпілого в порядку ст. 225 

КПК України є неоднозначною. Обставини кожного окремого кримінального 

провадження є унікальними, а отже клопотання про допит особи в порядку ст. 225 КПК 

України не можуть вирішуватись шаблонно. 

При цьому допит свідка, потерпілого в суді під час досудового розслідування – є 

винятком, а не правилом.  
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Проведення такого допиту в деякій мірі порушує встановлений ст. 22 КПК України 

принцип змагальності сторін в кримінальному провадженні, так як позбавляє сторону 

кримінального провадження, яка не подавала клопотання про допит особи в порядку ст. 

225 КПК України та не приймала участь в судовому засіданні, задавати власні запитання 

та провести перехресний допит свідка, потерпілого.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЙ ЗАКОННОСТІ  

ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

За останні роки в Україні особливого значення набуває питання щодо дотримання 

законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності (далі – ОРД), а саме 

забезпечення гарантій їх здійснення. Правовою передумовою виникнення, формування та 

розвитку ОРД стала необхідність забезпечення особистих прав і свобод людини, захист 

державного та громадського майна від злочинних посягань. 

Національне законодавство містить цілий комплекс положень, які спрямовані на 

захист приватного життя та дотримання прав і свобод у сфері ОРД. Серед законодавчих 

положень основне місце посідають норми Кримінального кодексу України, які 

встановлюють кримінальну відповідальність за незаконне проникнення до житла чи 

іншого володіння особи, незаконне проведення в них обшуку чи огляду, а також інші дії, 

що порушують недоторканість житла громадян (ст. 162), порушення таємниці 

листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються 

засобами зв'язку або через комп'ютер (ст. 163), незаконне збирання, зберігання, 

використання, знищення, поширення конфіденційної інформації (ст. 182) та інші 

протиправні діяння. 

Проте, окрім даних гарантій матеріально-правового змісту існує низка гарантій 

процедурного характеру, які забезпечують ефективний захист приватного життя від 

несанкціонованого втручання. Такі гарантії знайшли своє відображення в ст. 9 Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність». У даній статті розкриваються окремі 

положення, що випливають із принципів ОРД. Одні з них являють собою загальні 

правила меж ОРД й конкретизують ст. 1,2 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність», інші встановлюють норми, пов'язані з відновленням порушених прав і 

свобод людини. 

Можна виділити декілька видів даних гарантій: 
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1. Заборона проведення оперативно-розшукових заходів поза межами провадження 

за оперативно-розшуковими справами. Закон чітко вказує на те, що у кожному випадку 

наявності підстав для проведення ОРД заводиться оперативно-розшукова справа. Тобто, 

без заведення оперативно-розшукової справи проведення ОРД, крім випадків 

передбачених Законом (при перевірці осіб у зв'язку з допуском їх до державної таємниці 

а також до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках, при цьому така 

перевірка повинна тривати не більше двох місяців), забороняється. Про заведення 

оперативно-розшукової справи вноситься постанова, яка затверджується начальником 

або уповноваженим заступником начальника органу Національної поліції України, 

органу СБ України, ДПС України, Управління державної охорони України та інших 

органів перелічених в Законі. Постанова має містити в собі місце та час її складання, 

посада особи, яка виносить постанову, її прізвище, підстави та мета заведення 

оперативно-розшукової справи. Прокурор протягом доби повідомляється про заведення 

даної справи. 

2. Невідкладне поновлення порушених прав і відшкодування заподіяних матеріальних 

та моральних збитків у повному обсязі. Тобто при порушенні прав і свобод людини або 

юридичних осіб в процесі здійснення ОРД, а також у разі, якщо причетність до 

правопорушення особи, щодо якої здійснюють оперативно-розшукові заходи не 

підтвердились, орган, який затверджував постанову про заведення оперативно-

розшукової справи зобов'язаний невідкладно поновити порушені права і відшкодувати 

заподіяні матеріальні та моральні збитки в повному обсязі. 

3. Винятковий та тимчасовий характер обмежень прав і свобод людини та 

юридичних осіб. Дані обмеження мають тимчасовий і винятковий характер і можуть 

застосовуватися лише за рішенням слідчого судді з метою виявлення, попередження чи 

припинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину та у випадках, передбачених 

законодавством України, з метою захисту прав і свобод інших осіб, безпеки суспільства. 

Громадяни України та інші особи мають право у встановленому законом порядку 

одержати від органів, на які покладено здійснення ОРД, письмове пояснення з приводу 

обмеження їх прав і свобод та оскаржити ці дії. 

4. Відповідність оперативно-розшукових заходів ступеню суспільної небезпеки 

злочинних посягань та загрозі інтересам суспільства та держави. Оперативно-

розшукові заходи, пов'язані з тимчасовим обмеженням прав людини, проводяться з 

метою запобігання тяжким або особливо тяжким злочинам, їх виявлення та припинення, 

розшук осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання або безвісти 

зникли, захисту життя, здоров'я, житла і майна працівників суду і правоохоронних 

органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, припинення 

розвідувально-підривної діяльності проти України. Спостереження за особою, річчю або 

місцем, а також аудіо, -відеоконтроль місця проводиться у разі, коли є факти, які 

підтверджують, що нею готується тяжкий чи особливо тяжкий злочин. Також для 

одержання інформації забороняється застосовувати технічні засоби, психотропні, хімічні 

та інші речовини, які пригнічують волю або завдають шкоди навколишньому 

середовищу. 

5. Цільове використання результатів оперативно-розшукової діяльності. 

Забороняється оприлюднювати або надавати зібрані відомості, а також інформацію щодо 

проведення або не проведення стосовно певної особи ОРД до прийняття рішення за 

результатами такої діяльності. Також не підлягають передачі і розголошенню результати 

ОРД, які, відповідно до законодавства України, становлять державну таємницю. За 

передачу або розголошення будь-яких із зазначених вище відомостей працівники 

оперативних підрозділів, а також особи, яким ці відомості були довірені при здійсненні 

ОРД чи стали відомі по службі або роботі, підлягають притягненню до відповідальності.  
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Узагальнюючи результати дослідження, зазначимо, що гарантії законності в 

управлінській діяльності поліції щодо запобігання організованій злочинності – це 

способи, умови, засоби та фактори, які позитивно впливають на державну структуру як і 

зсередини, так і ззовні, забезпечуючи процес реалізації законності. Зазначене сприяє 

впорядкованості соціальних відносин, яка уможливлює виконання одного з головних 

завдань діяльності Національної поліції України щодо запобігання організованій 

злочинності, охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної 

безпеки та порядку. Гарантії законності є невід’ємною складовою її змісту, без якої не 

може існувати ні право, ні законність. 
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ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СТАТУСУ СЛІДЧОГО СУДДІ  

В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПИ 

Допит слідчим суддею на стадії досудового розслідування відомий багатьом 

державам і звичайно закріплений на законодавчому рівні, але порядок проведення 

певним чином відрізняється. 

Хто ж такий слідчий суддя? Які повноваження йому належать?  

Візьмемо, для прикладу, законодавство зарубіжних країн. 

Згідно п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до 

повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, 

судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному 

провадженні[1]. 

Слідчий суддя наділений такими повноваженнями: 

1. Розгляд питань, які стосуються застосування, зміни чи скасування заходів 

забезпечення кримінального провадження (у тому числі й запобіжних заходів); 

2. Нагляд за дотриманням законності в питаннях затримання особи та утримування її 

під вартою; 

3. Надання дозволів на вчинення окремих слідчих дій в ході досудового 

розслідування; 

4. Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час 

досудового розслідування; 

5. Вирішення питань щодо поміщення неповнолітнього у приймальник-розподільник 

та щодо направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної 

експертизи; 

6. Функції слідчого судді в межах міжнародного співробітництва під час 

кримінального провадження. 

Слідчий суддя за КПК Франції являвся не лише слідчим, а слідчим суддею в 

прямому розумінні цього слова – посадовою особою, формально незалежною від 

прокурора, яка поєднувала в собі функції неупередженого дослідника фактичних 

обставин справи, чиновника судової поліції і судді, належного до судового відомства. 

Статус французького слідчого судді постійно видозмінювався, в залежності від 

соціально-економічної та політичної ситуації в державі. Проте він завжди розглядався і 
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розглядається у Франції дотепер як один з оплотів законності та справедливості 

правосуддя. 

Також, необхідно зазначити що за законодавством Франції досудове розслідування 

як стадія кримінального процесу здійснюється слідчим суддею. 

Згідно з ч. 1 ст. 50 КПК Французької Республіки, слідчий суддя обирається з-поміж 

суддів суду та призначається згідно з формальними правилами, встановлених для 

призначення суддів. Згідно з ч. 1 ст. 80 КПК Французької Республіки, слідчий суддя 

може провадити розслідування лише відповідно до подання окружного прокурора [2]. 

У Бельгії слідчий суддя провадить досудове слідство у найрезонансніших справах. 

Участь слідчого судді надає провадженню більшої змагальності [3, с. 2, 3, 8]. Слідчий 

суддя може розпочати слідство лише на підставі запиту прокурора, а в подальшому не 

може вийти за його межі [3, с. 12]. Слідчий суддя уповноважений давати вказівки 

органам поліції про проведення слідчих дій [3, с. 12], керувати досудовим слідством та 

видавати ордер на арешт чи обшук [3, с. 13].  

У Федеративній Республіці Німеччині за необхідності проведення слідчих дій, що 

передбачають застосування примусу, прокурор звертається з клопотанням до дільничого 

суду, у районі якого буде проводитись слідча дія. (ст.162 КПК ФРН) [14, с. 2]. Згідно з ч. 

2 ст. 162 КПК ФРН слідчий суддя під час розгляду такого клопотання повинен дослідити, 

чи слідча дія дозволена законом, а також врахувати обставини справи [4]. 

Допит свідка, який згідно з п.2 ч.1 ст.184 КПК Литви може бути допитаний суддею 

досудового слідства, якщо під час розгляду справи у суді він може змінити свої свідчення 

або скористатися правом відмови в наданні свідчень. У той же час необхідно 

враховувати, що за ст. 83 КПК Литвисвідок, на відміну від підозрюваного, зобов’язаний 

надавати правдиві свідчення про відомі йому обставини у справі, аналогічно відбувається 

і в Україні.  

Отже, слідчий суддя у кримінальному процесі одна з найважливіших фігур не лише 

за українським законодавством, а й законодавством країн Європи, основним 

призначенням якого є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які 

беруть участь у кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження у справі 

на досудових стадіях. 
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ПРАВОВІ ОСНОВИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ АДВОКАТУРИ  

В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

Спеціалізація як особлива форма соціальних відносин являє собою таку єдність 

взаємообумовлених факторів, які виявляються, з одного боку, у звуженні сфери людської 

діяльності, обмеженні функціональних параметрів, з другого – концентрації, мобілізації її 

зусиль у чітко визначеному напрямі, що в сукупності дозволяє швидше, якісніше і з 

найменшими витратами вирішувати більшу сукупність поставлених завдань. Процес 

спеціалізації є об’єктивним результатом розвитку суспільних відносин і утворює 

«генетичну» тканину всього соціального організму, його живильне середовище і рушійну 

силу.  

У Німеччині детальний порядок використання найменування спеціалізованого 

адвоката регламентується окремим законом (Fachanwaltsordnung - далі FAO). Його може 

бути надано у сфері адміністративного, податкового, соціального, трудового, медичного, 

транспортного, сімейного та деяких інших галузей права. 

У Німеччині компетенція присвоєння звань спеціалізованого адвоката покладається 

на бюро, виявивши виконання передбачених законом умов. Відповідно до статті 43c 

Федерального закону про організацію та здійснення адвокатської професії (BRAO) 

«Адвокат, який здобув знання та накопичив спеціальний досвід у галузі права, може бути 

дозволений на використання звання спеціалізованого юриста. Щодо прохання про 

надання дозволу, поданого адвокатом, приймає рішення колегія адвокатів, після того, як 

адвокатська комісія перевірила необхідні докази щодо здобуття спеціалізованих знань та 

досвіду». 

Далі статтею 59б BRAO визначено, що особливі професійні зобов’язання, пов’язані 

з використанням звання спеціалізованого юриста, встановлення правових сфер, за якими 

можуть надаватися додаткові звання спеціалізованих юристів, а також регулювання умов 

надання звання спеціалізованого юриста та порядок надання, відкликання та відкликання 

дозволу передбачено Статутом професії. 

Згідно з німецьким законодавством, умови, які повинен виконувати адвокат, щоб 

отримати кваліфікацію спеціалізації, стосуються: 

 спеціальні теоретичні знання, 

 практичний досвід у спеціалізованій галузі, що значно перевищує рівень, як 

правило, досягнутий після професійної підготовки та накопичення професійного 

практичного досвіду 

 зобов’язання протягом усього життя. 

Щодо теоретичних знань, адвокат повинен надати докази з цього приводу, 

відповідно, що він брав участь приблизно в 120 годинах заняття, завершених письмовим 

документом та 3-5 іспитами. 

Тут, однак, виникає проблема, для вирішення якої потрібно шукати. Ринок 

постачальників курсів повністю дерегульований, тому кожен бажаючий може 

запропонувати такі курси без необхідності попереднього дозволу. З іншого боку, 

адвокатська комісія не має права оцінювати юридичні знання кандидата лише на основі 
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робіт (та робочих доказів) та використовувати недоліки, виявлені як предмет 

спеціалізованого інтерв'ю. У спеціалізованому інтерв’ю можуть бути з’ясовані лише 

невизначеності та сумніви щодо представлених доказів, але відсутні дані не можуть бути 

виконані. 

У цьому контексті виникають проблеми, оскільки сертифікат, отриманий 

студентом, не може бути визнаний адвокатом як доказ теоретичних знань. Ось чому зараз 

ведуться дискусії, якщо централізована федеральна експертиза вже не є правильною. 

Що стосується практичного досвіду, німецький закон вимагає, щоб заявник на 

звання спеціалізованого юриста довів певну кількість практичних справ протягом 

останніх 3 років, які він самостійно координував. 

Наприклад, для того, щоб присвоїти звання спеціалізації з правонаступництва, 

адвокат повинен був опрацювати 80 справ, 20 судових процедур, з них не більше 10 - у 

галузі суперечливої судової практики. 

Справа в спеціалізованій галузі повинна бути унітарною, тобто незалежно від того, 

скільки судів вона дістане, вона вважається єдиною справою. Не має значення, чи було 

повністю оброблено. Важливо, щоб основні кроки були оброблені. 

Також справу, мабуть, було особисто опрацьовано. Спочатку постало питання, що 

підписує роботи адвокат, що працює в юридичній фірмі та партнер, у відносинах з 

клієнтом? У цій проблемі було знайдено рішення для відповідного адвоката отримати 

підтвердження від фірмового партнера, засвідчивши, що він окремо розглядав справу. 

Дозвіл на використання найменування спеціалізованого адвоката надається 

комісією, члени якої для кожної зі спеціальностей призначаються правлінням палати 

адвокатів. Призначені адвокати можуть бути членами кількох комісій, при цьому кілька 

палат адвокатів можуть утворювати спільні комісії (§ 17 FAO, § 43сBRAO). 

Претендент на отримання найменування спеціалізованого адвоката, яке видається 

не більше ніж із трьох галузей права, повинен продемонструвати наявність особливих 

теоретичних знань і практичного досвіду. Особливі теоретичні знання підтверджуються 

проходженням спеціального курсу навчання (§ 4 FAO), тривалість якого відрізняється 

залежно від напряму спеціалізації. Практичний досвід полягає в особистому 

супроводженні адвокатом протягом останніх трьох років певної кількості правових 

випадків визначеної категорії. Наприклад, у галузі адміністративного права адвокат має 

провести 80 випадків, із яких мінімум 30 судових процесів; 120 випадків слід 

супроводити у сфері сімейного права, із яких мінімум 60 судових процесів (для всіх 

напрямів спеціалізації зазвичай встановлено додаткові кількісні вимоги належності 

наданої правової допомоги до різних підгалузей і інститутів відповідної галузі права) 

тощо. 

Після отримання найменування спеціалізованого адвоката він повинен протягом 

визначеної кількості годин щорічно підвищувати кваліфікацію у своїй галузі. У випадку 

невиконання цього обов'язку - дозвіл може бути відкликано. 

У Франції адвокат, який має не менше чотирьох років професійної практики, може 

звернутися до регіонального центру професійної підготовки для отримання сертифіката 

спеціалізації. Рішення про його видачу приймає журі, до складу якого входять чотири 

члени - суддя; два адвокати, які мають сертифікати відповідної спеціалізації; професор чи 

викладач, які відповідальні за юридичну освіту в галузі спеціалізації [2]. 

Встановлено 26 різновидів спеціалізації (спортивне, страхове, публічне, аграрне, 

екологічне право тощо). Адвокат може порушити клопотання перед комісією про 

зазначення в сертифікаті спеціалізації вказівки на більш вузький напрям спеціалізації. 

Реєстраційні збори з кандидатів, пов’язані з оплатою компенсацій членам журі та інших 

витрат, складають 960 євро. 



Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні 

24–25 жовтня 2019 р., Чернівці, Україна  319 

У 2012 році налічувалося 11 074 спеціалізованих адвокатів. Близько 2/3 

французьких адвокатів спеціалізуються в галузях права, що пов’язані із наданням порад 

компаніям. Найбільш затребуваною є спеціалізація з права соціального забезпечення 

(17,3%), податкового права (14,4 %), права компаній (13 %). 

Прослідковується сильна географічна концентрація: десять колегій адвокатів 

об’єднують половину спеціалізованих адвокатів; у Парижі - 2 349 (21 %). У дев’яти 

колегіях вони відсутні. 

Отже, ми бачимо, що спеціалізація адвоката широко використовується у провідних 

європейських країних. Процедура набуття статусу спеціалізованого адвоката є 

довготривалою та ретельною перевіркою знань та навичок претендента. Саме Німецьку 

модель, на мою думку, потрібно застосувати на національному рівні нашої держави, що 

виведе ринок адвокатських послуг на новий, більш професійний рівень. 
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Практична юриспруденція нерозривно пов’язана з процесом аргументування та 

його результатом – аргументованістю правових актів. Вітчизняні та зарубіжні вченні 

приділяють особливу увагу аргументації у процесі правозастосування. Тому саме судова 

аргументація становить основний – найбільш об’ємний, детальний і, мабуть, яскравий 

емпіричний матеріал. 

На думку О. Івіна: «Аргументація – це мовленнєва дія, яка включає систему 

тверджень, призначених для виправдання якоїсь думки. Вона звернена в першу чергу до 

розуму людини, яка здатна, розсудивши, прийняти або спростувати цю думку» [1, c. 58]. 

Судова аргументація є специфічним видом юридичної аргументації. Її слід розглядати як 

комплекс засобів, методів і прийомів, які використовуються учасниками судового 

процесу під час представлення позиції в судовому процесі, що знаходить своє 

відображення в певному виді судового рішення.. 

 Стосовно цього канадський вчений Д. Вальтон зазначає, що аргументативні схеми 

є корисними для модельного міркування в юридичних справах [2]. Інший підхід, що у 

свою основу ставить обґрунтування судового рішення, висловлений австралійським 

дослідником Т. Блекшілдом, який вказує на те, що судова аргументація належить до 

процесу мислення, згідно з яким суддя досягає висновку як відповідного результату в 

справі, а також вона належить до форми письмового пояснення процесу в 

опублікованому судовому рішенні [3].  

Учені Ліверпульського університету А. Вайнер, Т. Бенчкейпон і К. Аткінсон 

вказують на те, що процес аргументації в суді досягається в чотири стадії. Спершу 

потрібно визначити факти, які мають бути прийняті. Наступною стадією є ситуація, коли 

ми з фактів виводимо правила, які дають нам змогу розмірковувати від фактів до 
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проміжних термінів. Деякі з них є юридичними, а деякі такими не є, що в результаті 

формує базис для юридичного аналізу. У третій стадії ми виражаємо аргументи, які є 

аплікаціями до правил, і тоді формуємо абстрактну аргументативну схему, з якої 

обираємо найбільш прийнятний аргумент. У кінцевому результаті необхідним є 

застосування цінностей до відповідної справи [4, с. 1].  

Особливість використання аргументації в судах також полягає в тому, що 

учасники судового процесу використовують такий тип аргументації, як диспут. Під час 

аргументації в суді така форма, як диспут, передбачає використання принаймні позиції 

двох сторін. Мета сторін у судовому процесі полягає у переконанні суду в правильності 

власної позиції, а не у виробленні спільної позиції чи підтриманні версії супротивника. 

Тому для них передусім важливо посилення своїх доказів і послаблення доказів 

супротивника. А от яка аргументацію буде більш переконливою – визначає 

безпосередньо суддя.  

Іншою особливістю аргументації в судах загальної юрисдикції є використання 

елементів риторики під час побудови аргументів. Як зазначали Х. Перельман і 

Л. Ольбрехт-Титека суть судової аргументації пояснює не стільки логіка, скільки 

риторика, яка, в свою чергу, вимагає слухачів. Спираючись на традиції античної 

риторики Аристотеля, Цицерона і Квінтіліана, X. Перельман запропонував концепцію 

«нової риторики», метою якої є переконання за допомогою дискурсу, побудованого не 

тільки на аналітичних доказах, основаних на логіко-раціональному мисленні, а й на 

використанні прийомів ораторського мистецтва, здатних переконати аудиторію, 

психологічно схилити її на свій бік [5, с. 6]. Крім того, розрізняють три типи риторичних 

звернень під час аргументації в суді: логос, що покладається на логіку чи причину, етос, 

що базується на різних етичних моментах, зокрема довірі, і патос, який передбачає 

звернення до аудиторії, базуючись на певному емоційному рівні емоційної чутливості.  

Актуальним у контексті використання судової аргументації є також діалогічна 

модель. Дана модель розглядає процес аргументації з погляду гри, де вислови 

співвідносяться з рухами. Зокрема, американські дослідники Б. Дейнет і Б. Богоч 

зазначають, що значна частина судового розгляду розігрується як п’єса, учасники якої 

діють як актори. В основі цієї п’єси лежить конфлікт двох версій реальності та 

розвивається вона не стільки за законами логіки, скільки за законами жанру, який тут 

ближчий до «драми», бо в судовому процесі вирішується доля людей [6, с. 37-38]. 

Використання такої моделі є важливим у контексті прийняття рішень у складних 

справах. Коли ми говоримо про судовий розгляд, то слід відзначити, що сьогодні існує 

система так званих «складних справ», які в західній літературі іменуються «hard cases». 

Це справи, де результат не є чітко передбачуваним і не випливає прямим чином із 

нормативно-правового акта чи прецеденту [7, с. 53].  

Іншою формою застосування прийомів аргументації під час здійснення 

судочинства є використання раціональної дискусії. Ґрунтовне дослідження цієї наукової 

проблематики здійснив німецький філософ права Р. Алексі. Він вказав на те, що правила 

раціональної дискусії не покладаються лише на заяви відповідно до правил логіки, але 

виходять за її межі й охоплюють поведінку особи, яка робить відповідні заяви [8].  

Таким чином, можна зробити такі висновки щодо судової аргументації в судах 

загальної юрисдикції: застосування прийомів судової аргументації має поетапний 

характер, що впливає на вибір найбільш актуального аргументу; судова аргументація 

спирається на ситуацію, коли йде боротьба думок, ідей, позицій: особливістю 

використання аргументації в судах загальної юрисдикції є диспут, у результаті якого 

суддя повинен обрати позицію, яка є найбільш переконливою: аргументація базується на 

елементах риторики, тому одни із визначальних елементів буде аудиторія, звертання до 

якої впливає на вирішення справи: іншою особливістю судової аргументації є 



Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні 

24–25 жовтня 2019 р., Чернівці, Україна  321 

використання діалогічної моделі, що ґрунтується на різних типах судової комунікації. 

Значною мірою це має відношення до так званих «складних справ» («hard cases»): 

особливістю судової аргументації є також використання правил раціональної дискусії, де 

суддя під час розгляду справи не лише керується відповідним приписом, наприклад 

застосуванням нормативно-правового акта, а виходить за межі логіки та враховує 

поведінку учасників процесу. 
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ДЕЛІКТНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Утвердження прав і свобод людини і громадянина, всебічне їх забезпечення та 

захист є основоположною цінністю правової демократичної соціальної держави. 

Надійною юридичною гарантією прав людини є закріплення в Конституції України права 

кожного на правову допомогу. Відповідно, для забезпечення права на захист від 

обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших 

державних органах в Україні діє адвокатура (ч. 2 ст. 59 Конституції України).  
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Розглядаючи участь захисника у провадженні у справах про адміністративні 

правопорушення, необхідно детально зупинитися на його ролі на кожній стадії 

провадження. Це дасть змогу більш детально та повно розкрити особливості діяльності 

захисника в адміністративно-деліктному процесі. 

У питанні про стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення 

немає узгодженої позиції щодо кількості та назви стадій: в основному виділяють від 

чотирьох до шести стадій цього провадження, по-різному їх називаючи та розуміючи 

їхню сутність. 

Діяльність учасників провадження у справах про адміністративні проступки 

розвивається у часі як послідовна низка пов’язаних між особою процесуальних дій щодо 

реалізації прав та взаємних обов’язків. Увесь процес складається з кількох фаз 

розвитку,що змінюють одна одну, і традиційно позначаються терміном «стадія». Кожна 

стадія у свою чергу, складається з окремих етапів. 

З огляду на аналіз нормативного матеріалу, практику діяльності суб’єктів 

адміністративно-деліктної юрисдикції і наукові дослідження, система стадій і етапів у 

адміністративно-деліктному проваджені виглядає наступним чином [1, 244]. 

1. Порушення справи: а) встановлення ознак правопорушення; б) доставлення 

правопорушника; в) встановлення особи правопорушника (прізвище, ім’я, по батькові, 

вік, місце проживання); г) прийняття рішення про порушення справи; д)оформлення 

рішення про порушення справи. 

2. Адміністративне розслідування: а) зібрання доказів (пояснення осіб, що мають 

причетність до вчинку і свідків, висновки спеціалістів, показання технічних приладів 

тощо); б) встановлення даних, що характеризують особу правопорушника(попередні 

протиправні вчинки та їх наслідки, місце роботи,сімейний стан і стан здоров’я, джерела 

існування тощо); в) процесуальне оформлення результатів розслідування; г) направлення 

матеріалів для розгляду за підвідомчістю. 

3. Розгляд справи: а) підготовка справи до розгляду і заслуховування; 

б) заслуховування справи. 

4. Винесення постанови: а) прийняття постанови; б) доведення постанови до відома. 

5. Перегляд постанови: а) оскарження; б) перевірка законності постанови; 

в) винесення рішення; г) реалізація рішення. 

6. Виконання постанови: а) звернення постанови до виконання; б) безпосереднє 

виконання. 

Отже, адміністративно-деліктне провадження складається з 6 стадій і 19 етапів. 

Варто зазначити, що процесуальним документом, з яким пов’язана перша стадія – 

порушення справи – є протокол про адміністративне правопорушення. Вважаємо із 

початком виникнення правовідносин щодо порушення справи захисник може надавати 

професійну правничу допомогу своєму підзахисному. Хоча й Кодексом України про 

адміністративні правопорушення детально не регламентовано момент вступу захисника у 

справу, можна зробити висновок що саме з цієї стадії фахівець у галузі права повинен 

бути допущений до надання професійної правничої допомоги. На практиці суб’єкти, 

уповноважені на складання протоколу про адміністративне правопорушення ігнорують 

право особи на захист і відмовляють особі, яка притягається до адміністративної 

відповідальності скористатися правовою допомогою. 

Під час іншої стадії провадження – розгляд справи про адміністративне 

правопорушення та/або винесення постанови вирішуються завдання провадження, 

реалізуються права захисника як учасника провадження, а також особи, яка притягається 

до адміністративної відповідальності. Нормативно ця стадія знайшла свою часткову 

регламентацію щодо участі адвоката в ній з метою надання професійної правничої 
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допомоги. Адвокат повинен активно реалізовувати свої повноваження з метою 

доказування своєї правової позиції в даній справі. 

Стадія перегляду справи у зв'язку з оскарженням постанови є факультативною, 

тобто необов'язковою, і настає лише у випадку оскарження прийнятої постанови по суті 

справи. Право на оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення є 

одною з найбільш важливих гарантій захисту прав особи, яка притягується до 

адміністративної відповідальності. Користуючись правом подавати від імені особи, яка 

притягується до адміністративної відповідальності, скарги на рішення органу (посадової 

особи), який розглядає справу, захисник може правовими засобами домогтися скасування 

постанови про накладення адміністративного стягнення. 

Стадія виконання постанови про накладення адміністративного стягнення є 

останньою, завершальною стадією провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. Її сутність полягає в практичній реалізації адміністративного 

стягнення, призначеного правопорушнику постановою. Роль захисника на цій стадії 

забезпечувати дотримання законності [2, 118]. 

Отже, аналізуючи участь захисника у провадженні у справах про адміністративні 

правопорушення, необхідно детально зупинитися на його ролі на кожній стадії 

провадження. Це дає змогу більш детально та повно розкрити особливості діяльності 

захисника в адміністративно-деліктному процесі. 

Основними стадіям провадження є порушення справи,адміністративне 

розслідування, розгляд справи, винесення постанови, її перегляд та виконання. 
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СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ 

Зміцнення демократичних конституційних засад розвитку української державності 

передбачає надійну охорону та захист прав і свобод членів суспільства. Це означає 

цілеспрямовану дію не тільки права, а й органів державної влади, місцевого 

самоврядування на засадах верховенства права, законності, гласності, відкритості, 

оперативності тощо.  

Серед органів державної влади тільки Конституційний Суд України (далі – КСУ) 

наділений унікальними повноваженнями конституційного нормоконтролю. Їх реалізація 

гарантує охорону і захист прав людини та основних свобод, зміст яких випливає з 

принципу верховенства права. 

Сьогодні наша країна, як ніколи, гостро потребує ефективного як державного 

контролю в цілому, так і конституційного нормоконтролю органів законодавчої та 
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виконавчої влад зокрема, оскільки саме від такого контролю залежить ефективність 

функціонування держави. Забезпечення принципів правової демократичної держави в 

реальній політико-правовій практиці зумовлює потребу в існуванні іншої влади, 

відмінної від законодавчої й виконавчої, яка була б уповноважена вирішувати питання 

конституційності інших нормативних актів та дій, рішення якої носили б остаточний 

характер. Такою інституцією є КСУ, який є суб’єктом здійснення судового 

конституційного процесу. Рішення та висновки, ухвалені КСУ, є обов’язковими, 

остаточними і не можуть бути оскаржені (ст. 151-2 Конституції України).  

Судова влада є невід’ємним атрибутом суверенної, незалежної, демократичної, 

соціальної та правової держави, а справедливе судочинство та належний захист прав і 

свобод людини – одна з головних ознак такої держави. Значну роль в цьому має 

відігравати судовий контроль, в тому числі з боку КСУ. Проте ускладнює ситуацію та 

обставина, що в Конституції України питання конституційного судового контролю не 

знайшло достатнього системного відображення. На цей проблемний аспект свого часу 

вказував Д. Крикливець, який зауважував, що його наявність суттєво впливає на 

ефективність конституційного процесу [1, с. 343]. 

Відповідно до ст. 153 Конституції України, порядок організації та діяльності 

Конституційного Суду України, статус суддів Суду, підстави і порядок звернення до 

Суду, процедура розгляду ним справ і виконання рішень Суду визначаються 

Конституцією України та законом [2]. 

Глава 14 Закону України «Про Коституційний Суд України» присвячена виконанню 

рішень та висновків Конституційного Суду. Зокрема, ст. 97 цього закону встановлює 

порядок виконання рішень та висновків Суду, а ст. 98 – відповідальність за невиконання 

актів Суду. У рішенні чи висновку Суд може встановити порядок і строки їх виконання, а 

також зобов’язати відповідні державні органи забезпечити контроль за виконанням 

рішення, додержанням висновку. Суд може вимагати від відповідних органів письмове 

підтвердження виконання рішення, додержання висновку. За невиконання рішень та 

недодержання висновків Суду настає відповідальність згідно із законом [3]. 

З вказаної норми слідує, що КСУ самостійно не контролює виконання власних 

рішень чи додержання висновку і не може цього робити, так як Закон прямо передбачає 

делегування КСУ цього права іншим державним органам. 
Далі, занадто м’якою видається норма що «Суд може вимагати від відповідних 

органів письмове підтвердження виконання рішення, додержання висновку». А чому б не 
надати право КСУ зобов’язувати відповідні органи подавати у встановлений Судом строк 
звіт про виконання рішення чи додержання висновку? І забезпечити дієвість такої норми 
встановленням санкції за неподання чи невчасне подання Суду звіту – у вигляді 
накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Видається доцільним таку норму передбачити в главі 14 Закону України «Про 
Коституційний Суд України», доповнивши її статтею 99 «Судовий контроль за 
виконанням рішення, додержання висновку КСУ». 

Тоді б, цілком логічним виглядала норма про кримінальне покарання за умисне 
невиконання службовою особою рішення Конституційного Суду України та умисне 
недодержання нею висновку Конституційного Суду України у вигляді позбавлення волі 
на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до трьох років, передбачене ч. 4 ст. 382 
Кримінального кодексу України [4]. 

Закріплений Конституцією України високий статус КСУ підтверджуються як 
наданими йому повноваженнями, так і юридичною силою його рішень та висновків. 
Залишається сподіватися, що проголошені Конституцією та іншими законами України 
принцип обов’язковості судових рішень не залишатиметься «мертвою нормою». Адже 
без їх реального виконання неможливе існування ні правової держави, ні правового 
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суспільства. Саме тому конституційний судовий контроль за виконанням рішень 
потребує створення дієвого механізму його реалізації.  
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THE EUROPEAN EXPERIENCE OF THE COURT ORGANIZATION:  

THE IDEAS FOR UKRAINE 

The judiciary is an important branch to conduct independent and impartial justice. Thus, 

the Basic Law establishes these principles and, at the same time, guarantees their 

implementation at the normative level. Undoubtedly, reforming and implementing of foreign 

experience is the main task for Ukraine in conditions of integration and aspiration to join the 

European Union.  

It should be noted that the question of pressure on the judicial body and the complete 

distrust of society toward it remains precisely the priority today. In particular, rather vivid this 

position is covered by Thomas Hammarberg, the Commissioner for Human Rights of the 

Council of Europe, in the decision of the European Court of Human Rights in the case 

"Alexander Volkov vs Ukraine" dated January 9, 2013 He stressed that the independence of the 

judicial system should be protected both at the legislative and practical level. The 

Commissioner noted with concern that, the Ukrainian public is convinced that judges are not 

protected from external pressure, including political pressure. Decisive actions in several 

directions are needed to remove the factors that make judges vulnerable and weaken their 

independence. The authorities shall carefully consider any allegations of unacceptable political 

or other interference in the work of the judiciary and ensure effective remedies to the office [1].  

The definition of the independence of the judicial system is detailed and determined not 

only by the national array of legislation, but also by the international one. Thus, the core of this 

framework also includes ensuring a fair trial and respect for the parties' rights, which is outlined 

by the Basic Principles on the Independence of the Judiciary (Approved by UN General 

Assembly resolutions 40/32 and 40/146 of 29 November and 13 December 1985) [2].  

In this aspect, courts can often abuse their authorities, because at the moment our already 

reformed legislation has many gaps where individual court rulings cannot be appealed 

against by citizens. For example, according to the Civil Procedure Code, the court has the right 

to refuse to accept a claim through the jurisdiction of the case and such a decision is not the 
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subject to appeal [3]. That is why this problem remains acute and difficult from a practical point 

of view.  

In our view, in order to solve these problems, it is necessary to establish responsibility 

for those external entities that systematically exert any pressure and use the judicial power 

exclusively in their own interests, that is, the legislative and executive authorities. The 

establishment of an appropriate body could be quite effective. Again, Canada's experience can 

be used and programs of action for the development of the Judicial Security Service can be 

introduced. It could include, standardization, integration and dissemination of best practices, 

would enhance the effectiveness of the judicial protection system, enhance the independence of 

judges and increase the level of citizens’ confidence in the court.  

It is also advisable to introduce forms of interaction and cooperation on the principle of 

equality, using the practice of European states. In particular, in Finland, the Ministry of Justice 

works together with the courts with the introduction of a "results-based" management system, 

which is applied both to each judge (for the time being as an experiment) and to the judicial 

system as a whole. This system evaluates the operation of vessels on the basis of such indicators 

as their productivity, economy and efficiency [4]. Such legal symbiosis is useful and necessary 

for the activities of not only the courts but also the executive bodies on this body.  

Also, the functioning of proper supervision of a figure of judges is a guarantee of fair and 

impartial justice. The experience of Estonia can serve as a vivid example. In fact, in the 

framework of the control, the president of the court may demand explanations from the judges, 

check the conduct of business and collect other necessary information. The President of the 

District Court also supervises the judges of the courts of first instance. That is, this function was 

laid on the presidents of the courts in order to monitor the proper administration of justice and 

the performance of judges’ duties [5]. Such experience is much easier to implement because the 

establishment of a separate body is difficult in the procedural plane and, most importantly, that 

it can be costly.  

Thus, improvement and reform of the judicial system is a priority for Ukraine. First of all, 

for the effective implementation of justice, we were asked to: 1) introduce programs of action 

for the development of the Judicial Protection Service; (2) strengthen the responsibility of those 

who exert pressure on the court; 3)introduce joint cooperation and work on the principle of 

equality with the executive authorities, with the introduction of a system of management "on the 

basis of results" in practice; (4) supervise the presiding officers of the courts over the proper 

administration of justice and the performance of their duties by the judges; (5)exercise enhanced 

supervision of the independence and impartiality of the judiciary. The implementation of these 

actions will be a decisive step in preventing any abuses, negligence and other violations not 

only by the judicial system, but also by other public authorities. Therefore, European experience 

is a mandatory potion for detailed research and analysis in the future.  
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ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ АДВОКАТОМ  

У СПРАВАХ ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ 

Доказування є центральним інститутом цивільного процесуального права, що 

втілює фундаментальні особливості національної моделі цивільного судочинства. Не 

дивно, що цей інститут зазнав значних змін у процесі реформування цивільного 

процесуального законодавства в Україні, внаслідок реформ у сфері правосуддя, яка 

заклала підвалини для нової філософії здійснення правосуддя у цивільних справах. 

Формування правові позиції у цивільній справі потребує належних доказів для 

підтвердження юридичних фактів, що мали місце в минулому. До складу предмета 

доказування входять обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або 

мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні 

судового рішення [3]. Тому позивач або його представник – адвокат, подаючи позов до 

суду, беруть на себе обов`язок підтвердити передбачtними законом засобами 

обґрунтованість своїх вимог. Якщо у цивільній справі бере участь адвокат, то він може 

скористатися наданим йому правом збирати відомості про факти, що можуть 

використовуватися як докази у справі, зокрема отримувати й одержувати документи чи їх 

копії від громадян, юридичних осіб, державних органів, підприємств, установ, 

організацій знайомитися з їх змістом, робити витяги, копії. Крім тих, таємниця яких 

охороняється законом, одержувати письмові висновки фахівців з питань, що вимагають 

спеціальних знань, проводити опитування громадян. Як бачимо, ЦПК України по суті, 

дозволяє адвокату проводити певну самостійну процесуальну діяльність для одержання 

відомостей, які можуть бути використані як докази у справі про розірвання шлюбу. 

Варто зазначити, що обов’язок сторін та їх представників сприяти процесу прямо 

закріплений в цивільному процесуальному законодавстві деяких зарубіжних держав (пар. 

282 (1) Цивільного процесуального уложення Німеччини, пар. 178 (2) Цивільного 

процесуального уложення Австрії, ст. 1.1 (1), 1.3 Правил цивільного судочинства Англії) 

[2]. Поряд із цим, якщо норми зарубіжних держав мають скоріше декларативний 

характер, то вітчизняне законодавство йде далі, закріплюючи не лише обов’язок 

учасників справи сприяти суду у з’ясуванні обставин справи, однак і їх обов’язок 

подавати усі наявні у них докази [2]. 

Особливістю діючого ЦПК є те, що основний масив правової роботи виконується на 

стадії, яка передує підготовчому судовому засіданню (зокрема, під час подання заяви по 

суті справи) та безпосередньо на ньому. Адже саме на цьому етапі ЦПК зобов’язує 

сторони заявляти клопотання до суду, з питань доказів. Так, згідно ч.5 ст.177 ЦПК 

України позивач зобов'язаний додати до позовної заяви всі наявні у нього докази, що 

підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються 

письмові або електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних 
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доказів) [3]. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета 

спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмовими 

поясненнями третьої особи, згідно ч.3 ст.83 ЦПК України [3]. 

Підстави з яких може припинитися шлюб, визначенні ст. 104 Сімейного кодексу 

України, а саме: внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим; 

шлюб припиняється внаслідок його розірвання, якщо один із подружжя помер до 

набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу. Вважається, що шлюб 

припинився внаслідок смерті одного з подружжя, якщо в день набрання законності сили 

рішення суду про розірвання шлюбу один із подружжя помер, вважається, що шлюб 

припинився внаслідок його розірвання [4]. 

Також Сімейний кодекс України передбачає, що процес розірвання шлюбу може 

здійснюватися і в органах державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з 

подружжя. Тоді, шлюб припиняє орган державної реєстрації актів цивільного стану за 

заявою одного з подружжя, якщо другий з подружжя: визнаний безвісно відсутнім або 

визнаний недієздатним, шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям 

майнового спору (ст.107 СК України)[4]. Якщо шлюб припиняється в органах державної 

реєстрації актів цивільного стану, то адвокату як представнику сторони, потрібно додати 

до заяви рішення суду про те що інший з подружжя визнаний безвісно відсутній або 

визнаний недієздатним. 

Розірвання шлюбу у судовому порядку відбувається за умови: наявності в подружжя 

спільних неповнолітніх дітей; за відсутності згоди одного з подружжя на розірвання 

шлюбу, крім випадків, передбачених ст. 107 СК України; за наявності спільною заяви 

подружжя, яке має дітей, відповідно до ст. 109 СК України; за позовом одного з подружжя 

відповідно до ст. 110 СК України [4]. 

Оскільки розгляд справи про розірвання шлюбу провадиться в межах заявлених 

вимог і на підставі поданих доказів, суди повинні вимагати від осіб, які подали заяву, від 

адвокатів, як представників сторони, повного викладення обставин, якими 

обґрунтовуються дані вимоги, й посилання на засоби їх доказування. Наприклад, у 

позовній заяві про розірвання шлюбу має бути зазначено дату й місце реєстрації шлюбу, 

причини його розірвання, чи є від наявні від шлюбу неповнолітні діти або малолітні діти, 

при кому з батьків вони перебувають, пропозиції щодо участі подружжя в утриманні та 

вихованні дітей після розірвання шлюбу, чи наявність інших вимог, які може бути 

вирішено одночасно з позовом про розірвання шлюбу. До заяви, як докази додаються: 

свідоцтво про реєстрацію шлюбу; копії свідоцта про народження дітей; довідки щодо 

розміру заробітку та інших доходів, а також усі необхідні документи відповідно до 

заявлених вимог. 

Розірвання шлюбу судом за спільною заявою подружжя, яке має дітей (ст. 109 СК), 

провадиться в окремому провадженні у випадку, якщо існує взаємна згода подружжя 

щодо розірвання шлюбу [4]. При розгляді справи суд встановлює, чи відповідає заява про 

розірвання шлюбу дійсній волі дружини та чоловіка, та чи не будуть після розірвання 

шлюбу порушені їх особисті та майнові права, а також права їх дітей. Тому адвокату 

позивача чи відповідача потрібно довести у судовому порядку, що подружжя справді 

бажає розірвати шлюб. 

Для захисту інтересів неповнолітніх дітей суд має перевірити зміст письмових 

договорів, які подружжя подає під час розгляду справи про розірвання шлюбу. Відповідно 

до ст. 109 СК подружжя має право подати письмовий договір про умови проживання 

дітей після розлучення батьків[4]. Адвокат, як представник одного з подружжя повинен 

передбачити в договорі місце проживання дітей, з ким будуть проживати діти, яку участь 

у забезпеченні умов їхнього життя братиме той із батьків, хто буде проживати окремо, 

умови здійснення ним права на особисте виховання дітей. Дуже важливо є, коли в 

https://pidruchniki.com/2015082666473/pravo/pidgotovka_advokatom_dokazovoyi_bazi#gads_btm
https://pidruchniki.com/2015082666473/pravo/pidgotovka_advokatom_dokazovoyi_bazi#gads_btm
https://pidruchniki.com/2015082666473/pravo/pidgotovka_advokatom_dokazovoyi_bazi#gads_btm
https://pidruchniki.com/2015082666473/pravo/pidgotovka_advokatom_dokazovoyi_bazi#gads_btm
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подружжі є дитина з обмежиними можливостями, тоді права і обов`язки подружжя щодо 

догляду за дитиною повинні детально бути визначенні у договорі. Крім того, подружжя 

подає до суду договір про розмір аліментів на дитину (дітей). Сторони передбачають у 

договорі також порядок, умови та форми (грошова і (або) натуральна) надання утримання 

одним з батьків. 

Згідно з ч. 2 ст. 110 СК позов про розірвання шлюбу не може бути пред'явлено 

протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, крім 

випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки 

злочину щодо другого з подружжя або дитини [4]. Якщо була вчинена протиправна 

поведінка, адвокат її повинен довести такими доказfми, як: показаннями свідків; 

показами слідчих чи можливо і рішеннями суду з кримінальних чи адміністративних 

справ. 

Позов про розірвання шлюбу може бути пред'явлено протягом вагітності дружини, 

якщо батьківство зачатої дитини визнано іншою особою, а також до досягнення дитиною 

одного року за умови, якщо батьківство щодо неї визнано іншою особою або за рішенням 

суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено із актового запису про 

народження дитини (частини 3, 4 ст. 110 СК) [4]. Тоді адвокат, може подати до суду 

висновки медичного експерта, медичну довідку, показання свідків або витяг з рішення 

суду. 

Максимальне прискорення судового процесу розірвання шлюбу досягається завдяки 

правильній правовій позиції, якісним процесуальним документам та оперативній участі 

адвоката у всіх процесуальних діях. У даній категорії справ адвокат зобов`язаний збирати 

докази, які повинні бути належними, допустимими, достатніми, достовірними для суду, 

відповідати принципам ЦПК України. Адвокат подає докази безпосередньо до суду. 
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Внаслідок складності, характеру вимог, колом осіб, які беруть участь у цивільній 

справі та інших відмінностей між справами, їх розгляд та вирішення не відбувається за 

єдиним порядком. Слід констатувати, що в цивільному процесуальному праві відсутній 
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уніфікований процесуальний порядок розгляду цивільних справ, в силу чого в ЦПК 

України наявні три види провадження в суді першої інстанції: наказне, позовне та 

окреме. 

Історично, наказне провадження не можна вважати новелою в українському 

законодавстві. В ст.ст. 210-219 ЦПК Української РСР 1924 р. передбачалася видачу 

«судового наказу» за безспірними вимогами про стягнення грошей чи про повернення 

майна, але у порядку окремого провадження. В 1939 р. законодавець виключив з 

компетенції народних судів видачу судових наказів. ЦПК Української РСР 1963 р. не 

містив норм щодо наказного провадження, проте, право про вчинення виконавчих 

написів за безспірними вимогами було закріплено за нотаріусами. З набранням чинності 

ЦПК України 2004 р., розгляд справ за безспірними вимогами був повернений до 

компетенції судів. Згідно ч. 3 ст. 19 ЦПК України (тут і надалі – в редакції Закону 

№2581-VIII від 04.11.2018р.), наказне провадження призначене для розгляду справ за 

заявами про стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або 

про його наявність заявнику невідомо. 

ЦПК України закріплює легальне визначення поняття судового наказу та перелік 

вимог, за якими може бути виданий судовий наказ: Судовий наказ є особливою формою 

судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог: 1) про стягнення 

нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати та середнього 

заробітку за час затримки розрахунку; 2) про компенсацію витрат на проведення розшуку 

відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника; 3) про стягнення 

заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, 

послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та 3 відсотків 

річних, нарахованих заявником на суму заборгованості; 4) про стягнення аліментів у 

розмірі на одну дитину – однієї чверті, на двох дітей – однієї третини, на трьох і більше 

дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти 

прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину, якщо ця вимога не 

пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю 

залучення інших заінтересованих осіб; 5) про стягнення аліментів на дитину у твердій 

грошовій сумі в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного 

віку, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства 

(материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб; 6) 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; 7) до юридичної особи або фізичної особи – підприємця 

про стягнення заборгованості за договором (іншим, ніж про надання житлово-

комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення), 

укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не 

перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Розгляд заяви про видачу судового наказу проводиться без судового засідання і 

повідомлення заявника і боржника. Судовий наказ є особливою формою судового 

рішення та, одночасно, – виконавчим документом.  

Таким чином, наказне провадження є особливим видом провадження по окремим 

категоріям цивільних справ, передбачених ст. 161 ЦПК України, яке характеризується 

спрощеною та швидкою процедурою розгляду справ, встановлений перелік яких є 

вичерпним і розширеному тлімаченню не підлягає. Так як ставка судового збору за заяву 

про видачу судового наказу складає 0,1 розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, що суттєво менше ніж за подачу інших процесуальних документв до 

суду, –наказне провадження можна вважати ще й економним. 
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До основних характерних рис наказного провадження, що відрізняють його від 

інших видів проваджень цивільного судочинства, є: 1) обмеження дії принципів 

змагальності та рівності сторін. Це виражається в тому, що розгляд і вирішення судом 

заявлених вимог відбувається без виклику сторін. Не діє принцип публічності судового 

розгляду, відсутня усність в силу того, що за загальним правилом наказне провадження 

здійснюється без судового засідання. Інакше кажучи, в наказному провадженні відсутня 

така стадія процесу, як судовий розгляд; 2) обмеження дії принципу диспозитивності. Це 

виражається в тому, що такі інститути, як мирова угода, відзив на позов, поданя 

зустрічної позовної заяви та ін., характерні для позовного провадження, в наказному 

провадженні відсутні не використовуються; 3) формування висновків суду винятково на 

письмових доказах, що підтверджують заявлені вимоги; 4) в цьому виді провадження не 

діє вимога вмотивованості судового рішення через специфіку судового наказу як 

різновиду судових рішень; 5) надання особливої можливості боржникові та іншим 

органам і особам, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, 

подати заяву про скасування судового наказу. У разі відсутності підстав для повернення 

заяви про скасування судового наказу, суддя не пізніше двох днів після її подання 

постановляє ухвалу про скасування судового наказу, в якій роз’яснює заявнику 

(стягувачу) його право звернутися до суду із тими самими вимогами в порядку 

спрощеного позовного провадження та одночасно вірішує питання про поворот 

виконання судового наказу. 

Наказне провадження виконує одночасно відразу кілька функцій і практичних 

завдань, до яких слід віднести: 1) підвищення оперативності судового захисту 

суб’єктивних прав стягувача та ефективності виконання судового рішення; 2) звільнення 

судів від справ, які не потребують розгорнутої процедури розгляду; 3) виховання 

відповідальності громадян за прийняті ними на себе обов’язки (по вихованню та 

утриманню дітей) і зобов’язання (в договірних відносинах); 4) посилити превентивну 

функцію права. 

Отже, інститут наказного провадження у цивільному процесі в повній мірі 

відповідає сучасним тенденціям розвитку суспільства, а також сприяє дотриманню 

принципу процесуальної економії. При дотриманні процесуальних правил наказного 

провадження, – права та інтереси особи не порушуються. Разом з тим забезпечується 

динамізм і підвищується ефективність судового захисту. Метою наказного провадження є 

прискорений характер наказного провадження, який дозволяє скоротити часовий 

проміжок між порушенням права суб’єкта і винесенням законного судового рішення про 

захист цього права, що робить його більш привабливим порівняно з позовним. 
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ПОРЯДОК ДОПУСКУ АДВОКАТА ДО УЧАСТІ  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Для належного та професійного захисту підозрюваного чи обвинуваченого, 

законодавець на належному рівні врегулював порядок допуску адвоката до участі у 

кримінальному провадженні. Така процедура допуску дозволяє запобігти участі у справі 
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недобросовісного адвоката і тим самим не порушити права підозрюваного на захист. 

КПК України регламентує найбільш сприятливі умови для того, щоб кожна особа за 

бажання мала можливість отримати правничу допомогу у формі захисту своїх інтересів 

адвокатом. А саме ч.1 ст.48 КПК України: «Захисник може у будь-який момент бути 

залученим підозрюваним, обвинуваченим, їх законними представниками, а також іншими 

особами за проханням чи згодою підозрюваного, обвинуваченого до участі у 

кримінальному провадженні. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов’язані надати 

затриманій особі чи особі, яка тримається під вартою, допомогу у встановленні зв’язку із 

захисником або особами, які можуть запросити захисника, а також надати можливість 

використати засоби зв’язку для запрошення захисника. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, 

суд зобов’язані утримуватися від надання рекомендацій щодо залучення конкретного 

захисника». Тобто самою нормою законодавець надає підозрюваному чи обвинуваченому 

право вибору захисника, крім того підозрюваний, обвинувачений ні в якому разі не 

повинен бути обмежений в цьому праві з боку правоохоронних органів. Зазначені особи 

мають бути абсолютно незалежними у своєму виборі адвоката [1].  

Захисник допускається до справи в тому випадку, якщо в особи є офіційний статус 

підозрюваного чи обвинуваченого. Лише після затримання особи, як підозрюваної, або у 

разі обрання запобіжного заходу, але до першого допиту в якості підозрюваного слідчий 

повинен роз'яснити особі її права, у тому числі на побачення з адвокатом перед першим 

допитом і присутність адвоката при кожній слідчій дії на користь цієї особи. Адвокат, 

який залучається для здійснення захисту підозрюваним (обвинуваченим) або за їх 

проханням чи згодою іншими особами, набуває статусу захисника з моменту надання 

слідчому, прокурору, слідчому судді, суду документів, що підтверджують повноваження 

захисника на участь у кримінальному провадженні 

Відповідно до ст. 50 КПК України повноваження захисника на участь в 

кримінальному провадженні підтверджуються:  

1) свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю; 

2) ордером, договором із захисником, або дорученням органу чи установи, яку 

закон уповноважує надавати безоплатну правову допомогу.  

Встановлення будь-яких додаткових вимог (крім пред’явлення документа що 

посвідчує особу) для підтвердження захисником своїх повноважень не допускається. З 

моменту надання слідчому, прокурору, слідчому судді свідоцтво про право на зайняття 

адвокатською діяльністю, ордер або договір із захисником, адвокат користується 

процесуальними правами підозрюваного, обвинуваченого, крім тих процесуальних прав, 

реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим[2,c23].  

Незважаючи на чітко прописані норми, яких дотримуються адвокати при 

підтвердженні своїх повноважень, є випадки, коли від захисника вимагали додаткові 

документи. В якості підтверджень таких зловживань можна навести приклад: Касаційним 

кримінальним судом Верховного Суду розглядалась касаційна скарга захисника на 

ухвалу апеляційного суду про повернення апеляційної скарги. Захисник оскаржив вирок 

суду, яким особу було засуджено за ч. 1 ст. 286 КК. Апеляційний суд повернув адвокату 

апеляційну скаргу, оскільки вона подана особою, яка не має право на апеляційне 

оскарження. Суд зазначив, що захисник на підтвердження своїх повноважень надав лише 

копії свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю та договору з обвинуваченим 

про надання правової допомоги, але не надав ордер. Як зазначалось вище, згідно зі 

статтею 50 КПК України повноваження захисника на участь у кримінальному 

провадженні підтверджуються:  

1) свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю; 

2) ордером, договором із захисником, або дорученням органу чи установи, яку 

закон уповноважує надавати безоплатну правову допомогу. Відповідно до позиції 
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апеляційного суду, словосполучення «ордером, договором із захисником» означає 

«ордером та договором із захисником», і, таким чином, тільки наявність цих двох 

документів може підтвердити повноваження захисника. Касаційний кримінальний суд 

Верховного суду (ККС ВС) не погодився з висновком апеляційного суду, скасував ухвалу 

про повернення апеляційної скарги і призначив новий розгляд у суді апеляційної 

інстанції. Суд звернув увагу, що умови підтвердження повноважень захисника, зазначені 

у пункті 2 частини першої статті 50 КПК, застосовуються альтернативно, про це свідчить 

і частина першої статті 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

відповідно до якої адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання 

правової допомоги, а документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання 

правової допомоги, можуть бути:  

1) договір про надання правової допомоги;  

2) довіреність;  

3) ордер;  

4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної 

правової допомоги. 

ККС ВС дійшов висновку, що пункт 2 частини першої статті 50 КПК визначає, що 

повноваження захисника мають вважатися підтвердженими, якщо - на додаток до 

документу, передбаченого пунктом 1, - захисник надав хоча б один з документів, 

передбачених пунктом 2 частини першої цієї статті. А висновок суду апеляційної 

інстанції щодо необхідності додати ордер суперечить частині другій статті 50 КПК , 

відповідно до якої встановлення будь-яких додаткових умов для підтвердження 

повноважень захисника чи для його залучення до участі в кримінальному провадженні не 

допускається [3]. 
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РІШЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВБИВСТВО 

Прийняття судового рішення є наріжним каменем усієї судової системи, тому 

цілком виправдана увага яка приділяється даному інституту. На сьогоднішній день в 

кодексах більшості країн світу, закріплені відносно визначені санкції, тобто із 

визначенням найнижчої та найвищої межі. В свою чергу, суддя, під час винесення 

рішення, з урахуванням обставин справи та на власний розсуд повинен застосувати 
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покарання у межах визначених відповідним кодексом. З огляду на це постає наступне 

запитання: наскільки справедливим буде такий розсуд саме з об’єктивної сторони та на 

основі чого буде базуватись даний феномен? 

У юридичній науці виділяють дві течії, правовий формалізм та правовий реалізм. В 

основі першої лежить вчення, що суддя приймає рішення відповідно до закону та фактів. 

Іншими словами, вершитель правосуддя, спершу знаходить відповідний закон, а потім 

порівнює його з фактами відповідної справи. Існує формула рішення судді в теорії 

правового формалізму: R × F = D, де R – rule (закон), F – facts (факти) і D – decision 

(судове рішення) [1].  

Наступною є теорія правового реалізму. В основі цього вчення, суддя попередньо 

визначає результат перед прийняттям рішення [1]. Іншими словами, судді переглядають 

подані факти по справі та вирішують, як саме рішення вони б прийняли і лише після того 

порівнює його із чинним законодавством. Відповідно до цієї теорії, науковці виділяють 

наступні фактори, що можуть впливати на процес прийняття рішень: 1) фактори, що 

можуть мати прямий вплив, (а) правовий досвід; (b) політична схильність; 

(c) інтелектуальні та темпераментні риси; 2) фактори, що можуть мати непрямий вплив: 

(а) загальна ерудованість; (b) сімейні та особисті асоціації, соціальний статус [1]. 

В підтримку даного твердження, необхідно зазначити слова судді Хетчесона: 

«Судді приймають рішення на основі почуттів та власних переконань, а не на основі 

суджень, шляхом співставлення фактів та букви закону» [2, с. 276]. Аналогічно, у листі, 

написаному до канцлера Кента, суддя Хатчерсон пояснив, що тільки встановивши 

обставини справи він здатний віднайти справедливість і лише після цього звернутись до 

чинного законодавства з метою закріплення свого рішення [2 c. 277]. 

Доволі влучно, у своєму дослідженні, зазначає Алекс Козінскі, що судове рішення є 

нічим іншим як фарсом. Вважаємо за необхідне погодитись із даною точкою зору, адже, 

відомо лише те, що суддя приймає рішення на власний розсуд, відповідно до його 

правової свідомості, і ніхто окрім самого судді не здатний пояснити, чому саме таке 

повинно бути покарання. Автор зазначає, що настрій також є важливим для процесу 

прийняття рішення та здатний на нього впливати. Зокрема, якщо суддя матиме хороший 

сон та добре поснідає, він може почувати себе поблажливим і веселим, і співчувати 

обвинуваченим. Та у протилежному випадку, якщо у нього порушене травлення або 

поганий сон, він може ставитись до усіх упереджено, та виносити більш суворі вироки 

[3]. Саме з огляду на такі фактори, автор зазначав, що рішення судді напряму залежить 

від того, що у нього буде на сніданок. 

У своєму дослідженні Ханнес Граах, виділяє наступні фактори, які здатні впливати 

на суддівський розсуд під час прийняття судового рішення. Першим є так званий фактор 

«базування». Даний феномен полягає в тому, що суддя реагує на більш пізню інформацію 

на підставі інформації, яку він/вона отримує раніше [4]. Іншими словами, суддя приймає 

рішення на основі раніше отриманого досвіду. 

Наступним ефектом є «закріплення». Автор описує цей процес як когнітивну 

упередженість, яка описує звичайну тенденцію судді приймати рішення на підставі 

інформації, яку він/вона отримав спочатку [4]. Тобто, та інформація, яку представлять 

судді перш за все, стане ключовою для прийняття рішення по справі загалом. 

Останнім та не менш цікавим фактором є упередження також відомий як феномен 

всезнайки або повзучий детермінізм. Даний ефект відноситься до загальної тенденції суді 

сприймати події, які вже відбулися, як більш передбачувані, ніж вони були до того, як 

події відбулися [4]. Повзучий детермінізм може спричинювати спотворення пам'яті, коли 

пригадування та відтворення може призвести до неправильних теоретичних висновків. 

Припускається, що ефект може спричинити проблеми при спробі проаналізувати, 

зрозуміти та проінтерпретувати загальні факти справи. Практичним підтвердженням 
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всього вищезазначеного нами будуть слугувати наступні справи із Канадського судового 

реєстру: R. v. Lescano та R. v. Akittirq. Відповідно до встановлених фактів у першій 

справі, син убив власну матір нанісши їй від 15-20 колото ріжучих ран за допомогою 

сокири. Пана Лескано було засуджено до довічного ув’язнення за вбивство другого 

ступеня із правом на подачу заяву про умовно-дострокове звільнення через 15 років [5]. 

Та наступна справа, в якій пан Акітірк убив свою кузину за допомогою одного точного 

вистрілу був засуджений до довічного ув’язнення за вбивство другого ступеня із правом 

на подачу заяву про умовно-дострокове звільнення через 14 років [6]. На даному 

прикладі, хочемо продемонструвати, що судді незалежно один від одного застосували 

практично однакове покарання за два зовсім різні типи вбивств. З цього постає 

запитання, який із суддів обрав занадто суворе чи занадто легке покарання? 

Таким чином, з огляду на все вищевказане, хочемо зазначити, що позаправовий 

вплив на прийняття судового рішення справді існує. Більше того, даний фактор нівелює 

саму систему покарань як таку, шляхом призначення практичного рівної кари за різні 

види вбивств. Саме тому, вважаємо за необхідне продовжувати дослідження у даній 

сфері з метою уникнути такого впливу в майбутньому. 
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